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MANGALIA
SITUAŢIA SA GEOLOGICA ŞI ORIGINEA IZVOARELOR
SALE SULFUROASE

1. INTRODUCERE

I

Prin situatia sa privilegiată pe tărmul Mării Negre, la apro.xi-=
mativ 45 Km. spre sud de Constanta, în o regiune unde se mai
văd încă şi azi ruinele vechii cetăţi „Callatis", Mangalia prezintă o
serie de avantaje pe ca.re nu le pqaie avea nici una din statiunile
similare.
O plajă minunată şi arsă de soare în tot timpul zilei o încinge
pe sub talusul dinspre mare al ţărmului ca un brâu argintiu, lat de
peste 200 m. şi lung de peste 500 m., bine îngrijită şi bi!'le întretinută
pe tot timpul sezonului ;
O apă potabilă bună şi din belşug sevită de numeroase puturi
construite în admirab.Ie conditiuni higienice ;
O serie de bogate izvoare sulfuroase pe marginea nordică a
Lacului Mangalia, ·car?. au prilejit instalarea unei mici dar curate şi
bine într�(inute statiuni de băi calde ;
Case confortabile, ieftine, curate şi curat întretÎ<lmte, atât în oraş
cât şi în cartierul nou al vilelor din partea nordică ;
O piaţă foarte variată şi tnai ales bogată în fructe de o iefti:
nătate uimitoare ;
Restaurante, cofetării şi cafenele curate şi pentru toate pungile ;
iată ce face ca Mangalia să fie una din statiunile cele mai privilegiate
de pe litoralul Mării Negre.
Deşi deservită zilnic de un serviciu de autocare bine organizat,
care asigură o legătură permanentă cu toate trenurile la Constanta,
dacă Mangalia ar fi legată cu restul porturilor noastre maritime, ·cel
putin în timpul sezonului, şi printr'un serviciu de vaporaşe, care ar
scuti pe călători de praful cunoscut al drumurilor dobrogene, Man:
galia, prin situatia sa centrală între Balcic şi Constanta, ar deveni şi
cel mai important centru de excursiuni de pe litoralul Mării Negre.
,,Analele Dobrogei", XIII-XIV.
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2. SITUAŢIA GEOLOGICĂ GENERALĂ
Situa!ia · geologică a Mangaliei este determinată de însăşi situaţia
a geografică, la marginea dinspre depresiunea Mării Negre a Do-='
brogei meridionale şi, pentru a o în!elege mai uşor, cred necesar a
da mai întâi o privire generală a structurei Dobrogei.
, Trecutul geologic al Dobrogei 1)
Geologiceşte vorbind, Dobrogea constituie o unitate aparte, mult
mai veche decât Carpaţii, alcătuită -la rândul ei din două provincii
g oloaiceşte bine distincte şi anume :
Dobrogea nordică, dela gurile Dunărei spre sud până la o linie
NW:SE ce ar tini Pecineaga, pe Dunăre, cu Camena=-Ceamurlia de
jos, înşpr mare, şi Dobrogea sudică, de la această linie spre Sud.
Linia ac asta car le sepqră corespunde uneia din cele mai puternice
dislocatii fracturate din România, căci ea se prelungeşte şi în suba=
sem 11tul Carpa!ilor, iar dealungul ei au apărut şi puternicile erupţiuni
porfiric din Dobrogea şi masele mari de andezite din spatele Car=
patil r ri ntali, din Transil ania şi Maramureş. Dobrogea nordică
r pr zintă în ă un rest, un „horst", cum îl denumesc geologii, dinfr'un
puf mi lanf de munti de direcţi NW:SE, care împreună şi în di=
r cr prelungire cu Sud tii, -' a ridicat· în timpul cutărilor herciniene ·
din C rb nif rul m diu, ca urmare a încleştării stratelor paleozoice
1 unui in lin I marin, cuprin
i strivit între marginea uscatului
Plati rmei p d lita=ru c -=-I mărginea pre
i intre marginea
unui lt u c t c ,,.J limita pr S\1" , Platf rma prebalcanică. Ulterior
sti munti au suf rit modificări importante i în pecia) îh timpul
ridi ării ;i in r firii 1i talinului Carpajilor, i_n 1ez z icul miji ciu,
ând a t prim inc put al ar ului arpafin, înpin peste fărâmăturile
l,1nfului h r ·nian, ii cufundă p f ală porfiun'a dintr Sudefi şi D -=
n rdt ă, fo r0giun- dobr cr ană în ă i ră unetul ac t r
arpati
fa , ·imtit nu numai prin strivirea cutdor v chi
âmburi d ITT"ani1 intru iv, dar i prin v lÎfi d
, c r , rin c ntaciul l· r fi rbinte cu cal=
ub
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-3Dobrogea sudică, pe marginea căreia este situată Mangalia, are
o -evolutie cu totul deosebită de aceea a horstului Dobrogei nordice.
Ea face parte inkgrantă din vechiul uscat prebalcanic şi, deci, funda=
mentul său este constituit din şisturi cristaline cutate, mai vechi de
cât cele din Dobrogea de 'Nord şi de cât cele d.in Carpaţi şi prove=
nite din roce sedimentare şi tufuri vulcanice, metamorfozate şi puternic
cutate încă din Paleozoicul inferior, în timpul cutărilor Caledoniene de
pe la mijlocul Silurianului, şi poate şi mai vechi, şi care, devenite
uscat şi nivelate complect încă din timpul Paleozoicului superior, au
constituit de pe atunci un întins uscat continental - uscatul Platformei
prebalcanice - ce se întindea în întreaga regiune cuprinsă azi între
Balcani şi Carpafii Meridionali.
Acest fundament străvechiu de şisturi cristaline verzi, numite
astfel din cauza coloarei verzui a şisturilor cristaline tufacee care pre=
domină, apare la zi şi azi în regiunea de la Sud de fracturc1 Peci-=
neaga.,.Camena, până ceva mai spre Nord de Hârşova=-Mamaia..-Midia,
scufundându=se treptat de aci în spre S \XI sub formafiunile mai nouă
mezozoic_o.,.fertiare ale Dobrogei sudice.
Cum vedem, în aceste şisturi avem mărturia celui mai vechiu
ocean geologic dela noi, ale cărui ape în Pal.eozoicul inferior şi, de-=
sigur, şi de mai înainte, se întindeau în direcţia NW-=-SE peste înr
lreaga regiune din Europa centrală. In Silurianul mijlociu, partea cea
mai mare a fundului acestui imens ocean este încretită puternic;
zonele încreţite şi apoi nivelate complect prin eroziune ulterioară,
corespund azi, pe de=o parte, cu marea platformă podolico-=-rusă, care
din câmpia Rusiei se întinde spre West cel puţin până la marginea
actuală a Carpaţilor 'Orientali ; pe de alta, cu platforma prebalcanică,
-care ocupă azi regiunea dintre Balcani şi Carpaţii Meri ionali.
Intre aceste două carapace vechi întărite prin cutare, se găsea
în Paleozoicul mijlociu şi superior o scufundătură, în care s'au adunai
resturile marine ale marelui ocean paleozoic, formând un larg geosin-=
clinal, inlins din Dobrogea nordică până în Sudeti, ale cărui sedi=
mente au fost şi ele încreţite, cum am văzut, în timpul cutărilor her-=
ciniene din Carboniferul mediu. Dar, pe când lanţul munfilor D0broge·i.
Jlordice şi Sudefilor au mai suferit încreţiri şi mai târziu şi în special
în timpul şi din cauza cutărilor Carpatice d_in Cretacicul mediu şi
din Terjiar, niti marea platformă rusă şi nici platforma prebalca-=
nică de care fine Dobrogea meridională n'au fost înfluenţate de aceste
încreţiri. Mişcările pe care le=-a suferi! mai târziu platforma prebal-=
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-4canică şi deci platforma Dobrogei meridionale au fost numai pe ver-=
ticală. de ridicare ori de lăsare, cu unele basculări pe zon'ele unde
aceste mişcări nu erau egale.
Astfel, ·după nivelarea ei în lunga perioadă continentală ce a
urmat pe acest bloc continental după cutările caledoniene, pe când
marginea ei nordică constituia un tărm stâncos al mării triasice ce aco-=
perea Dobrogea nordică, marginea sa meridională începe a se scu.:
funda treptat, aşa că apele mării jurasice, care veneau dinspre miază-=-zi,
o acopere treptat până ceva mai" la Nord de o zonă ce s'ar găsi azi
pe linia• Hârşova.:-Capul Midia. De la început tin însă să amintesc că
Marea Neagră actuală nu exista şi deci nu se poate face nici-=o legă-=
tură între naşterea ei şi vechile mări mezozoice 9-e care vorbim acum.
Apele acestei mări mezozoice, cu mici întreruperi în timpul cu.:
tărilor carpatice, se menţin peste platforma Dobrogei sudice, când mai
adânci, 'În Cretacicul infe_!"ior, când cu caracter de „shelf" şi de ape
epicontinentale, în Cretacicul superior, până în Cretacicul cel mai
superior. In apele acestei mări s'au depus calcarele ce acoper azi
vechi-ui uscat caledonian, vizibile pe linia Constanţa.:-Hârşova şi pe
litoralul Dunărei de la Hârşova în sus, ca şi în Dobrogea nouă şi
de aci până în Balcani ..
Începând cu primele timpuri ale Terţiarului, această platfom1ă
se ridică şi devine din nou uscat.. De data aceasta însă ridicările ile
fac neegal, cu mişcări de basculă, care permit apelor mărilor terţiare
să pătrundă numai peste regiunile joase ale Dobrogei meridionale,
care se găseau astfel sub nivelul lor. Aşa de exemplu, în timpul
Terfiarului inferior, numai apele mării eocenice, care veneau dinspre
Sud-=-Est, pătrund peste Dobrogea ca un brat venind din spre Vama,
până spre actuala vale Carasu de pe linia ferată Cemavoda.-Constanfa.
După retragerea lor prin ridicarea complectă a platformei, calcarele
numulitice albe (Adam Clisi, Cuzgun), pe unele locuri grezoase (Vama,
valea Carasu), au fost distruse de eroziunea continentală, rămânând
păstrate până azi numai ca nişte petece. Mai târziu apele mării
miocenice nu ating şi platforma dobrogeană decât tot în zona ve.:
chiului golf eocenic şi venind !of dinspre Vama. Numai în timpul
miocenului superior, în Sarmaţian, întreaga Dobroge meridională, de
la linia Constanfa,,,Cemavoda spre Sud, ajunge complect sub apele
mării sarmatice. In timpul acesta, peste calcarele mezozoice ale Do:
brogei meridionale, s'au sedimentat la început marne vinele şi alburii
nisipoase ca cele dela baza stâncoasă a malului mării la Balcic, apoi

www.minac.ro

-5peste ele calcare oobfice şi conchilifere albe, cum apar pe toată Coasta
de Argint, dela capul Caliacra până dincolo de Ecrene şi, în fine,
calcare conchilifere grosiere şi oolitice cenuşii-=gălbui şi chiar r_oşcafe
prin alterare, pe care le găsim formând partec:1 superioară a calcarelor
sarmatice pe tot întinsul Dobrogei, dela linia ferată Constanţa-=Cerna"'
voda spre Sud, acoperite în foarte multe păr(i de lutul nisipos argilos
gălbui, adus şi depus aci, sub formă de praf, peste uscatul continen"'
tal existent, de vânturile ce au suflat in Ouaternarul nou de prin
stepele Rusiei meridionale şi stepa Câmpiei române.
Calcarele şi marnele sarmatice, în grosime de peste 300 m.,
sunt deci rocele care constituie subsolul imediat al Dobrogei meri-=
dionale, prin urmare şi al Mangaliei.
De la finele Sarmaţianului Dobrogea n'a mai fost acoperită de
apele mărilor şi, deci, nici de apele mărilor pliocenice, care ocupau în
acest timp Câmpia Munteniei şi Olteniei până la mar-ginea Carpa�lor,
sudul Moldovei şi Basarabiei şi de <1ci, arcuindu-=se peste partea
ocupată azi de apele cele mai adânci ale Mării Negre (Marea Neagră
vechej, ape care nu erau· prea adânci şi care, curn vedem, încon"'
jurau de trei părţi Dobrogea, o Dobroge însă mult mai lată spre Est,
<:u cel pufin încă odată lăţimea ei actuală. In timpul acestei lungi
perioade continentale pliocenice·, Dobrogea a fost din nou complect
nivelată de apele curgătoare, iar calcarele ei sarmatice, expuse unei
clime umede şi calde, de tipul climei actuale mediteraneene, au su"'
ferit o destul dt puternică acţiune de disolvare. Ca produs rezidual
al acestei dizolvări şi spălări s' a născut acel lut calcaros roşcat
- terra rossa, cum îl numesc geologii-, după o numire italiană, bogat în argile feruginoase, care acopere pe deasupra calcarele sar"'
matiene şi care, prin infiltrare în stratele calcaroase superioare, le"'a
colorat şi pe acestea pe o -grosime destul de mare. Schimbări geo-=
logice mai importante nu mai apar în Dobrogea decât cu începuturile
Guaternarului.
Chiar dela început regiunile muntoase carpatice se ridică
în bloc cu peste 1000 m., îngrămădind şi încre(ind la marginea
lor depozitele vecine ale mării pliocenice. Mişcări de ridicare într' o
măsură mai mică execută şi Câmpia__ Română şi Dobrogea. Toate
aceste mişcări sunt în legătură directă şi ca o consecinţă a echilibrării
puternicilor mişcări de scufundare de peste 1 OOO m., ce se petrec în
regiunea de adâncime mare actuală a Mării Negre, care -ajunge astfel
la peste 2000 rn. profunzime, atrăgând aci toate apele fostei mări plio"'
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· -6cenice dln regiunile carpatice şi din zonele de câmpie, unde nu mai
raman decât ·câteva resturi sub formă de 13.curi şi mlaştini presărate
peste Câmpia Română, sudul Moldovei şi Basarabiei. In aceste lacuri
şi mlaştini se revărsau apele râurilor carpatice, iar ele se scurgeau la

I

rândul lor printr'o largă scursură în formă de râu - vechea Dunăre printre Dobrogea şi Basarabia, în Marea Neagră, redusă pe atunci
ca întindere numai la limitele zonelor cu funduri mai adânci decât
1000 m. Tot în această Mare Neagră mai redusă se scurgeau şi
cursurile de ape ce au luat naştere pe suprafafa nivelată a Dobrogei,
cur uri care au săpat văile ce observăm azi în această suprafafă ni-"
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velată în Pliocen şi adâncite proportional cu înălţarea ei, ale căror
paturi inferioare sunt ajunse azi sub apele mării; cum se vede clar
la valea lacului Mangaliei. Atât ridicarea zonelor carpatice cât şi scu=
fundarea din- regiunea Mării Negre, aceasta însoţită acum· şi de o
scufundare neegală a câmpiei de la cotul Carpaţilor, care face ca
cursurile râurilor să se întoarcă spre Est (Ialomiţa) şi chi�r spre Nord
(Buzăul) se continuă şi în zilele noastre, însă cu mult mai reduse
ca amplitudine. Din cauza acestor adâncituri neegale dar continue
ale celor· două depresiuni : depresiunea Mării Negre la Est, cea mai
adâncă, şi depresiunea Câmpiei Române la Vest şi Nord, mai puţin
adâncă, flancurile Dobrogei, vecine lor, sufer îndoiri respective atât
spre NW cât şi spre Est, porţiunile îndoite separându:se prin flexuri
de restul uscatului dobroge>an. Zona flexurată spre Câmpia Română
se şi rupe de rest şi se scufundă, aşa că azi I;)obrogea în partea
aceasta prezintă un mal fracturat abrupt, vizibil dealungul cursului in:
ferior al Dunărei dda Hârşova:Cernavoda în sus. De notat aci este
faptul că actualul mal al Dunărei nu mai corespunde azi cu această
fractură, de oarece Dunărea de afund şi pâriă azi a ros mereu în
malul său drept, încât vechea fractură din zona flexurată de care
vorbim trebuie să se găsească acum în porţiunea din Câmpia aco:
perită de aluviunile malului stâng al Dunărei.
Zona flexurată dinspre depresiunea Mării Negre nu s'a rupt
însă pe toată întinderea ei, aşa că pe distanta Constanta - Mangalia
- Caliacra ea se mai poate vedea încă destul de bine şi azi, redusă
însă la o lărgime numai de 3-5 Km. Această reducere a ei, şi în
special a Dobrogei în lăţime, se datoreşte faptului că ln tot timpul
Ouaternarului nou - şi fenomenul se continuă şi azi -, treptat cu
adâncirea părţilor flexurate şi rupte, apele marine au înaintat peste
zona flexurată, de exemplu în dreptul Constantei cu cel pufin 150 Km.
lăţime, ajungând în zilele noastre la lin;ita ţărmului pe cMe=-1 prezintă
azi marea.
Aşa se explică faptul că pe fondul litoral actual al Mării Ne�
gre se găsesc încă însemnatP. prin scobituri văile tuturor apelor ce se
scurgeau în Ouaternarul nou de pe uscat în mare, ca : valea Dunărei
vechi, ce scurgea apele lacurilor din Câmpie prin dreptul gurii Sf.
Gheorghe, de unde se întorcea spre Sud până în dreptul Constanţei
şi apoi spre- Est, cotul acesta fiind însemnat azi pe fund cam la
100 Km. de ţărm ; apoi valea Casâmcea, care din dreptul Mamaei
apucă spre SE, unindu:se cu valea ce venea din regiunea· lacului
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Mangalia împreună cu valea Mangaliei, tot la_ 100 Km. de fărm, etc.
Tot aşa se găsesc însemnate şi apele ce veneau în mare dinspre pia-=
toul Basarabiei. Insula Şerpilor nu.:i decât o mărturie de eroziune
confinentală a acestui vechi uscat acaparat ulterior de apele marine.
Corespunzător acestor scufundări, care s'au făcut de altfel în
sacade succesive, repetate de 4-5 ori in tot Ouaternarul şi întrerupte
de perioade de linişte şi chiar de slabe mişcări de ridicare, au luat
naştere terasel_e râurilor, marcate atât de evident la toate văile, dar
mai ales la cele carpatice.
Inălfarea regiunilor c_arpatice, ca o consecinţă a ridicării între.:
gului bloc continental al Europei şi Asiei, a cauzat mari schimbiiri
şi în regimul climateric, iar ca o consecinţă directă a acestora este pu.:
ternica glaciaţiune care pune stăpânire la începutul Oualernarului pe
tot Nordul Europei şi pe inălfimile muntoase, natural mai puternică
î n Alpi decât în Carpafi; glaciafiune care stăpâneşte, cu mici varia.:
tiuni, în tot Ouaternarul vechiu. După topirea gqefarilor, treptat cu
restabilirea climei actuale, numeroasele râuri ce.:şi stabilesc cursul în
timpu_!_ acesta în regiunile muntoase, alimentate din belşug nu numai de
apele provenite din topirea gheţarilor, dar şi de enormul măciniş al
rocelor din munfi, au înpotmolit repede lacurile din Câmpia Română
şi din Sudul Basarabiej, tr�nsformându.:le în uscat; iar mâlul argilos ni.:
sipos mai fin, depus de ele mai a\is în regiunile inundabile din zo.:
nele de steapă, luat de vânturi în gigantice vârteje, a fost împrăştiat
pe întreg întinsul uscatului. In acest timp s'a depus şi peste uscatul
Dobrogei acel lut năsipos.-argilos galben - loessul, cum se numeşte
în Geologie după o denumire germană - în grosime de la ·câfiva
metri până la câteva zeci de metri (20 m.), care acopere calcarul sar.
matic, ca şi pe celelalte roce vizibile ale Dobrogei, el fiind mai gros
pe vechile văi şi 'în scobiturile preexitente mai adăpostite, dar foarte
subţire sau deloc pe ridicăturile expuse prea mult bătăii vânturilor. O
probă evidentă că acest loess s'a depus nu numai pe părfile actuale
ale uscatului dobrogean, ci şi pe larga porfiune flexurată în partea
de Est, care pe atunci nu era încă acoperită de apele Mării Negre,
o vedem în zona păstrată încă din flexura uscatului Dobrogei, la
Mangalia, ca de altfel pe tot litoralul marin la Nord de Capul Ca.
liacra, unde sub apele martne se lasă uşor nu numai calcarele sar.
matice, ci şi acest lut galben care, fiind uşor ros de valuri, formează
maluri abrupte, pe multe locuri alunecate în trepie. Fenomenul acesta
de acaparare ulterioară a uscatului de către apele marine se observă
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-9dealtfel şi pe litoralul Basarabiei, unde se disting bine trei oscilatiuni de
înaintare, urmate de retrageri ale mării : două înain.tări înainte şi pe timpul
-depunerii loess=-ului şi una, ultima şi cea mai nouă, când apele mării
pătrund dealungul văilor săpate ulterior în acest loess, când au luat
naştere şi limanurile actuale prin inundarea acestor largi văi de ero=
ziun/ In regiunea Mangaliei, ca de altfel pe tot litoralul dobrogean
până la Capul Caliacra, nu se văd decât urmele acestei ultime înai i1"
tări a apelor marine peste flexura marginală, din cauză că această
înaintare, fiind cu mult mai puternică decât celelalte două, le"a depăşit
limita, acoperind:o complect. In timpul acestei ultime înaintări a ape"
lor Mării Negre peste uscatul limitrof, ea a pătruns şi pe valea Du"
nărei vechi, dintre Dobrogea nordică şi Sudul Basarabiei, formând
un mare golf care înainta până spre Galaţi şi care treptat, treptat a
fost înpotmolit de râurile carpatice, unite, după dispariţia prin în"
potmolirea lacurilor câmpiei, într'un curs mai mare, Dunărea actuală.
1npotmolirea ajunse în timpul lui Herodot până la o linie ce ar
uni Ivancea cu Periprava prin grindul Caraorman ; iar din timpurile
istorice vechi şi până azi, materialul sedimentat ajunse să transforme
vechiul golf în maiestoasa deltă actuală (Brătescu).
In timpul acestei ultime transgresiuni marine s'a stabilit şi actuala
-configuraţie a litoralului mării la Mangalia. Prin această ultimă îna:
,intare a apelor marine peste zona flexurată, lată de peste 120 km.,
până la ţărmul actual, marea a intrat pe întinderi mari şi în depre-=
-siunile şi scorbiturile acestui ţărm, adâncite sub nivelul apelor, cum
este regiunea Iezerului Mangaliei şi gura văii Mangaliei, pe unde se
.scurgeau apele din regiunea actuală imediat la Nord de oraş şi de
cetatea , Callatis". Dar cea mai puternică înaintare a apelor marine
în ţărmul actual s'a făcut aci dealungul largei văi din regiunea La-=
cului Mangalia. Atât Lacul Mangaliei cât şi Iezerul Mangaliei sunt
azi înpotmolite şi astupate la gură de dunele de nisip îngrămădit de
vânturi, care ahia dacă le permite comunicarea cu marea prin câte 1,111 \
canal (primul) sau două (al doilea) de scurgere.
�
3.

GEOLOGIA MANGALIEI

Din expunerea de până aici se poate, cred, uşor vedea că sub-=
solul. imediat al .Mangaliei este alcătuii de orizontul superior calcaros
al Sarmatianului, peste al cărui relief, brăzdat de văi quaternare vechi,
se aşterne în grosimi variabile un strat de loess, separat de calcare prin
-0 argilă-=-calcaroasă roşie - ,, terra rossa" - , născută prin spălarea şi
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decalcifierea calcarelor în lunga perioadă continentală dela finele Sar.,.
maţianului încoace. rn· dreptul vechilor cursuri de ape, între loess şi
argila roşie, · apar şi pietrişurile aduse şi depuse în văile quaternare
vechi de aceste ape. Calcarele sarmatice sunt vizibile, în regiunea Man.=
galiei, pe malurile lacului Mangalia şi de aci spre Nord pe .toată
zona mai ridicată, care corespunde în general cu creasta flexurii spre
mare, creastă care trece prin dreptul lacurilor şi obanelor 1) Ciucur-=

'l.k,n,

Fig. 2. - Situatia geografică a Mangaliei.

Bostan, Ac.-Oban, Cara.-Oban, Percemli.=-Saslâc şi Cazan.-Ciucur.
Aceste· lacuri dealtfel nu reprezintă decât gropile inundate ale vechilor
exploatări de calcare pentru construcţie, foarte evidente la Ciucur:
Bostan, care avea calea de extracţie spre Sud, .cu birouri <le înregis.=
trare a materialului eşit, cu puţ pentru apă de băui în groapa Cuiu$iuc
şi cu un cimitir cu numeroase morminte în formă de movile în jur.
1) Oban = ochiu de apă fără fund = izvor ascendent.
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Calcarele mai apar şi în regiunea litorală a mării, din capătul
de Nord al plăjii până ceva mai sus de vila Prof. Nic. Iorga, apoi
în dreptul vilelor germane şi, în fine, în fărmul mării" din cotul imediat
la Nord de Iezerul Mangaliei, la aşa zisul Colt al Morii lui Hagi-=
Ali:Bei. Pe aceste calcare, sub apă sunt fixate algele, pe care valu:
rile le rup şi le aruncă din belşug la ţărm. Resturile bogate în
iod ale acestor alge dau coastei, prin putrezire, un miros foarte caracfe,,
ristic. In restul regiunii calcarele sunt acoperite de lutul nisipos.=-argilos,,
galben „loess.=-ul ", adus de vânturi de prin stepele meridionale
ruseşti şi din Câmpia Română.
Calcarele sarmaţiene, dela Mangalia sunt destul de fosilifere, în
special în păretele de dea-supra instalaţiunilor bă1lor, unde, în partea lui
mijlocie, calcarul apare noduros din cauza numeroaselor tufe mici de
recifi fosilizaţi, iar în partea superioară a păretelui calcarele conţin şi
numeroase scoici fosilizate de Macfra şi Tapes, in general mici şi triun:
ghiulare (M.. variabilis, M. bulgarica, M. caspia,. T. gregaria} şi de
un melc turiculat scurt (Turbo Barbofi}. In stâncăria dela Surtuchioi
apar şi resturi de Mactre mari (Macira ponderosa). Rupte de valuri
apar şi unele bucăţi de oase (coaste, vertebre, eic.) de Foce (Phoca
poniica} scoase de valuri din aceste calcare.
Dacă loess:ul are pentru regiunea Mangaliei o importanţă dec:-:
sebită, prin aceea că pe el s'a format cel mai bun sol cenuşiu de cu\.:
tură şi mai ales că, prin stratul argilos dela baza lui, opreşte o parfe
din apele de infiltraţie şi formează aci o pânză de apă pota_bilă fără
miros sulfuros ; o importantă mare pentru circulaţia generală a acestor
ape subterane, ca şi pentru aceea a pânzelor de ape sulfuroase din
calcare, (cel puţin dou.5. în această regiune), o prezintă dispozifia cal:
carelor sarmaţiene. Astfel: aceste calcare, considerate în general, se
apleacă la Mangalia dela Nord spre Sud, spre lacul Mangalia, cu o
înclinare generală de 7 grade, ceeace face ca cele două pânze de apă
sulfuroasă subterană, ce aceste calcare confin,- oprite în masa lor de
două intercalafiuni marnoase inipermeabiie, prima pânză între aproxi:
. mativ 7 -1O m, dela suprafaţa calcarelor, şi cea de:a doua între 15-17
m.,- să aibă o scurgere regulată spre Sud, spre Lacul Mangalia. Această
scurgere însă se observă numai în. regiunea dinspre apus de oraş,
spre apus -deci de linia de creastă nord:sudică a flexurii calcarelor,
căci, dela această linie, atât calcarele cât şi loess:ul se apleacă uşor
spre depresiunea mării cu 3-5 grade, ceeace face ca pânzele de apă
din ele să se scurgă şi în spre mare, fiind silite să iasă la nivelul
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12 mării în sus, ascendent, apa lor dulce fiind mai uşoară decât apa
.sărată a mării, care pătrunde şi ea în calcare pe o distanţă destul de
mare spre interior.
Graţie acestei scurgeri a pânzelor de apă spre mare, toate pufu=
rile săpate în loess până la baza lui impermeabilă, aşezată peste terra
rossa ce acopere calcarele, au o apă potabilă dulce şi aceasta până
lângă· ţărmul mării. Numai puţurile care au intrat şi în stratul supe.
rior al calcarelor cu apa slab sulfuroasă a primului nivel din calcare,
care în regiunea flexurii are o putere ascendentă cu atât mai mare cu
cât ne apropi�m de nivelul apei măi'ii, ,. nu�ai acestea au şi apă
.sulfuroasă.

4. REGIMUL ŞI NATURA APEtOR SUBTERANE
LA MANGALIA
Cunoscând acum structura geologică a regiunii, ne putem da
seama uşor de felul de manifestare, uneori atât de eurios, al apelor
subterane dela Mangalia.
Cum am văzut, în această l!giune se pot distinge trei nivele cu
pânze de apă subterană dulce : una la baza loess=-ului, nesulfuroasă,
şi două în orizontul superior cu calcare galbene=-cenuşii ale Sarma=- ·
ţianului, care sunt slab sulfuroase şi · radioactive (Dr. Donescu).
:Pânza de apă <lui.ce a loess=-ului - din cauza variaţiunilor mari
ale grosimii acestuia - este mai bogată numai acolo unde loess=-ul este mai
gros, din care cauză ea singură este exploatată numai în puţine puţuri,
cum sunt cele din colonia germană, cele de „La vii", spre Nord dP.
-cartierul nou, săpate numai în loess 12-13 m. (pufurile Juliana şi
Albert Lick); pe când în cartierul nou, fântâna „Pompei" din curtea
caselor actualmente în proprietatea Ministerului Muncii, adâncită la 13'50
m., nu n1.,1mai în loess, ci şi în lutul roşu de deasupra calcarelor, este
slab sulfuroasă. Majoritatea puţurilor, găsind apa dela baza loess=-ului
.insuficientă, au intrat mai mult sau ma,i pufin adânc şi în stratele supe.
rioare ale calcarului ,' unde au dat de prima pânză de apă ascendentă,
slab sulfuroasă, dar destul de abundentă, pe care amestecând=-o cu
aceea din baza loess=-ului, au obţinut o apă dulce, rece, abundentă,
limpede şi cu un foarte slab miros sulfuros. ·
Pânzele de apă dulce din calcare sunt mult mai abundente d!
cât cea din loess şi în special cea superioară cuprinsă între 7 -10 m.
adâncime. De altfel această pânză formează, cum am văzut, şi apa
lacurilor şi a „obanelor" dela Vest de şoseaua Mangalia-Constanţa,
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adunată în golurile vechilor exploatări de calcare, llnde se pare că
aceste exploatări n' au putut înainta în jos tocmai din cauza acestui.
nivel de apă care, odată atins, a pricinuit inundarea treptată a fun.=-
dului carierelor şi, ca urmare, părăsirea lor. Nivelul al doilea, dela
15-17 m., este mai puţin evidenţiat ca primul, cu toate că sunt
foarte num�roase izvoarele sulfuroase care apar la nivelul acesta pe
litoralul nordic al Lacului Mangalia, din cauză că el comunică larg
cu primul nivel dela 7 -1O m. în regiunea lacului Cara-=Oban. În
adevăr, acest lac are o scursură în partea nordică cu un debit apro=
ximativ de 60 litri pe secundă, care, după un drum foarte scurt„
dispare în profunzime, pe una din numeroasele fizuri ale flexurii,
stratelor de calcar. După informaţiile date .de D-=I Dr. Ghimpeanu,
medicul staţiunii balnearo.=climaterice Mangalia, care are meritul de a
se fi ocupat foarte de aproape şi cu multă pricepere de toate aceste
probleme importante din punct de vedere balneologic şi sanitar, dis-=-paritia aceasta datează numai din 1911.
Tot d-=sa, ajutând pe d=-1 geolog Protopopescu-=Pache, · a veri-=·
ficat şi pe cale experimentală, cu „ Uranită", legătura dintre ambele
nivele de apă din calcare, căci Uranita, pusă în scursura lacului
Cara.-Oban, a apărut după câtva timp şi spre S_ud în izvoarele
dela Băile sulfuroase ca şi spre Est de _ linia planului fle-=
xurii în spre mare, în „obanele" din marginea dinspre şoseaua
Constantei a Iezerului Mangaliei. Din cauz� acestei comunicări s' ar
putea crede că nivelul al doilea provine numai din apele primului
nivel. Spre sud de zona lacurilor mai sus amintite, apele nivelului
suparior de la 7- 10 m. nu mai apar vizibil de· cât în groapa nu-=·
mită „ Cuiugiuc", situată în partea meridională a vechei şi enormei.
cariere de exploatare „Ciucur=-Bostan". După forma ei, această groapă
mi-=-a făcut impresia că reprezintă golul, azi dărâmat, al unui mare
puţ de_ exploatare al apei acestui nivel, pentru .nevoile lucrătorilor carierei
„Ciucur-=-Bostan". Din puţina apă stagnantă ce se mai păstrează în
o scobitură vestică a fundului său, credem că şi prin acest puţ nivelul
dela 7-10 m., comunică cu cel dela 15-17 m., ale cărui ape, cum
ştim, nu apar la zi decât pe malul nordic al Lacului Mangalia. Bă-=
nuiesc chiar că şi uscarea fundului carierii „ Ciucur-=Bostan" se· da-=·
toreşfe acestei comunicări. În malul nordic al Lacului Mangalia, înalt
de 18-20 m., se văd evidentiate trei nivele de ape sulfuroase. Unul,
cel actuaî, apare la nivelul drumului şi al băilor, cu două peşteri
mici din care ies cele două izvoare principale, utilizate unul ,pentru
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băi şi altul ca apă de băut; precum şi seria de izvoare ce ies de la
băi mai spre apus, fie direct în lac, fie ceva mai sus de nivelul ape
lacului, toate fiind uşor de recunoscut după mirosul caracteristic şi
coloraţia albicioasă -a sulfului depus prin oxidare (pe cale bacteriană)
a H2 S. Celelalte două nivele, superioare celui actual, sunt azi fără
.:1pă din cauza comunicării lor cu cel actual înferior; ele se mai recu=
nosc numai după crăpăturile lărgite în formă de mici peşteri ce
se înşiră în serie dealungul bancurilor de calcare: o serie cu câţiva
metri mai sus de nivelul actual şi care, desigur, reprezintă un stadiu
mai vechiu al hivelului actual şi o altă serie corespunzătoare primului
nivel din calcare de la ! -10 m. · După informa(iile date de D=-1 Dr.
Ghimpeanu, izvorul actual No. 1, cel mai puternic, cu un debit de
aproximativ 50 litri pe secundă, care iese pe sub şos·eaua băilor
<lintr'o mică peşteră - o cr�pătură lărgită prin dizolvarea calcarului -,
a fost descoperit numai decurând prin lucrări de carieră.
Izvorul No. 2, cunoscut mai de mult şi a cărui peşteră a fost
lărgită artificial pentru nevoile băilor calde, este mai pufin bogat în
apă decât primul, deşi el dă o apă suficientă pentru nevoile actuale
ale acestor băi. Afară de aceste două izvoare, uşoare de recunoscut
prin felul lor de _manifestare puternică, mai sunt încă· trei la acelaş
nivel pe mal; însă din ce în ce mai spre apus, precum şi o serie de
iviri mai greu de observat în apa lacului, dealungul marginei sale,
<lin dreptul izvorului No. 1 spre West, până dincolo de prima vi=
roagă mai mare ce vine în lac dinspre Nord. Apa izvoarelor No. 1
· şi No. 2, singurele bine studiate, este o apă limpede, cu un miros
sulfuros destul de pr�nun(at, însă nu displăcută la băut, cu tempera=
tura constantă de 22 (21 1/2) grade şi cu o putere radioactivă destul
de interesantă. Din cauza temperaturii lor constante şi ceva mai ridicate
decât mijlocia temperaturii anuale şi din cauza compoziţiilor chimice,
multi înclină a le considera ca ape termale de origine internă, De
fapt nici una din componentele lor mineralogice nu pledează pentru
o astfel de origine. Din analiza chimică făcută de d=-1 Dr. V.
Crasu în 1-932, rezultă că aceste ape, în afară de pufinul hidrogen
�ulfurat (O,OO! O/o0) mai confin şi cantităti slabe de săruri ca : C[o,,.
rura de Sodiu, Iodura de Sodiu, Clorura de Potasiu, Sulfatul de
Sodiu, Hidrocarbonaţii de Sodiu, Litiu, Calciu, Magneziu şi Fier,
foat� asemănătoare cu cele ce se găsesc în apele Mării Negre, şi
care, ca pulbere fină dusă de vânturi odată cu praful şi nisipul, udate
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de apele mal'ine, au fost .împrăştiate în cantităţi m1c1 pe întreg lilo=
ralul mării, de unde au trecut şi în apele de infiltraţie.
Atât temperatura cât şi H 2 S pe care-=! conţin se datoresc msa,
dem,
unuia şi aceluiaş fenomen chimic extern, de a cărui constantă
cre
depinde şi constanţa lor. Calcarele dela baza nivelului superior (de
7 - 1 O m.), după cum am putuf-=o constata chiar în păret�le de de-=
asupra băilor, conţin multă pirită-bisulfură de fer (S2 Fe)-foarte fin
diseminată în masa lor (împreună cu oxidul de Mangan), care ca
punctuaţiuni negre fine (microscopjce) dă rocei pe lângă o coloraţiune
mai închisă şi o rezistenţă mai mare, calcarele cu aceste impregna-=
ţiuni rămânând din cauza aceasta mai reliefate in părţile malului la-=
eului la băi. Prezenta neîndoioasă· a acestor pirite a fost constatată
la toate probele luate din aceste calcare şi pe cale chimică şi pe
cale calcografică la microscopul calcografic şi ele sunt acelea care
,..
dau şi H ?.S şi temi,>eratura apelor subterane.
Iată şi cum s'ar putea închipui că are loc fenomenul chimic.
Apele nivelului superior (7 - 10 rn.), bogat încărcate cu Oxigen din
aerul atmosferic, ajungând pe cale de infiltraţie in stratele cu piFite,
oxidează aceste pirite, transformându:le în Sulfat de fier, cu liberare
de Hidrogen sulfurat, după formula :
S2Fe + 30

+ H20 = S04Fe + H2S.

Hidrogenul sulfurat (H2S) trece direct în soluţie în apă, dându=i
gustul şi mirosul sulfuros caracteristic. Sulfatul de fier (S04Fe) poate
frece şi el direct în soluţie, dar, în prezenţa Oxigenului în cantităţi
suficiente, el se poate oxida mai departe, trecând în Limo11ită galbenă
(Fe203.. 3 H 20), regenerând acidul sulfuric (S04H2), care în contact
cu calcarele frece în sulfat de calciu (S04Ca).
4 S04Fe + 2 O+ 7 H2 0 = 2 Fe20:i· 3 H20+ 4 S04H 2 .
S04H 2 + CO;iCa = S04Ca + C02 + H ) O.

Când apele sulfuroase ajung din nou la aer şi mai ales în pre-=
zenţa bacteriilor ce populează din belşug toate aceste izvoare sulfu"
roase, Hidrogenul sulfurat se oxidează în parte, depunând Sulful
pe pietrele de pe fund I izvoarelor, sub formă de praf fin gălbui-=
alburiu, depozit ce se obser\'lă la toate piştirile- de iz�oare sulfuroase :
H S + O =H_O + S.
Fenomenul chimic de oxidare al piritelor fiind un fenomen
„exotermic", se petrece cu punerea în libertate a unei cantităţi destul
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- 16 de mare de căldură. Ori, cum fenomenul ox--idării se petrece constan
şi pe întinderi mari, datorită încetinelei şi constanţei· infiltraţiunilor, ca
şi fineţei
şi egalei diseminări
a granulelor de pirită în masa calea-=I
,
l
relor, urmează că atât cantitatea de H2 S cât şi temperatura pe que
aceste ape o ia11 cu ele ca produse ale oxidării piritelor, rămân ab-=
solut constante. Este destul de cunoscut fenomenul de aprindere a_}
cărbunilor din cauza oxidării piritelor ce conţin, când vin în contact
cu aerul umed, _ta să se ry1ai poată pune la îndoială cantitatea de
căldură pe care acest fenomen îl dă. Iată aşa dar cum crede m noi că se
explică ştiinţificeşte şi prezenţa Hidrogenului sulfurat şi co nstanţa tem-=
peraturii izvoarelor sulfuroase de la Mangalia, care vizibil sunt d e
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Profilul geologic schematic al regiunei de la Mangalia,

infiltra(ie descendentă, iar nu ascendente, şi desigur că şi radioactivi-=
tatea lor stă în legătură, dacă nu cu descompunerea piritelor, care în
cazul acesta ar conţine şi substanţele radioactive,. în tot cazul tot cu
fenomene de descompunere superficială - poate din pietrişurtle din
văile vechi şi de sub loess, a căror constituţie n'o cunosc încă.
După cum am văzut, izvoare sulfuroase apar şi în calcarele fle-=
xurqte în spre mare şi, în special, ele sunt mai abundente în Iezerul
Mangaliei, unde formea;,ă ochiuri de i:,;voare aficendente- ,,obane", vi=
zibile mai ales toamna după cositul trestiei, prin vaporii abundenţi
ce-=-i degajază. Puterea ascendentă a lor este datorită diferenţei
de niv.el dintre punctul vestic cel mai înalt al flexurii şi locul unde
ele apar. Iezerul Mangaliei era la început,· cum şti_m, un golf marin
care, din cauza dunelor de nisip formate la gura lui, a fost cu
timpul separat .complect de mare şi apoi înpotmolit de mâlul adus
de apele de ploaie, de praful şi nisipul aaus de vânturi şi mai ales
de vegeta(ie. Azi el este complect îndulcit şi alimentat numai de apele
dulci şi cele sulfuroase· ce=-i vin prin „obane" din pânzele de apă
din loess şi din calcarele sarmaţiene, ape pe care le scurge în mare prin
doua scursuri. Cea mai importantă din aceste scursuri este cea su=-
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clică ( A.kântâ) care, din cauza conţinutulut in H 2 S, este întrebuinfată
la spălaîUl lânei, pe care o curăţă destul de bine şi, desigur, acestei
proprietăti i.:-se datoreşte şi faima ce şi.:-a căpătat:o printre vizitatoare de
a fi şi o apă excelentă .de spălat părul.
După cum ştim, pe această margine flexurată apele sulfuroase
se mai fac simţite şi în puţurile săpate mai adânc decât baza loess.:
ului; iar când puful nu=-i prea adâncit în calcar, când predomină deci
apa dulce fără H2 S din baza loess:ului, mirosul sulfuros abia dacă
se simte. Se cunoaşte şi un izvor sulfuros care apare de sub nivelul
apelor litorale ale mării şi anume la câfi:va metri de ţărm, în dreptul
spafiului dintre vila Prof.
Iorga şi General Broşteanu, dinfr'o
gaură de disolutie în stratul de calcar de sub a'pă. De sigur însă că vor
fi mai multe piştiri de acestea dealungul pantei flexurii calcarelo�
ajunse sub apele mării, cel puţin acolo unde calcarele apar pe litoral
desgolite de loess. Ele însă nu , se pot observa decât atunci când
grosimea stratului de apă marină ce le acopere este foarte subtire,
permiţându=-le ieşirea ascendentă ; altfel ele sunt nu numai ţinute în
echilibru sub presiune de stratul de apă marină, dar chiar respinse
dela nivelul mării spre uscat, ceea ce măreşte puterea -ascendentă a
acestor ape în puţurile şi obanele dintre linia de flexură şi litoraiul
mării.
Dacă ne întrebăm acum asupra originei acestei mari cantităţi
de apă subterană în calcare, care îşi menţine debitul şi pe timpurile
verilor celor mai secetoase şi aceasta nu numai la Mangalia, ci pe
tot litoralul bogat în ape dulci, până la Balcic, este greu de legat
această origine numai de precipitatiunile atmosferice ale regiunii, care
' sunt insuficiente şi rari în sezonul cald. Suntem silifi„ din · cauza
aceasta a admite că o mare parte a ace·stor ape provine din conden=
sarea vaporilor de apă din atmosferă, ambundenţi până la saturafi� în
aerul litoral, în porii recelor calcaroase superficiale, condensări car.e
alimentează astfel abundent şi pânzele inferioare de ape subterane.
I

J\f.

5.

ZONA DE FLEXURĂ

Zona de flexură a calcarelor în spre mare este destul de vizibil
însemnată pe teren la Mangalia, prin o îndo:re în sus a capetelor stra.:
telor părţii neflexurate, datorită întinderii în sus şi. fracturării lor de
către marginea ceva mai înălţată a zonei flexurate. Aceasfă zonă apare
vizibilă în malul nordic al lacului Mangalia imediat deasupra şi ceva
mai spre apus de instalaţiunile Băilor sulfuroase; apoi ceva mai spre
2

.,Analele Dobrogei", XIII-XIV.
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Nord, în groapa „Cuiugiuc" din marginea sudică a marelui gol de
exploatare a calcarelor dela „ Ciucur:Bostan" şi, în fine, în malurile
orientale ale lacurilor „Cara:Oban" şi „Ac:Oban", dirijindu.=se de aci
spre Nord, pe la km. 33 al şoselei Constanta, pe marginea vestică
a pădurii Comarova. Desigur că tot această zonă fracturată - căci
este o zonă de fracturi, nu o simplă linie - mijloceşte şi legătura din:
tre cele două pânze de apă din sarmatic şi tot ea este aceia care ca:
nalizează şi scurgerea .descendentă mai lesnicioasă a acestor ape sub:
terane spre Lacul Mangaliei. Chiar apariţia atât de îmbelşugată a iz:
varului sulfuros No. 1, al cărui debit este aproape egal cu acela al
scursurii lacului „ Cara:Oban" şi care ştim că dispare în profunzime
dealungul unei fracturi tot din această zonă, ne evidenţiază clar pu:
ternica influentă pe care o are această zonă de fracturi asupra direc.=
tiei sudice de scurgere şi asupra circulaţiei acestor ape subterane.
Zona aceasta de flexură cu fracturare se întinde probabil spre Nord
în toată Dobrogea, dar sigur ea a fost observată de noi şi spre Sud
de Mangalia, la o depărtare de ţărmul mării de la- 3-5 km., până la
capul Caliacra, unde .este întreruptă brusc de marea scufundătură a
golfului Balcicului, care între Caliacra şi Ecrene rătează . transversal
ou numai zona flexurată şi înclinată spre mare a calcarelor, ci şi axul
lor de cea mai înaltă elevatie din Dobrogea prebalcanică, de pe linia
nord:sudică Balcic.=-Medgidia. Din. cauza aceasta avem şi deosebirea
cea mare ca litoral între ţărmul mării dela Mamaia până aproape de
Caliacra sau, mai just vorbind, pâ-nă la Surtuchioi şi între cel de la
Caliacra şi până la Ecrene. In adevăr, porţiunea flexurată începe să
se scufunde ceva mai sus de capul Caliacra, la Surtuchioi, unde cal:
c�rele· acestei porţiuni apar scufundate în trepte· descendente, prilejind
naşterea acelei admirabile stâncării, dispusă în amfiteatru deschis spre
Sud şi deci apărat de vânturile reci de la Nord, unde poate trăi o
vegetaţie specială, de tip mediteraneu. Capul Caliacra corespunde însă
unui rest înaintat în mare in formă de pinten din însăşi zona de
flexură a calcarelor superioare, păstrându.-se destul de vizibil pe mar:
ginea sa vestică şi la limita dinspre Coasta de Argint a acestui pin:
ten şi răsfrângerea în sus a stratelor prin întindere şi fracturare ca şi
la Mangalia.
Din cauză că scufundătura golfului Balcic retează E- W cea
mai mare parte a regiunii de cea mai mare elevaţie axială a Dobre:
gei prebalcanice, în tărmul fracturat al mării, dela capul Caliacra spre
Cavarna, încep să apară deasupra ni�elului apei şi stratele mijlocii
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- 19 ale Sarmaticului, formate de un calcar oolitic şi conchilifer. de un alb
argintiu, ceeace a prilejit şi denumirea atât de potrivită, dată acestei
coaste de către mult regretatul Prqf. Murgoci, de „ Coasta de .Z.\rgint",
atât de frumos descrisă de Prof. Vâlsan. In dreptul Balcicului, unde
fracturarea tărmului atinge partea axială cea mai ridicată a Dobrogei,
apare deasupra nivelului mării şi orizontul cel mai inferior al Sarma"
(ianului, format în ,reneral de marne alburii ce· trec în jos la marne
cenuşii vinete impermeabile, la care oprindu:se toate apele de infik
!rafie din calcarele orizontului mijlociu, se prilejeşte şi apariţia celor
mai bogate iviri de izvoare de ape dulci. Un nivel de apă mai SU"
perier îl prezintă calcarele dela Balcic tocmai la limita dintre calea"
rele gălbui:roşcate superioare şi cele albe mijlocii ale Sarmaţianului,
nivel care în dreptul coloniei noui se atinge cu pu(urile la o adâncime
mijlocie de 30 m. Tot acest nivel prilejeşte ivirea şi a o serie de
izvoare în valea superioară a Balcicului. Coasta de Argint şi, în spe:
cial, porţiunea sa dela capul Caliacra până la Balcic, deschisă nu"
mai spre Sud şi apărată astfel de vânturile reci dinspre N ş NE,
adăposteşte şi ea o vegetaţie bogată de tip mediteraneu, ca Migdali
şi mai ales Smochini, cari între Caliacra şi Cavarna formează ad.;
mirabile stufărişuri, cu ale căror fructe verzi, sau făcute dulceaţă, se
face un comerţ destul de rentabil.
Cluj, Ianuarie 1933.

Prof. Dr. I. P. Vciteşti
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CONSIDERAŢIUNI GEOLOGICE ASUPRA
EVOLUŢIEI
OUA.TERNARE A BASARABIEI
.
MERIDIONALE
In August 1930, făcând o excursiune de recunoaştere 1) a ra:
porturilor dintre Ouaternar şi Pliocenul Basarabiei meridionale, am
,avut ocaziunea să constat că, dacă în timpul Pliocenului Basarabia
a avut o evoluţie liniştită, cu o tendintă de ridicare lentă dar con-=
stantă, ceeace a făcut ca depozitele pliocene, ce-=-i constituiesc întreaga
jumătate sudică, să se aştearnă intr'o succesiune gradată, de strate
- eşalonate dela Nord la Sud ; în Ouaternar partea meridională a Ba-=
sarabiei-a fost mult mai neliniştifă, ea fiind teatrul unor mişcări de
ridicare şi de lăsare pe verticală, de mică amplitudine, dar repetate de
mai multe ori.
_
Spre a putea evidenţia mai bine aceste mişcări, să descriem
câteva din profilele Ouaternarului său.
Astfel, la cătunul Gura Prutului partea cea mai superioară a
Ouaternarului este constituită de un lut loessoid, gros de 4-5 m., în
care am observat şi resturi de He/ix, dar care prezintă toate carac-=
terele unui depozit sedimentat in ape. Acest lut este aşezat transgre-=
siv peste restul formaţiunilor quaternare, de care este separat de altfel
printr'o suprafată de eroziune foarte evidentă.
Aceeaşi dispozitie prezintă acest orizont şi la Giurgiuleşti, ca şi
la Câşliţa, unde grosimea lui atinge 10-15 m.
Sub lutul loessoid, µrmează, la gura Prutului, o argilă nisi.,,
poasă negricioasă, groasă de 0,50 m., bogată în resturi de- Vivipara
şi - mai rar - de Unio ; apoi un lut nisipos, cu structură încru=-
cişată şi bogat în concreţiuni, care are la bază un al doilea strat de
lut nisipos negricios de 0,50 m. grosinie;""prin care se separă de
un nisip alburiu fin, cu structura încrucişată, cu care se termină seria
straielor quaternare vizibile în malul apei la gura Prutului.
La• Giurgiuleşti,. în deschiâerile dela Nord de sat, orizontul
de lut loessoid acopere transgresiv un strat de lut nisipos negricios
cu Vivipara, care trece la un nisip argilos cu structura încrucişată,
urmat de un al doilea strat de lut nisipos negricios, ca şi în pro=
- con-"
filul precedent; strat care este separat prinfr'un nivel nisipos
•
v

_1) !n această excursiune, făcută în calitate de Director al Instit. geologic al
României, am fost însoţii şi de c1 ... 1 prof. I. Atanasiu.
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glomeratic fin de un strat de lut sapropelic negricios, bogat în resturi
-de Corbicula fluminalis, Cardium, Unio, Dreissensia şi Vivipara,
dela piciorul pantei şi care reprezintă orizontul cel mai vechiu al Oua„
ternarului vizibil în malul Prutului.
· De asemenea la Sud de Câşli(a în acest mal, . sub lutul
loessoid, gros de 10-15 m., găsim stratul de 0,50 m. de lut nisipos,
de care este separat prin o suprafată de eroziune, iar acesta trecând
în jos la o serie de nisipuri puţin marnoase, groase de 5- 7 m., bo:•
gafe în resturi de Vivipara, Cardium, Congera, Unio, Anodonta, etc.,
serie care spre piciorul pantei trece la un conglomerat fil1' format de
cremănuşuri mai mult sau mai pu(in bine rotunzite şi provenind din
silexurile senoniene de mult mai spre Nord. Orizontul cu Corbicula
fluminalis nu apare aci.
Nici ceva mai spre Est, la Colonia lmpuţita de pe malul
apusean al Ialpugului, nu apare acest orizont.
La Impuţita, pe malul lacului, găsim Ouaternarul aşezat direct
peste Dacianul ce constituie jumătatea inferioară a piciorului pantei,
format, în partea superioară, de o alternantă de nisipuri şi argile cu
Unio maximus, care cuprind şi două slabe intercalaţiuni lignitoase,
iar la nivelul apei lacului de un nisip gresos alburiu foarte bogat în
resturi de Cardiacee. Transgresiv peste suprafaţa erodată a Dacia:
nului, găsim âşezat orizontul mijlociu al Ouaternarului, format în
partea de jos din argile cu dungi nisipoase, care frec în sus la
nisipuri argiloase cu structură încrucişată şi cu numeroase dungi de
concretiuni, orizontul acesta fiind încununat de un lut lateritic roşu,
destul de puternic desvoltat. Orizontul superior al Ouaternarului în:
cepe deasupra lutului roşu printr'un nivel conglomeratic cu concrefiuni,
care frece în sus la o seri� de nisipuri cu structură încrucişată şi
care par a se continua în lutul loessoid ce acopere regiunea. Se
poate ca nivelul conglomeratic din baza· acestui orizont să corespundă
cu pietrişurile bogate în apa freatică dela Belgrad.
La Băbei, pe malul oriental al· Ialpugului, regăsim din nou
profilul Ouaternarului din valea Prutului : la partea superioară lutul
loessoid, sub el un strat de lut nisipos negricios (sapropelic), care
trece în jos la luturi nisipoase şi nisipuri cu structură încrucişată, cu
slabe intercalafiuni argiloase, bogate în resturi de Unio şi de Vivi,
para şi în fine, sub el, orizontul nisipos cu Corbicula fluminalis, Car:
dium, Dreissensia, Unio, Vivipara, etc., care la nivelul apei lacului
trece la un nivel conglorneratic, cu resturi de Unio şi Vivipara.
Din descrierea acestor câteva profile rezultă că, în această parte
a sudului Basarilbiei, Ouaternarul prezintă următoarele trei orizonturi
·
bine caracterizate.
I. Un orizont inferior cu Corbicula flumin?Jlis, care nu lipseşte
decât acolo unde regiunea în timpul Ouaternarului vechiu (Câşlita şi
Impufita) era exondată:
II. Un orizont mijlociu format de nisipuri argiloase cµ struc:
tura încrucişată, în car.e se găseşte intercalat un nivel de nisipuri ar,-
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- 22 gih?ase negnc1oase, ca de altfel şi la partea lui superioară, bogat în
resfuri de Vivipara, Unio, Cardium etc., însă fără Corbicula F!umi-=
nalis şi care este separat de· orizontul inferior printr'un nivel de con,.
glomerate de cremănuşuri.
III. Un orizont superior format de un lut loessoid, gros dela
5-15 m., cu resturi de Helix, care este separat de cel mijlociu printr' o
suprafată de eroziune continentală. •
Pe marginea cu totul meridională a Basarabiei suprafata acestui
orizont, perfect nivelată, înclină regulat în spre Sud, în spre Mare,
monotonia acestui platou,.-terasă flind întreruptă doar. de văile actuale
săpate destul de adânc în el şi de limanurile născute prin invadarea
ulterioară a apelor marine în cursul lor inferior.
Dacă încercăm acum să interpretăm structura dCeasta a Oua=
lerriarului din Sudul Basarabiei, ajungem la următoarele concluziuni.
1. Orizontul inferior cu Corbicula fluminalis reprezintă, poate,
cele mai vechi depozite ale Ouaternarului din Basarabia meridională,
în tot cazul el reprezintă desigur depozitele vechiului lac quaternar,
rămas sau format aci după săvârşirea puternicilor mişcări tectonice
de ridicare din regiunile carpatice, dela finele Pliocenului - începutul
Ouaternarului.
N'aş putea să deduc în ce raporturi stratigrafice se găseşte
acest orizont fătă de pietrişurile de Tiraspol, în care doamna Maria
Pavlow citează pe lângă Corbicula fluminalis şi resturi de mamifere
mai recente ca: Bos primigenius, Bos priscus, Cervus elaphus, etc.
· 2. Lacul vechiu quaternar cu Corbicula, fie că se colmatează,
fie că se retrage printr' o ridicare treptată a regiunii, dispare în lot
cazul, râurile depunând în regiune la finele acestui orizon! un strat
de prundişuri, formate din cremănuşuri pe care ele le=au lransporlal
aci - şi în special Prutul - din părtile cu toiul nordice, unde ero-=
ziunea ajunsese până la calcarele senoniene bogate în astfel de si-=
lexuri.
3. Prin o nouă scufundare a regiunii, sudul Basarabiei a=
junge din nou sub nivelul apelor marine vecine, de data aceasta
însă nu mai erav apele lacului Ouaternar,.-vechiu, ci acelea ale Mării
Ponto-=Caspiene, în care se sedimentează orizontul mijlociu de nisipuri
argiloase cu structura încrucişată, cu acele două nivele de nisipuri
argiloase negricioase bogate în resturi de Vivipara, Unio, Cardium,
Dreissensia, etc., atât de caracteristic distincte de primul şi prin consti=
tuţia petrografică şi prin lipsa formei Corbicula fluminalis şi atât de
asemănător cu depozitele litorale ale limanurilor actuale.
Direcţia din care au venit aceste ape nu poate fi considerată
decât dinspre Est şi poate SE, dinspre regiunea Azovo-=Caspiană,
care, deşi comunica cu cea Pontică (M. Neagră) prin regiunea gol.=
fului dela Odesa, totuşi, mai spre răsărit cred că pe atunci basinul
Azovo=Caspian era separat de cel Pontic prin ridicătura orografică
ce une.a Caucazul cu munfii Crimeei.
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Aşa dar noi considerăm că acest orizont reprezintă depozitele
primei ingresiuni marine ponto:caspiene în sudul Basarabiei.
4. După sedimentarea ace1:-tui orizont regiunea se ridică din
nou şi în perioada continentală ce urmează, o parte âin aceste de=
pozite sunt erodate de apele curgăfoare (în regiunea Prutului), in
alte părti ele. sunt solificate laţeritic (Impuţita).
5. Peste suprafaţa erodată sau solificată a acestui orizont se aş-=
terne lutul loessoid al orizontultii superior, care, prin faptul că prezintă
o structură de sediment de ape, începând pe unele locuri chiar prin
conglomerate (Bolgrad-=Impu(ita), prin faptul perfectei sale nivelări cel
puţin în apropierea imediată a marginei meridionale a Basarabiei şi
prin faptul că suprafaţa sa înclinată regulat şi uşor spre Sud, spre
apele Mării Negre, ne lasă impresia unui depozit care numai de cu:
rând a fost părăsit de apele marine, - noi îl considerăm ca depus în
regiunea litorală lată şi foarte puţin adâncă a acesfor ape marine care,
în timpul sedimentării lui, prin o uşoară scufundare a regiunii, pu-=
seseră din nou stăpânire - pentru a doua oară-pe Sudul Basarabiei.
6. O nouă mişcare de ridicare treptată a regiunii face ca apele
� marine să se retragă mult spre Sud · şi Est de limita lor actuală, lă:
sând, potrivit cu retragerea lor, un uscat format de lutul loessoid, cu
• suprafafa perfect nivelată şi înclinată uşor spre apele marine ce o
• părăseau. In această suprafafă şi pe măsura retragerii apelor marine,
• datorită ridicării treptate a uscatului, râurile existente şi:au lungit,
adâncit şi lărgit văile, finând continuu legătura cu Marea în regre-=
• siune. In timpul acestei regresiuni a luat naştere şi refeaua aceea hi-=
• drografică ce se găseşte săpată - în continuarea celei de pe uscatul
• vecin - pe fundul neritic-=litoral actual al Mării Negre, fund care pe
• vremea aceea făcea parte· integrantă din uscatul limitrof.
7. După desăvârşirea acestei reţele hidrografice, uscatul acuză
• din nou o mişcare de scufundare, iar apele marine revin din nou,
• pentru a treia oară, peste regiunea părăsită, înaintând in general vor-=
• bind, până la limita lor actuală ; tăindu-=şi cu uşurinţă un tărm cu
• maluri abrupte în platoul de lut loessoid şi înaintând, ca _golfuri
· puternice dealungul văilor vechi invadate, golfuri care, prin înpolmo:
· lire de atunci şi până azi, au dat naştere limanurilor' atât de caracte:
, ristice pentru morfologia sudului- Basarabiei.·
Cluj, 8 Iulie 1933.

Pr�f. I. P. Vciteşti
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PENTRU UN „TRAIANEUM" LA BUCUREŞTI 1)

•

Reliefele monumentului de la Tropaeum Traiani (Adamclisi)
din Dobrogea,_ la jumătate drum între Durosforum (Silistra) şi Tomi
(Constanta), nu sunt nici fine, nici elegante, aşa că într'o epocă de
archeologie pur estetică n ar avea, cu siguranţă, şi nici n' ar putea să
aibă căutare. Şi cu toate acestea au avut cinstea să apară cu sgomot
pe scena ştiinţei, formând obiectul unor vii discuţii acum vre-=-o trei-=
zeci de ani, datorită mai ales operei a doi archeologi germani, esfeiul
Furtwăngler şi savanful Studniczka, astăzi ambii răposaţi. In dis·cuţie
au avut o parte mai mică Benndorf, Petersen, Amelung.
Furtwăngler găsia elemente logice şi stilistice ca să susţină că
Trofeul era, nici mai mult nici mai puţin, decât din anii 29-28 a.
Chr. In schimb Studniczka prezenta o surmi şi mai mare de probe,
şi logice şi stilistice, pentru a demonstra adevărul tezei tradiţionale,
adică traianee, privind anii 108-109 p. Chr. Dacă acesta avea de
partea sa· inscripţia Trofeului, care e de la Traian (CIL, III, 12467,
13733), celă-lalt dispunea de acea ferbinte şi câteodată. fantastică argu-=
mentare care îl caracterizează, unită cu o măreaţă şi neîntrecută cu-=
_noaştere museografică.
Disputa a durat pufin şi s'a sfârşit fără să ducă la nimic. Era
şi firesc. O dispută prematură, dacă se fine seamă de starea în c;are
se găsiau studiile arfei provinciale, sau, mai ales, ·dacă ne gândim
că această conceptie de „artă provincială" nu exista încă. Şi apoi, ·
prezenta lângă, Trofeu a unei consfrucfii funerare ridicate de Traian
în cinstea soldaţilor căzufi, nu se ştie când şi unde, complica şi în-=
tuneca şi mai mult situaţia. A rămas, în definitiv, o chestiune deschisă,
însă o chestiune ce se poate relua, cu tot calmul, cu viziunea în
acelaş timp a cetăfii, a trofeului, a mormintelor. In orice mod, cro-=
nologia disputei, datele şi concluziile negative se· pot găsi uşor de
către oricine într'un îngrijit articol al lui Drexel din Neue Jahrbiicher
1922, p. 30 şi urm. 2).
Chestiune de reluat, dar nu aci, de sigur. Aci urmăresc un
scop imediat şi mai practic: punerea în valoare a reliefelor Trofeului,
punere în va'loar� ce trebuie să preceadă orice studiu sintetic ulterior.
1) Traducere de d-=l Radu Vulpe a articolului Per ii „ Traianeum" di Bucu-=
resfi din Buii, ·def Museo dell'lmpero Romano, LIX 1931 Roma 1932.
2) Cele două articole fundamentale sunt: Furtwăngler, în Abh. bayr. Akad.,
XXII, 455 sqq.; Studniczka, Abh. săchs. Ak., XXII. n. 4.
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- 25 Şi aceasta se va realiza pe două dii : printr' o editare ştiintifică şi pri"
<:epută a reliefelor, prin sistematizarea lor definitivă.
Reliefele sunt, în ce_a mai mare parte, la Bucureşti, aliniate în gră:
clina :Muzeului Militar. Cu toate că se găsesc acum în comerţ foto:
grafii frumoase, unica ediţie de ansamblu a rămas tot a lui Tocilescu
(Monumentul de la Adamclissi, Viena 1895), incompletă şi insufi:
cientă 1). E vorba de a prepara o nouă publicatie, bogată în fotografii
parţiale, în confruntări cu alte monumenie traianee şi ·mai ales la curent
-cu conceptia nouă despre arta- provincială şi cu legile pe care această
,concepţie le comportă.
In ce priveşte sisfematizarea la Bucureşti, toti, încep�nd cu d:l
Prof. Iorga, sunt de acord că reliefele nu pot să mai rămână aşa
părăsite. Dar asupra felului sistematizării părerile sunt diferite, chiar
dacă toţi nutresc o -dorinţă comună: reconstruirea monumentului. S'a
-emis idea de a reconstrui Trofeul într'o piaţă din Bucureşti. Idee
măreaţă, dar �ste ea realizabilă? Totul pe lume, în chestie de technică,
-e realizabil ; natural, ar trebui să se construiască din nou tot masivul
-central de pietrărie şi multe din părţile ornamentale, .pentru că într' o
piaţă a Capitalei monumentul nu poate fi o ruină, trebuie să fie corn:
plet. Dar cei' mai mulţi spun: ,,să se reconstruiască, dar pe loc",
acolo unde subsistă încă treptele circulare şi osatura maiestoasă a
conglomeratului.
ln definitiv, în ambele solutiuni ale reconstruirii Trofeului, sau
<lin nou la Bucureşti, sau întregindu:se cel vechiu la Adamclissi,
străluceşte şi retrăieşte, generoasă şi puternică, amintirea gloriilcr
irecutului.
Acestea spuse, să:mi permită prietenii. archeologi români să:mi
-exprim o a treia părere. Pe mine mă preocupă conservarea materia:
aului. Eu personal, socot că trebuie să fim recunoscători lordului Elgin
pentru că a transportat frontoanele Partenonului la Londra. Eu 'Susţin
că, fără exceplii posibile şi spzciale, obiectul interesant pentru Artă
şi pentru Istorie e un document, care trebuie să fie conservat la dis:
poziţia epocilor viitoare, aşa cum se conservă icoanele sau pergamentele,
scotându:le din biserica pentru care au fost pictate, sau din castelul
particular căruia îi amintesc· privilegiile străbune şi punându:le într'un
Muzeu sau într'o Archivă. Pierd astfel cumva, icoanele şi perga:
mentele, ceva din valoarea lor ? Nicidecum. Dar chiar dacă ar
pierde, tot e necesar, adeseori, să se recurgă la această operaţiune
spre a le putea salva. Ei bine, ambele reconstruiri, menţionate mai sus, se lovesc de
_gravul cusur de a nu ţine socoteală de tonservareă sculpturilor. Acele
biete reliefe ar continua să se deterioreze sub acfiunea aerului, a
vântului, a soarelui, a îngheţului. In plus, prima .propunere implică o
1) Despre săpăturile din cetate se vorbeşte în Verhandlungen XLlll Philol.
Versamml., 1895, 193-199; apoi în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice,
.,
Bucureşti 1910, 140 sqq.; 191 I, 79 sqq. (Vasile Pârvan, Cetatea Tropaeum).
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- 26 refacere modernă a întregei mase a 'edificiului, şi chiar a multor
particularităti externe, refacere care în chip inevitabil ar surprinde şi
ar reflecta o lumină neplăcută şi asupra părtilor antice. De pildă:
statuele trofeului din vârf nu ar trebui şi ele să fie făcute toate ex
novo? Cum s'ar putea expune trunchiuri informe? Şi aşa mai
departe.
A doua propunere de reconstruire, mai istorică şi mai ştiintifică,.
o socot şi mai greu de realizat. A duce înapoi la Adamclisi pietrele
masive ale placajului căzut şi a le aplica pe vechiul nucleu e poate
mai pu(in lesnicios decât a le lucra pe unul nou. Ar trebui poate să•
se doboare tot nucleul vechiu pentru a putea cu mijloace moderne
să se facă o armatură mai nouă şi mai comodă. Apoi lucrul odată
terminat, am avea Trofeul lui Trafan ridicat din nou pe stepa nepo.=
pulată a Dobrogei, lângă un sat unde nu e, nu zic cale ferată sau
serviciu automobilistic, dar nici măcar un han. Practica ne învaţă că.
,chiar lucrul cel mai frumos de văzut, dacă nu oferă înlesnirile elemen,:"
tare de călătorie şi de găzduire, nu atrage pe nimeni. Şi apoi, poate,
e num,ai o m9re iluzie să credem că monumentul rămas pe loc câş.=
tigă în semnifica!ie şi în măretie. In chip inevitabil unele bucăti bine
conservate ar fi aşezate în partea de nord a edificiului, unde, nefiind
niciodată soare, ar pierde din lipsă de lumini şi umbre, jumătate din
valoarea lor artistică; dimpotrivă, bucăfi deteriorate sau fără, însemnătate
s'ar găsi, chiar numai la anumite ore ale. zilei, în condi!ii excelente,
la est, la vest, la sud.
ln concluzie: simbolic, trofeul reconstituit la Adamclissi, ar
putea să însemne mult; istoric şi artistic, ar fi să condamnăm piesele
ajunse până la noi mai întâiu la stricăciune, apoi la o definitivă
ruinare.
Şi totul stă aci: au reliefele de la Adamclissi o vah:lare intrin.o
secă ·atât de mică încât să îngăduie numai o valorizare simbolică a
lor, sau pre(uiesc şi ca document artistic aşa încât să merite a fi
salvate, aşa cum sunt, pentru faptul că sunt aşa, pentrucă aşa au o
senrnificafie completă?
Să examinăm un moment cinci capete de barbari de pe Trofeu,
pe baza fotogi'afiilor mele inedite 1 ). Iată aici (fig. 1) o fată ovală, fără
barbă, rasă, aproape surâzătoare; părul tras pe frunte, şi un nod,
acum sfărâmat, pe tâmpla d,eaptă. E un German, poate un Bastarn
(Furtwăngler: Jnfermezzi, pag. 67; Abh. bayr. XXII, 495). Dincoace
(fig. 2-3) două aspecte ale aceluiaş individ, strămoş al cine ştie cărui
răsboinic merovingian ori carolingian ; iar dincolo (fig. 4)- o fioroasă·
figură rectangulară cu părul sălbatic; dincolo (fig. 5-6) alte două
tipuri de rasă germană cu nod pe tâmplă (obliquare crinem nodoque
subsfringere: Tac., Germ. 38), unul dintre ei având barba lui mică
întoarsă în chip pitoresc cu. vârful spre stânga, cu o mişcare pe care,
1) N. R. Din lipsă de mijloace materiale, regretăm a nu putea reproduce aci.
fotografiile anexate de autor la articolul D:sale.

www.minac.ro

- 27 să:mi fie permisă imaginea, numai coada neastâmpărată a unei mierle
o poate realiza natural. Nu sunt lucrări fine dacă sunt puse alături
de un relief elenistic sau de un Mino da Fiesole, dar câtă viafă şi
câtă vitalitate izvoreşte chiar din aceste pietre rustice I Se va putea
discuta latura lor estetică ; dar frăgezimea lor istorică este evidentă
prin ea însăşi, deasupra oricărui punct de vedere personal, deasupra
oricărei discuţii; dacă nu pentru altceva, măcar pentru relaţiile pe care
le sugeră cu Evul Mediu. Şi câ11d cineva va înfelege şi va cuprinde
însemnătatea lor istorică, atunci va vedea închegându:se puţin câte
pufin din recunoscuta şi apreciata consistentă istorică, şi latura „fru.=
moasă" a acestor reliefe dobrogene: preţuirea istorică a monumentului
îi desvăluie numaidecât şi valoarea estetică. Aceste pietre sunt pentru
mine „originale" autentice de artă „provincială"; pentru a le gusta,
se înţelege, trebuie să ai o anume Schulung istorică : nu să te opreşti
ca străbunicii noştri la Apollo şi la Torsul din Belvedere.
Şi e vorba numai de simple capete. Să ne gândim la grupurile
de luptători, la scenele <,ie decapitări, şi aşa mai departe, în care
geniul artistic provincial, sărac dar tânăr şi fraged, creează, cum a
creat la Ncumagen, adevărate originale. Şi să punem apoi totul în
legătură cu Evul Mediu care se apropie; să căutăm motivele de arfă
ale Evului Mediu aci, în aceste opere imperiale mai vechi cu 6- 7
secole; pentru a conclude, precum anunfam la începutul acestui arti-=
col, că avem dinaintea noastră opere care, 1n genul lor, merită cea
mai m_are consideraţie, în primul rând în legătură cu cele mai târzii,
în al doilea rând chiar prin ele însele.
Şi atunci să salvăm ceeace rămâne din Tropaeum Traiani, şi
să Sţtlvăm resturile monumentului în sensul ca nici un milimetru pătrat
de piatră să nu mai fie pierdut, nici o crăpătură să nu mai sf�râme
metopele şi crenelurile; nici un nas, barbă sau buclă să nu mai
lipsească.
Insă pentru a le salva trebuiesc puse la adăpost. Voiu spune
aşa dar, în câteva cuvinte gândul meu. Să avem în minte ca pildă
Muzeu Pergamului din Berlin; iar la Bucureşti să se construiască
sau să se adapteze o sală vastă acoperită cu sticlă. Dealungul unei
laturi a acestei săli, sau unde se va putea mai bine, să se construiască
numai cu materialele originale, în arc de cerc, segmentul cel mai
amplu posibil al monumentului, aducând de · 1a Adamclissi treptele
necesare şi alegând din materialul existent metopele şi crenelurile mai
bine conservate. Pentru comoditate statică să se taie fără şov!iire
blocurile groase, masive, lăsându:se pentru expunere numai o grosime
redusă de piatră în partea· reliefului; învăţafii germani nu au golit
înlăuntru grelele coloane asiatice?'
Având în vedere că diametrul monumentului, fără trepte, e de
circa 30 metri, iâr înălţimea, cu trepte şi cu creneluri, de circa 12
metri, poate nu va fi imposibil să se reconstruiască jumătatea cercului.
Va lipsi probabil trofeul central din vârf, din cauza mutilării pieselor
şi din cauza incertitudinii lor arhitectonice; nu va avea toată înălţimea;
.,.
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..se va vedea schimb în frumosul acoperiş compus din bucăţi în formă
<le solzi. Va fi deajuns. De jur împrejur, în sală, se vor dispune
celelalte piese în chipul care va părea cel mai potrivit; în aceeaşi
sală sau într' o alta vor găsi loc alături, numaidecât sau când va fi
posi:bil, alte monumente ale epocii sau mulaje de pe Columna lui
Traian, de pe a lui Marcu Aureliu, de pe Arcul din Benevent, şi
aşa mai departe.
Numai aşa Bucureştii îşi vor avea Muzeul „tipic". Aceasta e
-prima taină de viaţă pentru un muzeu.
Bologna, Septembrie 1931
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Silvio Ferri

DESPRE PROPUNEREA D,..LUI FERRI CU
PRIVIRE LA RELIEFELE DELA ADAMCLISI
In Bulleiino de/ Museo dell'Jmpero Romano (LIX 1931) din•.
Roma a apărut articolul Per ii „ Trnianeum" di Bucuresfi al D:lui�
Silvio Ferri, docent la Universitatea din Bologna. Fiind o contribu"
fie la discuţia controversată despre soarta ce rămâne a se rezerva
resturilor Monumentului dela Adamclisi, contribuţie cu atât mai inte"
resantă cu cât ne vine dela un specialist al artei provinciale romane
şi dintr'un cerc ştiinţific din afara tării noa stre, am crezut de cuviinţă
să dăm acest articol în traducere în Analele Dobrogei. D.01 Ferri a
mai publicat un articol despre reliefele dela Adamclisi în Bollefino
delia Commissione archeologica comunal� di Roma, XLIX 1931,_
fasc. 1-4.
In discuţia asupra Monumentului lui Traian D.:l Ferri intervine
cu un punct de vedere nou şi restrâns. Lăsând la o parte preocuparea
de valoarea, ştiinţifică sau simbolică, a ruinelor însăşi ale Trofeului
din Dobrogea, D�sa nu se interesează decât de elementele sculpturale,·
de o netăgăduită însemnătate ca documente artistice şi istorice. Indi� ferent de ce se va face cu ruinele Monumentului, D:sa reclamă
asigurarea cea mai desăvârşită a sculpturi,lor, piese delicate şi altera"
bile, recomândând adăpostirea lor într'o sală specială de Muzeu. E
categoric împotriva întrebuinfării acestor sculpturi la întregirea Monu:
rr.entului în aer liber, fie la Adamclisi, fie la· Bucureşti.
E un principiu just şi perfect ştiinţific. Dacă. într'o astfel de
reconstituire nu se poate găsi mijlocul ca reliefele să fie ferite de
acţiunea intemperiilor, ceeace desigur e extrem de greu, atunci nu
rămâne decât să fie duse într\111 Muzeu. Dar într'un spa(iu închis- ,
ele trebuiesc a fi puse totuşi· în valoare, pentru a evoca rostul lor de
altădată. Şi astfel D.:l Ferri propune că în sala vastă a unui Muzeu
să se reconstituie un segment din peretele· Monumentului, numai cu
material autentic şi numai cu câte-=va sculpturi selectionate. Pentru
realizarea acestei idei, propune chiar aducerea în Muzeu a treptelor-
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Monumentului, care acum sunt la Adamclisi. De asemeni, pentru ca
din reconstituirea aceasta să nu rezulte o massă de pietrărie de o
greutate f)rea incomodă pentru clădirea în interiorul căreia s' ar face,
propune ca să se uşureze sculpturile, tăindu=le în grosime şi păstrând
/
numai partea sculptată.
La aceste amănunte din propunerile D=-lui Ferri, îmi îngădui a
aduce unele obiecţiuni. Mai întâi o reconstituire cu material exclusiv
autentic e imposibilă, oricât de redus ar fi segmentul ce ar urma să
se reconstituie. Nu există suficient material autentic pentru toate ele-=
mentele Trofeului. Dacă sculpturile s'au păstrat într'o mare proportie,
piesele de placaj nesculptate şi solzii acoperişului, de pildă, există
-într'un număr extrem de redus, doar atâta cât să se permită a ne
face o idee de forma lor şi de dispoziţia l0r pe Monument. Deci o
-completare a lor cu foarte mult material nou ar fi inevitabilă.
In afară de aceasta, se1ecfiunea sculpturilor ce ar urma să figu-=
reze pe segmentul reconstituit nu s'ar putea face decât arbitrar. Ar=
cheologic şi artistic ele au toate aceeaşi valoare. In ce priveşte starea
lor_ de conservare, aproate toate �sunt de luat în seamă. Din cele 49
metope, de pildă, numai vre=-o 7 -8 ar putea fi lăsate la o parte
-într'o selecţiune căiauzită de acest criteriu. Prin urmare just ar fi să
se utilizeze toate. Dar în acest caz segmentul s'ar mări până la închi-=
derea completă a cercului. Căci din numărul total de 54 de metope
-<:are au existat pe monument în antichi�te, nu lipsesc actualmente,
cu desăvârşire, decât 5. Pe de altă parte, fără utilizarea lor completă,
.aceste metope istoriate, reprezentând o.- acţiune continuă, ar pierde
din importanţi lor de documente istorice.
Propunerea D=-lui Ferri de a se dispuia nucleul dela Adamclisi
şi de treptele circulare monum.entale dela bază, spre a se înpodobi
<:u ele segmentul reconstituit în Muzeul special din Bucureşti, e con-=
trarie principiului ştiinţific de a respecta ceeace vremurile ne-=-au
transmis dintr'un monument antic. lndiferenfa pe care 1>-=-1 Ferri, în
_grija sa exclusivă pentru sculpturi, o arată fată de ruinele dela Adam..
disi, nu o împărtăşim. Ruinele acelea, chiar neîntregite, îşi păstrează
.acolo, în Dobrogea, toată valoarea lor istorică şi simbolică, şi dacă
întregirea lor poate fi pu�ă- în discufie, cu argumente pro şi contra,
îrr nici un caz nu avem dreptul să contribuim în chip voit la distru.
gerea lor.
Acelaş principiu Qe ridică împotriva ideii de a subţia pietrele
sculpturilor ce s' ar utiliza la reconstruirea segmentului din Muzeu.
I
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Un obiect antic trebuie conser,vat intact, fără excepţie. Nici o inter:
�en(ie întru schimbarea formei sale nu trebue admisă. Dacă s' a făcut
Această abatere aiurea, oo e un motiv să o imităm. Nu trebue să
adaptăm pre(ioasele vestigii antice unei clădiri moderne, ci clădirea ·
modernă trebue să fie adaptată condi(iilor pe care le implică acele
vestigii.
In concluzie, re(inem ca acceptabil principiul sus(inut de D:l
Ferri, ca sculpurile dela Adamclisi să fie puse la adăpost într'un
Muzeu special din Bucureşti, într'un „Tr�ianeum", şi de asemeni,
considerăm ca foart.e interesantă propunerea de a se face cu ele ·o
reconstituire în interiorul acelui Muzeu. Dar această reconstituire nu
se poate face decât pe bază completă circulară, utilizând intacte toate·
piesele autentice căzute de p_e Monument, renun(ând la piesele ,ce
mai sunt încă in situ pe nucleul dela Adamdisi, şi completând lipsu=
rile cu material nou.
In sfârşit, realizarea acestei idei· nu. ar exclude conservarea cât
mai îngrijită a ruinelor rămase la Adamclisi şi crearea conditiilor
comode pentru încurajarea un turis!n activ . în acea interesantă regiune
a Dobrogei.
Radu Vulpe
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STAŢIUNEA ZOOLOGICĂ MARINĂ „REGELE
FERDINAND" DELA AGIGEA,
JUD. CONSTANŢA
. Cine pleacă cu trenul dela Constanţa spre Carmen-=-Sylva şii
se apropie de limanul şi satul tătăresc Agigea, începe să vadă .în
stânga vila şi moşia Coslinescu, apoi Adăpostul Municipiului Bucu-=
. reşti şi în fine gara General Ionescu, aşezată cam la un capăt al
cordonului de nisip ce separă lacul A.gigea de plaja cu a�elaş nume.
In gara General Ionescu trenul opreşte un minut. Vara călătorii din

•

Stafiunea zoologică marină „Regele Ferdinand" de la Agigea

tren văd cum numeroşi studenţi naturalişti coboară aci. Dupăce trenul
se pune din nou în mişcare, la capătul celălalt al cordonului litoral
apar.e Preventoriul A.gigea, dependinţă li Ministerului Sănătăţii - şi.
peste câteva minute de mers prin coridorul săpat printre dunele de
nisip acoperite de săbiile verzi-=-cenuşii ale orzului sălbatic (Elymus
sabulosus L.) şi tivite în stânga de panglica albastră-=-argintie a mării,.
călătorul vede uimit o clădire lungă cu_ două etaje, de dimensiuni
impunătoare şi de, o culoare albă strălucitoare, flancată la stânga şi
la dreapta de câte o clădire mai ,mică. La poarta larg deschisă se
observă o firmă pe care se poate ceti: ,,Staţiunea zoologică marină
Regele Fenjinand " .. Este clădirea plină de mistere, care excită curio-=
zitatea şi imaginaţia vilegiaturistului ce se duce la Eforie, Techirghiol
şi Carmen-=-Sylva ! Este palatul minune, care atrage ca un miraj lu-'"
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minos pe naturaliştii noştri de pretutindeni,. pentru posi5ilită(ile de
studiu serios ce li-=se pun aici la dispozifie ! Este oaza de reconfortare
pentru cercetătorul trudit şi însetat al stepelor dobrogene ! Este izvor
nesecat de bunăvoinţă şi de apă vie pentru toţi cei ce 'ştiu să=! folosească,
dela sJudentul începător până la naturalistul înbătrânit în ştiintă !
Există de 7 ani. InstiJutie relativ tânără. Este încă la început şi totuşi
a înregistrat, într'un interval atât de scurt de timp, numeroase şi grele
peripe(ii.
Acum 7 ani, pe locul unde astăzi se ridică maiestoasă Statiu=
nea zoologică marină, nu era decât un câmp acoperit ci.1 dune, care
cutropeau şi aproape acopereau dinspre mare o clădire scundă
şi ruinată ca şi o tranşee de beton, ruinată şi ea, prevăzută cu trei
bordee · subterane. Bălăriile, înalte până la brâu, care creşteau prelu=
lindeni, acopereau cu grije aceste ruşinoase resturi din timpul ocu=
pa/iei germane. Şerpi, broaşte ţestoase, popândăi, dihori şi vulpi se
furişeau nes.tânjeni(i de nimeni prin acest paradis al singurătă(ii ! Spre
Mare, doar câtiva pescari, cari trăiau ca troglodiţii în peştera săpată
în lutul ţărmului, mai turburau din când în când liniştea scurtului
popas al păsărilor călătoare!
Şi într' o zi a trecut pe acolo un mare naturalist care a văzut
cc al'âţia ochi nu văzuseră până atunci. Şi anume că acest paradis
al stepei înaintează în mare cu un cap pietros, mărginit de un litoral
care, pe o lungime foarte mică, îndeplineşfe o mulţime de condiţiuni
excepţionale de viaţă animală marină : facies stâncos şi scoicăret, facies
de nămol nisipos cu zostere, plaje de nisip. Colţul sudic de stâncă
este urmat în apă de un parapet pietros în dosul căruia, până la mal,
există o zonă de apă liniştită şi puţin· adâncă, în care ori cine poate
recolta cu uşurintă şi ·fără o deosebită pregătire, un important şi variat..
material de studiu. Deasupra, marele naturalist a fost izbit de varia(ia
vegetaţiei şi faunei de stepă şi de ·nisip. In vecinătate, la doi klm.
spre sud, se găseşte lacul Techirghiol, cu apă suprasărată şi cu o
faună şi floră extrem de interesantă. Mai la Sud începe litoralul
,)abla=Ecrene, renumit prin clima lui mediteraneană ce se oglindeşf�
în flora şi fauna sa cu fotul specială, ce trebuesc temeinic studiate.
La Nord Razimul, Delta Dunărei şi limanurile, de pe litoralul basa=
rabean. Şi numai la 8 klm., Constanta, centru de aprovizionare şi de
distracţie, când aceasta este necesară � şi gară cu drumuri în toată
ţara, - iar aci alături, linia Consfan(a-=Carmen-=Sylva, care azi trece
chiar pe la poarta slaţiunei, unde altă dată opera un minut.
Ochii săi s'au umezit atunci de bucuria unui gând curat, care
a mişcat profund sufletul său ce nu s'a mai liniştit din nou până în
momentul în care s'a realizat ceeace călătorul spre Tekirghiol vede
astăzi fugitiv, din fren, rămânând plin de admiraţie în faţa formida-=
bilei energii consumate pe altarul binelui public.
Acest mare naturalist este d-=l Prof. Dr. I. Borcea," Directorul
Laboratorului de Zoologie al UniversiJă(ii din laşi, savantul cu repu=
taţie mondială care, în primăvara anului. 1932 ne=-a onorat ţara pre..3

.An„teie Dobrngei", X/li-XIV.
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zidând ultima adunare generală a Societăţii zoologice a Frantei. D-=-sa,
secundat de un alt mare naturalist român, d"l Prof. A. Popovici=
Băznoşeanu, a făcut în 1925 primele demersuri la Ministerul Instruu
Jiunii pentru înfiinţarea acestei staţiuni zoologice. Titularul de atunci
.al acestui departament, d.-1 Prof. Dr. C. Angelesrn, a. intervenit la
Ministerul Agriculturii, care a ceda·t pentru acest scop un lot de 9
Ha. în lungul coastei, pe o întindere de 1 klm., în dreptut promon=
toriului actualei staţiuni. Mai târziu Ministerul Agriculturii şi cel de
Industrie şi Comert au cedat institutiei, în dosul lotului deja dăruit,
câmpul cu dune, pe care se găsea întâmplător şi cazematele ruinate,
rămase dela armata germană de ocupaţie. De nofaf că aceasta s'a
fărnf cu aprobarea Marelui Sial Major, care atunci s' a desinferesaf
Joia/mente de aceste clădiri ruinate. Cum acestea fuseseră construite
fără să se tină seamă de proprietari, s'a constatat ulterior că jumătate
se întindeau pe proprietatea fraţilor A. şi R. Butărescu. Văzând
scopul înalt ce se urmărea, aceştia au consimtit să cedeze locul ocupat
de clădiri, îo schimbul unui alt teren. Prin decretul Regal No. 810
din 1 Martie 1926, guvernul recunoaşte oficial înfiinţarea Statiunei
zoologice marine - şi acordă prima subvenţie bugetară cu care se
încep lucrările de amenajare ale laboratorului. In 1927, titularul de
atunci al Departamentului Instrucţiei, d.,-} Dr. N. Lupu, alocă instituţiei
create un credit de 2.700.000 lei, necesar pentru ridicarea a două
etaje peste cazarma germană, ca şi pentru instalarea de aquarii. Că=
zând guvernul de tranziţie Ştirbei şi venind guvernul de concentrare
liberală, acesta din urmă anulează pur şi simplu creditul. Situaţia era
disperată. Din fericire, noul Ministru de Instrucţie, d.,-1 Prof. Dr. C.
Angelescu, începe să acorde treptat credite partiale, pentru ca lucrările
începute să nu stagneze. Mai' mult : D=-sa personal a insistat să
se facă o terasă deasupra clădirii principale, de unde se are o ad.,
mirabilă privelişte asupra mării şi împrejurimilor, atât ziua cât şi
noaptea. Noaptea mai ales, depe această terasă, luminile ce se întind
pe litoral, dela Constanţa spre Adăpostul Municipiului Bucureşti şi
Staţiune, şi mai departe, dela Staţiune spre Eforie şi Carmen-'"
Sylva, fac ca acesta să apară ca un şirag de mărgăritare ! Dease"
menea, de aici, depe terasa Staţiunei zoologice, se gustă cel mai bine
deliciul liniştei de stepă în noapte, întreruptă doar de ţârâiturile uscate ale
greerilor şi cigalelor, sau de susurul parfumat al zefirului, ce suflă
uşor dinspre uscat spre mare.
Aici pe terasa Statiunei zoologice se respiră aerul cel mai curat
ce poate exista pe litoralul românesc !
Şi de bine de rău, odată laboratorul terminat, cu toate că restul
nu era încă gata, staţiunea zoologică a început să functioneze. Primul
lucrător a fost însuşi d:I Prof. I. Borcea, care a avut fericita ocazie
să găsească apoi un administrator inteligent şi energic : D=I I. Ga.,.
vrilescu, ce luptă şi astăzi cu toate greutăţile administrative inerente
impului. D=-1 Prof. Borcea îşi. văzuse în fine visul cu ochii ! D:sa,
care lucrase la staţiunile zoologice marine din sÎrăinătate şi care re=
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35 venise în ţară cu dorinţa fermă să facă o institutie similară pentru
(ilra sa, unica în genul ei şi astăzi, se poate felicita că a reuşit, Jn"'
vingând atâtea dificultăţi morale şi materiale. Victoria D„sale este
victoria intelectualităţii asupra indolenţii şi nepăsării administrative, caz
'
extrem de rar în ţara noastră.
D.-:sa a putut acum să studieze, mai mult sau mai pufin liniştit,
toate categoriile de elemente faunistice ale Mării Negre, migraţiile pe""
ştilor de mare, bancurile de midii, etc. .Şi a făcutro din plin! Lista
lucrărilor D"'sale o dovedeşte cu prisosinţă 1). Cu timpul au început
să apară acolo sezonal şi alţi naturalişti din /ară şi din afara de tară,
cill'i şi.-:au pubicat rezultatele cercetărilor lor în diferite reviste dela
noi şi străinătate. D.-:sa şi.-:a formal, pentru studiile marine, şi câfiva
distinşi asistenfi, cari.-:i sunt un prefios ajutor pentru activitatea didau
tică. Căci d.-:1 Prof. Borcea lucrează vara, când alţii se odihnesc,
tot atât de intens ca şi iarna, atât pentru D.-:sa cât şi pentru stu.-:
<lenţii pe cari ii aduce aici regulat, câte o serie (sau chiar mai multe)
în fiecare an. Modest îmbrăcat, cu fileul şi borcanul în mână, pov
neşte cu pas vânjos pe aleea ce duce la debarcader, unde îl aşteaptă
1)

I.

BORCEA:

douce de Roumanie,

1. Faune survivanfe de fype caspien dans fes limans d'eau
Annales scientifiques de l'Universite de Jassy, T. XIII, pp.

207-233.
2. Observafions sur la faune des lacs Razelm, id.• T. XIII, pp. 424-448.
3. Quelqlles rema1:ques sur Ies Adacnides el principalemenl sur fes Adac"
nides des lacs l<azelm, id. T. XIII, pp. 449-473.
4. Note sur ies huifres du Iii/oral roumain de la Mer Noire, id. T. XIV,
pp. 111-127.
5. Note sur Ies moules el sur Ies facics al/ biocenoses de la region Iii/orale
roumaiMc de la Mer Noire,

id. T. XIV, pp. 129-139.

6. Note sur quelques crabes de rivage du /ii/oral rollmain el specialemenf
sur f'Eriphia spinifrons, id. T. XIV, pp. 140-147.
7. Donnees sommaires sur la faune de la Mer Noire (fitl�ral de Roumanie),

id. T. XIV, pp. 536-581.
8. Nouvc/Jes observafions sur la faune coliere du lifloral roumain de la Nler
Noire,

id. T. XV, pp. 286-298.

9. Une observa/ion sur la· nafure· du cordon de Letea (Delia dll Danllbe),

io. T. XV, pp. 299-301.
10. Qllefques consideralions sur la falJne de la Mer Noire en face du fii,
forai rnumain, Archivio zoologico italiano, voi. XVI, Atti dell' XI congresso inler„
nazionalc di Zoologia, Padova, 1930, pp. 654-660.
11. Que/ques eleme�ls de la faune de penetra/ion dans fes eaux douces sur
Ic lilforal roumain Je la Mer Noire, id. pp. 661-662.
12. Livoneca pontica nov. sp., Cymoihoide parasife des Aloses el Sardincs
de la Mer Noire, Annales scientifiques de l'Univ. de Jassy, T. XVII, lase. 3-4,
pp. 481 -502.
13. Nouvelles observafions sur fes migrafioos el sur le periode de ponte des
especes de poisso!JS migrafeurs de la Mer Noire, id. pp. 503-564.
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barca mare c� 6 vâslaşi la rame, plină de studenti. Este cea mai
mare fericire pentru aceştia când pot să-=i asculte cu nesaţiu cuvin-=
tele nepretenţioase şi bine cântărite, relativ la problemele generale ale
faunei Mării Negre, sau discuţii asupra animalelor pe care draga le
scoate dela fund. In jurul D-=-sale se strâng atunci grămadă, cu riscul
de a răsturna barca, studentii Universităţii ieşene, printre cari adesea
se găsesc mulţi şi dela alte Universităfi. Este o operă serioasă şi utilă
acea pe care D"sa o face la staţiunea zoologică dela Agigea şi mult
mai utilă decât diverse programe de studiu ale faunei Mării Negre
ce publică unii. Operă care nu se aruncă cu deasila în ochii nimănui !
!n felul acesta Staţiunea zoologică deta Agigea şi-=-a dus cu bine
zilele, înregistrând intr'un interval atât de scurt .de timp, o foarte fru-=
moasă şi rodnică activitate $tiinţifică şi didactică.
Dar iată că . cerul se intunecă şi liniştea activităţii sale este
tulburată;
\
Marina militară găseşte de cuviintă că promontoriul pe care este
aşezată Staţiunea zoologică, este un important punct strategic, de un-=
de s' ar putea apăra cu tunurile, în caz de· războiu, atât Constanta câ't
şi Carrnen-=Sylva ; că tranşeea ruinată şi cutropită de dune şi buruieni
ar putea fi utilă Armatei române ; că Staţiunea zoologică marină tre-=
bue dărămată, pentru ca să nu fie punct de reper pentru flota ma-=
rină şi aeriană inamică şi că în locul ei este absolută nevoe de un
amplasament pentru tunurile Marinei militare române l
De două ori, sub două guverne, s' a încercat a se realiza aceste
deziderate militare, pentru a se şterge, printr'o simplă mişcare, fot ce
se tăcuse cu trudă şi cu cheltuială, elemente care nu i1itrau de loc
în calculele comandamentului superior, după cum nu putea intra în
concepţia sa nici alegerea amplasamentului puţin mai la dreapta sau
mai la stânga de Staţiune. De două ori se iscălise decretul de ce-=
dare a terenului Stafiunei cu clădirile, de către Ministerul Instrucţiunei
Ministerului Apărării Naţionale!
Dar energia şi perseverenta d-=lui Prof. I. Borc;ea, care-=şi ve„
dea sfărămate cele mai frumoase realizări pentru t ară ale vieţii sale,
a putut ţine piept acestei grave neîn(elegeri a situatiei şi a putut opri
la timp această crimă morală ce era pe punctul de a se săvârşi în
dauna tării. Pentru această a doua şi a treia victorie a D,-sale trebuie
să-=-1 felicităm noi, toţi naturaliştii români, tineri şi bătrâni, cari înţele„
gem marea importanţă publică a Staţiunii, ştiinfiflică, didactică, patria-='
tică, şi de ocrotire a naturii*) - şi cari apreciem posibilităfile de studiu ce
Stafiunea zoologică, astfel cum ea a fost creiată de d-=l Prof. Borcea,
ni le pune la dispozitie.
Lucrurile au mai mers astfel nelămurite pana la 15 August
1932, când Majestatea Sa Regele, sosit la Constanţa pentru a par„
*) Pe terenul Statiunei se află ui:i careu închis cu sârmă ghimpată, în care
creşte spontan Ephedra dislachya L., gimnospermă extrem de rară. în România.
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ticipa la serbările navale, a dorit să cunoască chestiunea personal şi
la faţa locului.
Aşa a avut Statiunea zoologică dela Agigea onoarea să pri-=
mească prima vizită a M. S. Regelui.
Era în epoca în care Regele Boris al Bulg_ariei inaugura la
Vama prima Statiune zoologică marină a acestei lări vecine. Cu ve-=
nirea Regelui Carol al Il.=lea la Statiunea zoologică dela Agigea, toată
lumea naturalistă care se afla acolo aştepta înfrigurată hotărârea cea
dreaptă şi definitivă. Suveranul a vizitat mai întăi Laboratorul central
şi colecţiile muzeului Statiunei, apoi Laboratorul studenţilor şi pescăria
- şi, în fine, tranşeea betonată şi terenul în litigiu, unde s' a discutat
asupra situaţiei create prin cererea armatei.
Faţă în faţă se aflau două tabere cu gânduri opuse, dar cu a-=
ceeaşi dragoste pentru tară: de o parte Ministrul Apărarii Naţionale,
Şeful statului major şi Comandantul marinei militare, cu suitele lor ;
de altă parte d-=l Prof. Borcea singur. La mijloc Suveranul cu suita
şi primul Ministru cu Ministrul Instrucţiei.
Procesul era dificil. Judecata, extrem de delicată. Prete;1fiile, sus-=
linule cu dârjenie din amb_ele părţi !
Suveranul a fost obiectiv dela început până la sfârşit. Majestatea
Sa a arătat foarte multă înţelegere a situaţiei şi o infinită bunăvoinţă.
Judecata Sa a multurnit ambele tabere!
In urma !naltei Sale hotărâri, Staţiunea zoologică „Regele Fer-=
dinand" nu numai că rămânea pentru totdeauna institutia de mai îna-=
inte, dar trecea direct sub !nalta protecf4e şi conducere a Suveranului,
care, din caseta Sa particulară, i-=a acordat în acea memorabilă zi
suma de 200.000 lei pentru publicaţii.
S'a aprobat deasemenea ca Armata să construiască din vreme,
pe terenul Statiunei, un amplasament de bclon, la care să conducă
din afară o cărare îngrădită cu sârmă ·ghimpată, pentru ca soldaţii
să nu strice, din nebăgare de seamă, vegetaţia şi fauna extrem de
interesantă a regiunei, al cărei rost numai naturaliştii îl pot pricepe.
Pe acest amplasament, o săptămână pe an, soldaţii vor putea face
exerciţii de ochire, sub conducerea şi răspunderea personală a unui
ofiter superior.
Cu aceasta naturaliştii români nutresc speranţa că, de aici îna-=
inie, peripe(iile sfafiunei zoologice dela Agigea s'au terminat pentru
Jotdeauna. Ei doresc ca liniştea să revie în această înaltă Institutie
de meditaţie şi studiu, cu importante repercusiuni de ordin practice
spre binele şi progresul Patriei.
Dr. R. I. Călinescu
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DIN TRECUTUL ROMANESC AL DOBROGEI
INTRODUCERE
Nicolae Ţârcă (el îşi scria numele (.:îrcă) s'a născut la 1828
în Satulung. (Săcele), judeţul Braşov.
Tatăl său, Oprea. Ţârcă, a fost om de rară energie. Având o
neînţelegere cu prefectul de pe vremuri, ,,fişpanul" cum i se s.punea
atunci în Transilvania, el s'a dus călare până la Viena să ceară drep„
tate dela însuşi împăratul. După multe şi mari stăruinţe, e primit în
audienţă şi i se face dreptate, venind deacolo cu ordin scris ca cere"
rea lui să fie împlinită. Dea/unei nimeni n'a îndrăsnit să mai sup€:re
cu ceva pe Oprea Ţârcă. Toată lumea ştia că el e cunoscut la curtea
din Viena şi are ordin împărătesc.
El a avut 8 copii : 6 băeţi şi 2 fete. Băiatui cel mai mare a
fost Gheorghe. Una dintre frtele acestui Gheorghe Ţârcă, Eliza, a
fost măritată clupa Pipoş, iar cealaltă, Elena, a luat de sot pe Aron
Densuşianu, profesor universitar în laşi.
Dintre fetele lui Oprea Ţârcă, cea mai mare, Maria, a fost soţia
lui Ion Bran de Lemeni, prefect de Făgăraş, un înfocat patriot român ;
cealaltă, Ştefania, s'a măritat cu Ioan Puşcariu, fost membru al Curţii
de Casaţie din Buda-=-Pesta, membru al Academiei Române.
Alt frate, Oprea Ţârcă, a fo5t maior de geniu în armata aus"
friacă. Ion Ţârcă, locotenent, .a murit în războii.ii aus1ro.:italian. la 1859.
Din această familie e şi lrimia Ţârcă, profesorul de limba latină
dela liceul Sf. Sava din Bucureşti, fost multă vreme director al acestui
liceu. După numele acestuia, se botezase chiar o şcoală primară din
capitală care astăzi., nu se ştie din ce· cauză, şi-=-a ·schimbat pafronul,
luând alt nume de botez.
Cel mai mic fiu al bătrânului Oprea Ţârcă, Ştefan, era inginer
la Căile Ferate Române.
Nici unul nu se mai ,află în viaţă.
I

In copilărie a învăţat carte la şcoalele săseşti din Braşov. Şi a
învăţat temeinic. După un an de stăruitoare învăţătură nemţească,
ajunsese să vorbească cu mai multă îNlesnire limba aceasta decât
propria sa limbă _maternă.
Sunt interesante cele povestite de el despre şcoala de atunci.
Le . reamintim, fiindcă ele caracterizează o epoc;:ă şi aruncă o iumină
deosebită asupra practicelor pedagogice de altă dată.
In acele şcoale elevii 1-iu aveau voie să vorbească alţă limbă, decât
cea nemţească. Cine era aflat că vorbeşte româneşte sau altfel, era
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- 39 pedepsit să poarte toată ziua în mana _o oală de pământ, iar dacă o
spărgea, atunci i se da una şi mai mare. Astfel ajungea S? fie uneori
oala aproape' cât copilul care o purta, mai bine zis, o târa după el.
Această ciudată pedeapsă· era eficace. Elevii se obiş1)uiau să
vorbiască aproape exclusiv această limbă.
După terminarea studiilor, în 1853, Nicolae Ţarcă se căsătoreşte
cu Susana Ciută, săceleancă şi ea.
In 1856, se aşează în Hârşova, unde rămâne până în 1916,
când începe războiul pentr,u întregire'a noastră naţională. La aşezarea
sa în Dobrogea, era om bogat. Avea numeroase turme de oi, her.=
ghelii de cai şi multi argaţi. A ocupat mult timp postul onorific de
viceconsul austriac.
Cum şi:a purtat N. Ţârcă slujba aceasta onorifică de viceconsul,
ne. 0 arată scrisoarea viceconsulului brjfanic F. F. Sankey din Ki.istendje
(Constanta) dela 13 Iunie 1861, trimisă lui cu adresa oficială No.
809 din 5 August acelaş an de viceconsulul austriac Viscovich din
Tulcea.
Numitul viceconsul britanic scrie că în ziua de 8 Februarie
1861 s'a prezentat la el un oarecare Ştefan ·Altmann, care sub jură:
mânt i:a spus că, ducându:se la Hârşova cu un certificat britanic,
N. Ţârcă i.:ar fi luat actul, !.:ar fi rupt şi aruncat, iar pe el, pe Alt=
mann, l=ar fi bătut şi dus la puşcărie. Făcând cercetări amănunţite,
Sankey a aflat că a fost indus în eroare şi că a fost nedrept cu Ţârcă.
Deaceea îl roagă să primească expresiunea displăcerii şi regretului,
precum şi pe aceea a scuzelor datorite pentru observatiile supărătoare
şi nemeritate, făcute la adresa lui.
Amintim acest incident „diplomatic", fiindcă e bine să fie
cunoscui.
E unul din asa de putinele noastre succese pe acest · tărâm. I:1
schimb, de câte ori n'am fos_t nevoiţi să cerem noi scuze şi să trecem
pe sub furci caudine.
A fost în mai multe rânduri primar al comunei Hârşova şi
membru al consiliului judeţean Constanţa. Pentru Românii din Hâr=
şova a fost adevărat părinte. I.a-a ajutat cu sfatul şi cu fapta, de câte
ori putea.
Ajut-a şi· pe cei de altă limbă şi lege. Astfel a fost un sprijini:
tor statornic al lui Acâ Memet, unul din cei dintâi musulmani care
a învăţat carte românească. Părintii acesiuia, adică, îşi pierdură toată
averea în războiul din 1877 şi astfel nu . mai puteau da creşterea
cuvenită fiului lor.
Nicolae Târcă !:a ajutat, acordându-=-i mici subvenţii dela primărie.
Era însă antisemit.
Majoritatea locuitorilor din Varoş, cartierul românesc al Hârşovei,
erau finii şi cumetrii lui.
Nunti.le se făceau la curtea lui şi tineau 3 zile. lncepeau de
Sâmbătă, când „chemătorii" sau „strigătorii" umblau cu plosca prin
sat şi chiar în satele vecine, invitând lumea la nuntă. Seara, fetele şi
0
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- 40 flăcăii jucau „bradul miresei". Duminică, era cununia• pe la ora 10
în biserică, apoi se întindea masă mare cu daruri şi se juca până
noaptea târziu. Luni -dimineata, naşa se ducea la mireasă acasă s'o
lege la cap. (Fetele se purtau cu capul gol, numai nevestele se în-=
veleau). ·şi iarăşi mese şi hore, brâie şi mocănete, chindii şi bătute,
în şir nesfârşit.
Cât era el de popular şi de adânc înrădăcinat în partea locului,
arată şi o hartă a Marelui Stat Major· Român, unde o vale din
apropierea Hârşovei poartă numele de „ Vdlea lui Ţârcă". Cc bine
ar fi dacă o localitate din apropierea Hârşovei ar purta această
denumire?
In 1916, s'a refugiat la Galaţi, unde la l Noembrie acelaş a'n
moare în vârstă de 88 de ani şi e înmormântat în cimitirul ortodox
de acolo. Era om fără nici un viciu : nu bea, nu fuma, nu juca
nici cărţi sau alte jocuri de noroc.
Sofia sa, Susana Ţârcă, născută Ciută, a fost o femee d şteaptă,
bună mamă, so(ie devotată şi gospodină exemplară.
Ea !.=-a ajutat în toate acjiunile, cu o răbdare şi pricepere, cum
astăzi rar se mai găsesc.
Au avut 10 copii: 5 băeţi şi 5 fete. Astăzi mai trăesc numai
două fete: Lucreţia Petroni, văduva avocatului Gheorghe Petroni şi
Eliza Târcă, directoarea şcoalei No. 1 de fete din Constanta. O altă
fată, Eugenia, măritată Pastia, a fost şi ca institutoare în Conslanfa,
dar a murit tânără, în etate de 21 de ani. Un băiat, Tiberiu, a fost
profesor la şcoala comercială din Galaţi, mort aproape la aceiaş vârstă
(25 de ani).
Ceilalţi copii au murit mici, între 1 �4 ani.
Datele acestea, ca şi memoriul con(inând părtile mai însemnate
ale vieţii lui N. Ţârcă le-=arn primit dclc1 D-=na Eliza Ţarcă. Le public
într'o nouă redactare, respectând, însă, adevărul mai presus de loate.
Imi fin de o deosebită datorie să,-i aduc şi pe această cJlc cele mai
vii mulţumiri nu numai în numele meu, ci şi ai atâtor cititori can se
interesează mai deaproape de trecutul .-omânesc al Dobrogei.
Şi acum lăsăm să urmeze însuşi merporiul lui N. Târcă.
Cons/an/a, 10 Maiu 1928.

Ioan Georgescu
profesor la liceul „Mircea cel B.ltrân", Consta,ija
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AŞEZAREA LUI N. ŢÂRCÂ LA HÂRŞOVA ŞI
ALEGEREA LUI CA VJCE.,.CONSUL
In anul · 1855 s' a încheiai o convenţie între Turcia şi Austria
relativ la drepturile economilor de vite la păşunatul din Dobrogea.
Intre cei ce s'au aşezai mai întâi la Hârşova, în toamna anului
următor, a fost şi fruntaşul român transilvănean, Niculae Târcă.
El a cumpărat casa lui Crai Sava şi, văzând ce interese mari
au de apărai Românii ardeleni în această regiune, a atras atenţiunea
consulilor austriaci din Tulcea şi Rusciuc asupra necesităţii organizării
unui viceconsulat austriac la Hârşova. Neaflându.,.se la iuţeală persoană
mai potrivită pentru apărarea 11umitelor interese în această parte, a
fost însărcinat în mod pri;'lVizoriu cu girarea afacerilor viceconsulatului
acestuia chiar el.
ln adevăr, anevoie s'ar fi putut face o alegere mai nemerită.
Din primul moment, el şi-=-a dat seama de nevoia întăririi ele,:'
meniului. românesc în mahalaua numită Yaroşu. A. întemeiat şcoală.
A clădit bis ică. Apoi a stăruit să mai vină aci şi alte familii româ,:'
neşti din rdeal. In toamna anului 1857 se aşează aici: preotul Ion
erzea, Zaharia Blebea, C,:'tin Oancea, Niculae Popa, osma Ber,:'
caru şi Oprea Ţifrea.
Prin aceste familii fruntaşe s'a pm11enit întreaga populaţie creş:
tină din acel ora,, care atunci se compm1ea din 17 familii româneşti
şi 5 bulgăreşti.
· In câţiva ani s'a schimbat la faţă întreg oraşul.
Atraşi de proiecţiunea consulară ce o găseau aici, s'au aşezat
o mulţime de economi de vite şi ciobani chiar, şi astfel populaţia în
5-6 ani a ajuns la J 00 familii.
Irnpopularea Hârşovei era înlesnită şi de împrejurarea că nicăeri
nu se afla mai multă ordine şi siguranţă ca aici. In alte părţi, traiul
era mai anevoios din · pricina multelor neplăceri făcute . de oameni
necinstiţi.

lmprejurimile Hârşovei. Dăenii
Fireşte că şi viceconsulul Târcă a avut să învingă o multime
de greqtăti la început.
Cercetând astfel comunele româneşti din apropiere, acestea i:au
ăcut o impresie din cele mai triste. Le,:'a g.:'îsit foarte înapoiate în
nulfe privinţe. Stări nu 11umai patriarhale, ci chiar primitive. Numa'i
realul şi dascălul ştiau puţină carie; încolo, nimeni nimic. Toate
rrburilc Co'munei le conducea sfatul bătrânilor. Autorităţile turceşti
1u erau căutate decât în cazuri de crimă sau de fără=-de,:'legi mari.
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- 42 Intre Comunele fruntaşe din părţile Hârşovei, mai cu seamă la
Dăeni, a găsit oameni foarte de treabă şi cinstili, între cari ·nu se
pomeneau hoţii şi cu atât mai pufin omoruri sau tâlhării. Ei erau şi
foarte ospitalieri. Cel mai de treabă dintre foii era, fără îndoială, părin.:
tele Vasile, om nu numai foarte drept, ci şi deştept, muncitor şi dor.:
nic de cultură.
El primea cu mare bucurie toate sfaturile bune pe care Târcă
i le da pentru înaintarea bisericii şi a învăţăturilor sănătoase în mij"
locul poporului.
Clopotul dela Dăeni

•

Odată, acesta îi descopere viceconsulului că în localitale s' ar
gas1 un clopot ascuns încă din vremea generalului rus Lidirs, care
la 1854 ar fi răsboit pe aici cu Turcii. Clopotul ar fi ascuns, fiindcă
aşa a hotărâi sfatul bătrânilor, de teamă să nu li se întâmple ceva din
partea celor 30 de familii turceşti, oploşite în această comună. Cu
mare greutate s'a putut afla clopotul ascuns 'într'un bordeiu. Era eră.:
pai. Ca să,,] repare, Ţârcă se văzu nevoit să=-! ridice de acolo şi să"!
ducă la Braşov pentru a fi fumat din nou. Dar cum să.:] ducă la
!5raşov penJru a fi turnat din nou ? Dar cum să,,] treacă? Trebuiau
îndeplinite o mulţime de formalităţi. O piedică însemnată era şi faptul
că el nu ştia bine turceşte. Şi, la Măcin, pe unde era să se facă
tranzitul, se impunea cunoştinţa acestei limbi. Ajuns acolo, el a fosl
înconjurat de o mulţime de prieteni. Cât ce a amintit însă de clopot,
el a observai cu uimire că prietenii au amulit şi au început să dis.:
pară unul câte unul. Aceştia ştiau că Turcii nu îngădue clopote în
bisericile creştinilor din fara lor. Abia după războiul crimcic şi.:c1u
mai călcat Turcii pe inimă şi s'au învoit şi cu aceasta, de dragul
sprijinitorilor lor creştini (Englezi, Francezi şi Italieni).
Rămânând Ţârcă singur cu tânărul localnic C"tin loanid, a
întrebat ce e de făcut? Acesta, bun cunoscător de oameni şi împre:
jurări, i.=a spus că nu trebue să„şi bată prea mult capul cu forma!i,
lăfile la vamă.
Cum el nu e cunoscui, nici n'are să fie cercelat mai deaproape.
Aşa s'a şi întâmplat.
Clopotul crăpat a fost transportat dincolo de Dunăre la Măcin,
iar dela Brăila la Braşov, unde a fost fumat din nou. După două
luni, a fost readus la Hârşova. Aci îl finea pe prispa casei. Fiindc"
Ţârcă avea legături nu numai cu comerciant'i (cei mai multi Turci şi
2-3 Bulgari), şi cu funcţionarii (Turci cu toţii), într'o zi se pomcneşl
la el acasă cu subprefectul Muidiur, care îl întreabă ce este acela.
Ca să.=i arate mai bine, îl duce acolo şi incepe să=-1 tragă, scotân
şi câteva dangăte adânci şi prelungite, care au înfiorat toa!J Hârşov
şi împrejurimile. Erau cele dintâi dangăte care răsunau pe acest
meleaguri. Lămurind pe Muidiur că clopotul este destinat biserici
din Dăeni, care se va bucura foarte muli de el, a pl'ecal dumerii
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NemerindU-"Se pe acolo în momentul acela şi un vecin, cu numele
Marin Moraru, şi văzând că e vorba de clopot, ca să nu fie chemat.
martor, ori să i se întâmple altă pacoste, a plecat din curtea lui Ţârcă,
numai decât.
Atâta spaimă şi umilinţă băgase în sufletul creştinilor îndelungata.
stăpânire păgână !
Un caz de energie românească pe timpul stăpânirei turceşti

Economul de vite, Radu Bercaru, îşi avea câşla pe teritoriul'
Becbira, intre Siriu şi Muslui, conform convenfiei încheiate pe timp
de mai rnulti (2-3) ani.
Care nu i=-a fost mirarea, când, înainte de împlinirea termenului
prev,ăzuf de convenfie, locuitorii celor două sate îl somează să=şi
ridice câşla depe numitul teren; fiindcă ei au să vie acolo cu plugu=
rile să are ..
Bercaru, cu actele în mână, se prezintă la autorităţile locale,
care sunt nevoite să:i recunoască dreptatea.
Viceconsulul austriac din Hârşova, Ţârcă, îl sfătueşte însă să se
ducă şi la consulatul genernl din Rusciuc ca şi ·acesta să intervină
în favoarea lui..
Zis şi făcut:
Consulul general a intervenit pe lângă paşa, iar acesta a dat.
poruncă mai departe caimacamului.
Venind caimacamul cu această poruncă la fafa locului, a cifif=o
locuitorilor, făcându=-i răspunzători de orice neregulă s'ar ivi.
Locuitorii musulmani, însă, ei-au foarte- îndârjiţi. Ei spuneau că
nu vor să ş!ie nimic de această poruncă, fiindcă lor li s' a dat de
veci tot pământul acela, încă dela data sosirii lor din Crimeia.
Viceconsulul, de fată la acel fumuit, a întrebat pe caimacam,
cum rămâne chestia? Foloseşte terenul mai departe Bercaru, pentru
câşla lui, ori vin sătenii să-=l are?
Caimacamul a recunoscui dreptatea economului de vite, dar a.
spus că el nu i=o poale dy, fiincă nu are armată, deci el nu poate
fi răspunzător de neînplinirea acestei' porunci.
Atunci i-=o dau eu; zise viceconsulul Ţârcă, fiindcă eu ştiu să·
mă apăr şi singur.
Caimacamul rămase surprins de cuvintele lui şi îl privia cu un
zâmbet disprefuitor, care parcă îi spunea: Cum? Vrei să execufi fu,
străin în acesfă împărăţie, o poruncă, care eu, slujbaşul ei, n'o pot
executa? l'rfai mult, nu mă încumăt s'o execut; fiindcă nu vroiu să..-mi
risc însăşi viaţa mea ! Iţi dai lu ?eama, ghiaur nesocotit, ce însern=
nează să provoci mânia a două comune musulmane?
Toluş, ce s'a întâmplat?
A doua zi, fiind Vineri, ziua sfântă a musulmanilor,. ştia că
nimeni n'o să iasă cu plugul la arat.
Sâmbă!ă însă, de diminea(ă, Târcă însotit de fratele lui I-L
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- 44 -Bercaru şi de doi servitori bine înarma(i, ies pe câmp, la locul cu
·pricina. In adevăr, după un timp oarecare iată că vin 7 pluguri din
.Siriu şi 8 din Muslui.
Ţârcă se înţelege numai decât cu Bercaru ce au de făcut.
Fiecare cu un servitor înarmat se duce la câte un grup de
· plugari turco:fatari şi le ia ferul plugului, fără care nu pot ara.
Procedând aşa cu toţi, i:au lăsat fără pluguri şi, cum în împre:
jurime nu se găseau ferari pe timpul acela, nu putea.u nici să cumpere,
nici să împrumute pluguri noui.
Fiarele astfel confiscate au fost duse la caimacam, care a rămas
încântat de soluţia pacinică şi practică aflată de Ţârcă în conflictul
dintre plugarii musulmani şi economul de vite transilvănean, stăpân
pe mai departe al câşlei sale dela Bechira.
Renunţarea la supuşenia austriacă. Obţinerea cetăţeniei otomane

In anul 1869, Ţârcă şi tovarăşii lui au renunţat la cetăţenia
austriacă de dragul celei turceşti.
Cauzele acestei renunţări erau: 1. Expirarea termenului conven:
(iei, încheiată de economii de vite ardeleni cu stăpânirea turcească.
După acest termen, economii sau trebuiau să se retragă cu turmele
lor de vite din Dobrogea, sau să devină cetăţeni oto1nani: 2. In imperiul
Otoman, după războiul crimeic, se introduseră o serie de reforme şi
înbunătăţiri care garantau ordinea şi siguranţa publică şi făceau viaţa
mai uşoară.
Fiind Ţârcă bine cunoscut şi preţuit în toate părţile depe urma
activităţii sale trecute, ţinând seama de împrejurările de mai sus, a
renunţat la calitatea d.e supus austro„ungar, optând pentru cea de otoman.
Aspecte din luptele provocate de schisma bisericii bulgare
din Dobrogea
In acest timp se iveşte schisma bulgărească, aducând mare
furburare în mijlocul populaţiei creştine din întreaga peninsulă balcanică.
Românii din aceste păr(i sunt mărul de ceartă între Bulgari şi
Greci. Pe ei şi.=-i disputau şi unii şi al(ii.
Dela Sulina până la Silisfra pe acest fimp se găseau 64 •Sate
creştineşti compacte, cu locuitori dela 100-400 de suflete. După
na(ionalităţi, 54 erau româneşti, 6 bulgăreşti, 5 lipoveneşti şi unul (I)
grecesc.
.
La început, Bulgarii isbutesc să atragă de partea lor pe Românii
din Tulcea, unde ei formau majoritatea populaţiei creştine. Bulgarii
atrăgeau pe Români prin legături familiare şi interese materiale.
A fost deajuns însă să se ducă la fata iacului Ţârcă şi să atragă
luarea aminte asupra primejdiei acestor legături, pentruca ele să se
desfacă cu desăvârşire.
In adevăr, timp de mai multe zile, cât a stat Ţârcă la Tulcea,
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el a putut convinge pe fruntaşii români de acolo că, din punct de
vedere românesc, e cu mult mai bună însoţirea cu Grecii decât cu.
Bulgarii. Grecii, fiind o infimă minoritate în Tulcea, Episco·pul lor,
în realitate, are să fle episcopul Românilor, pe când rămânând pe mai
departe în legăturile Bulgarilor, ei nu=şi vor putea asigura acest drept
decât după lupte crâncene şi grele.
.
In această actiune a sa, luptătorul ardelean Ţârcă a fost secon=
dat şi de alti fruntaşi Tulceni ca : Vasile Gâscă, C.-tin Boambă,
Mihalache Petrescu şi Vasile Cretoi.
Cu ajutorul acestora, timp de 4~5 zile, a putut să tină mai
multe adunări populare, să convingă şi să lămurească pe Români.
despre adevăratele lor ,interese naţionale şi să=i solidarizeze pe toţi
într'o mare şi nestrămutată hotărâre n1tională.
A.ceste mişcări, fireşte, nu puteau fi privite cu ochi buni de
Bulgari. Conducătorul acestora era Dumitrache Bey, prieten bun cu
guvernatorul provinciei de atunci Fahri Paşa.
lnainte de acesta, guvernator fusese Ismail Chemai Paşa, om
de înaltă cultură, unul din capii mişcării inaugurate de Reşid Paşa,
fost mare vizir, care venise cel dintâiu cu un proect de constituţie în
împărăţia turcească. Aceşti oameni erau, fireşte, pentru respectarea
drepturilor tuturor naţionalităţilor. Nu fot aşa era F:ahri Paşa şi, mai ]
ales, protejaful său bulgar Dumitrache Bey.
A.cesta, vei1ind la Hârşova, a cerut pur şi simplu lui Ţârcă şi
celorlalţi fruntaşi români ca, pe viitor, în biserica românească să nu
.
mai slujească preotul român de sub ascultarea arhiereului grec din
Tulcea, ci cel schismatic bulgar.
Ţârcă l"'a lămurit că aceasta nu se poate întâmpla fără turburări
mari, eventual. chiar, vărsări de sânge, ceace nu ar cadra cu sfinţenia
casei Domnului.
De atunci orice înţelegere între Români şi Bulgari, şi în particular,
între Dumitrache Bey şi Ţârcă, a încetat.
Noroc că stăpânirea lui Fahri Paşa în Dobrogea n'a durat·
decât 2 ani. In acest timp s' au strâns atatea plângeri împotriva lui
din partea supuşil01 turci, români, greci, armeni şi israeliţi, încât
guvernul otoman s'a văzut nevoit să=J înlăture.
Odată cu înlăturarea lui însă n' a fost înlăturată şi primejdia
împotriva lui Ţârcă, cel putin din partea lui Dumitrache Bey, precum
se va vedea din cele următoare.

1n războiul dela 187c. Sub stăpânirea turcească
Pe timpul războiului Ruso"'Turc din 1877, cât timp au stăpânit
Turcii în -Dobrogea, totul era în linişte şi ordine. Caimacamul, cadiul
şi generalul armatei turceşti nu fineau o şedinţă de consfătuire cu
consilierii lor b care să nu invite şi pe Ţârcă, reprezentantul Românilor ..
Retragerea Turcilor dinaintea puterii cotropitoare a Ruşilor a fost,.
pentru Români, o grea şi dureroasă surpriză. Mai ales că, odată cu.
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- 46 armata lurcească, s'a retras pe neaşteptate şi populafia musulmană,
aproape în intregimc.
Românii încă spuneau că se 'vor rdragc şi ei, dar, când a venit
ceasul din urmă, ei au văzut că suni prea strâns legali de acest pă-"
mânl pe care=-! stăpâneau acum de atâta vreme, ca să poală pleca
aşa de fără veste.
Rămânând Hârşova fără aulorităfi, Târcă organizează numai de cât
o patrulă pentru mentinered ordinei. Patrula era compusă din 60 de băr-"
baţi şi 2 poliţai turci, rămaşi din întâmplare în teritoriul evacuat, fiindcă
ei însoţiseră pe doi comercianţi din Tuzla. Ei au fost convinşi de
Ţârcă să rămână la Hârşova, fiind plăliţi fiecare cu câte 1 O lire turceşti.
Li s'a mai pus în vedere că au să fie apăra(i în fata năvălilorilor ruşi.
Cucerirea Hârşovei de ruşi
A doua zi, încă de cu noapte, o depulaţie de 3 inşi trece
· Dunărea să anunţe pe Ruşi de relragerea Turcilor. Cei 3 erau: Vasile
Daniei, preotul comunei, Ioniţă Dimilriu, comerciant de fructe şi
·· Vasile
Puşcaşu, un venerabil locuitor cu barbă albă.
·
Ruşii, după prezentarea acestei de egaţii, au reţinut pe 2 dintre
ei, anume pe preotul Vasile şi pe comerciantul Ioniţă, ca "stateci,
· iar pe bătrânul Puşcaşu !.=-au luat cu ei, să le fie călăuză.
Pela amcază, sosesc la Hârşova. Ţârcă îi întâmpină. In frun=
.fea Ruşilor era un colonel. El înlrebă care e carlierul turcesc, să.=-!
ardă şi pustiască cu totul. Ţârcă luase angajament în faţa Turcilor
- să le păstreze nealins avutul. Cu o rară prezenţă de spirit, el observă
că nu există un cartier turcesc propriu zis. In aed cartier sunt o
, mulţime de proprietăţi creşti11eşti.
Cum a salvat Ţârcă locuinţele Turcilor de distrugere
In buna credinţă că observaţia lui . adus la convingeri mai
creşlineşti pe colonelul pravoslavnic, Ţârcă îl pofteşle la el acasă să.,,J
servească cu toate cele trebuincioase. Deodată, însă, observă ca"1
lipseşte personalul de serviciu. Unde era? Se amestecase cu năvăli-=
torii ruşi şi jefuiau deavalma cartierul turcesc. Repezindu,,,.se şi el acolo,
văzu jaful şi devastările "creştinilor". La prăvălioara unui macedonean,
aude următoarea discufie între proprietar şi mosafirul nepoftit rus : ,, Cum ?
eşti creştin? Atunci de ce nu.,,ţi pui cruce pe masă ca toţi creşlinii ?"
Imediat Ţârcă luă măsuri, prin oamenii săi de încredere, să se
pună câte o cruce pe la casele şi prăvăliile tuturor Turcilor. Astfel au
scăpat de pierire atâtea proprietăfi însemnate. S'au jefuit, însă, maga..
ziile de cereale, de unde au furat nu numai soldaţii ruşi, ci şi o seamă
de locuitori „creştini" din Hârşova.
Restabilinduzse lir:iiştea după 3-4 zile dela această întâmplare,
, s' a instituit de Ruşi o administraţie de plasă, cu caracter provizori1,1.
Cel însărcinat cu această administraţie a fost Târcă, dându.,,i=-se pentru
. ace,astă funcţiune titlul de „ Presidator".
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Târcă şi calomniatorii săi

Auzind Bulgarii de această nouă distincţie a lui Ţârcă, au înce"
puf să:! calomnieze înaintea fraţilor lor mai mari, Ruşi, la Brăila, la
Galaţi şi pretutindeni unde străbătuse faima numelui său.
O dovadă, din cele multe, despre propaganda sistematică ce se
făcea împotriva acestui om.
Intr'una din zile, soseşte la Hârşova un excadron de cavalerie
rusească. Târcă era tocmai la Comandamentul stafiei, unde, necunos=
când limba rusească, se servea de interpret.
In acest timp, i se prezintă căpitanul excadronului, întrebându.=-!
de nume cu o _privire foarte semnificativă. I s' a spus.
Ţârcă? Intrebă el cu mirare.
- Ţârcă ! I se răspunse din nou.
- Da, da, am informaţii că D„fa nici apă nu dai la Ruşi!
observă cu indignare căpitanul.
- E o greşeală, Domnule Căpitan, întâmpină Ţârcă. Intrebafi,
vă rog pc D-=l Colonel, care încă a avut informaţiile D.rvs. şi s'a
convins, pe urmă, despre contrariul.
Cu aceasta s'au despărjit.
Intâlnindwse, după câteva ore, cu acelaş căpitan, acesta îi spuse
cu mulţumire „haraşo", ,,haraşo" şi rosti mai multe cuvinte, din· care
Ţârcă a înţeles dispreţul şi mânia căpitanului rus împotriva calomnia"
terilor unui om de omenie.
O rază de înseninare într'un cer întunecat.
Internarea lui · T ârcă fa gura lalomifei. Arestarea celor doi poliţai
turci din Hârşova
Intr'o Duminică, vine la Ţârcă un căpitan rus şi=l somează,
din ordinul colonelului comandant al trupelor coqcentrate la Gura
Ialomiţei, să se prezinte acolo numai decât.
. Totodată cei doi poliţai turci, reţinuţi de el în Hârşova şi cari
prin mijlocirea lui Târcă îşi deschiseseră chiar şi o cafenea, încă au
fost ridicaji odată cu el.
Din acestea, Ţârcă a înţeles numai decât de ce e vorba. Erau
aceleaşi uneltiri pizmaşe, puse la cale împotriva lui, pe care le cunoaş=
tem şi din cele de până acum.
Ca întodeaunâ în asemenea împrejurări se gândia la mai rău.
Să urmeze o „extrădare"? Asta poate n'ar fi chiar lucrul cel mai
rău. Ori pe unde ar fi indrumat să plece, fie pe la Brăila, fie pe la
Ploeşti, el o să găsească o mulţime de rude şi prieteni. De aceasta,
deci, nu se temea. De altceva iarăşi, de vreo eventuală condamnare
şi executare marţială, încă şi mai puţin, fiindcă ştia că nu e vinovat
cu nimic. Iar condamnarea fără proces şi judecată, nu se poate.
Cc s'a întâmplat însă?
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- 48 In ziua aceea, colonelul comandant al trupelor dela Gura Ialo,
miţei era să fie vizitat atât de colonelul de artilerie rusă, un finlandez,
care era oaspele lui Ţârcă la Hârşova, cât şi de comandantul flotei
române de pe Dunăre, Murgescu. Finlandezul a fost plăcut împre,
sionat de primirea ospitalieră, precum şi de cunoştinfa perfectă a lim,
bei germane, ce a găsit la casa lui Ţârcă. Murgescu încă nu=-1 cuno,
ştea. In curând însă avea să.:! cunoască şi el. Auzind anume de
numele Ţârcă, el întrebă pe soţia acestuia, dacă sunt în ceva legătură
familiară cu profesorul lrimia Ţârcă? ,
Soţul meu e chiar fratele profesorului lrimia Ţârcă, îl lămuri
d-=-na Ţârcă, arătându-=-i fotografia cu ded1cafie a acestui profesor.
Comandatul Murgescu a fost viu impresionat de faptul acesta,
fiindcă numitul profesor a fost unul din cei mai iubiţi dascăli ai săi.
Văzându-=-! atât colonelul finlandez cât şi comandantul român
Murgescu pe Ţârcă detir�ut, ca un făcător de rele, au intervint pe
lângă colonelul rus comandant al trupelor dela Gura Ialomifei să,!
elibereze numai decât, -- ceeace s'a şi întâmplat.
Venind Ţârcă acasă, el găseşte acolo pe numifii doi musafiri.
De păfania lui n'a vorbit nimic, socotind-=-o ca neîntâmplată. A vorbit,
însă, în favoarea celor doi Turci pe cari îi luase sub ocrotirea sa.
Comandantul Murgescu nu.:şi prea bătea capul cu Turcii. Fin,
landezul însă, om cult, l=-a asigurat că nici lor n'o să li se întâmple
nimic ; cel mult, vor fi refinufi în lagăr, 1imp de 8 zile, până când
va trece Dunărea şi grosul armatei ruseşti (până atunci nu trecuse
de cât avangarda acestei armate), iar după aceea vor fi puşi în libertate.
S'a întâmplat întocmai aşa.
Pârile bulgarilor di1;1 Tulcea împotriva lui Ţârcă la guvernatorul
rus Bielosercovici. ,....., Suspenearea, anchetarea şi achitarea lui

Abia se linişti o furtună şi alta şi mai ameninţătoare se deslănfui
asupra omului nostru.
De astă dată îl luară în primire Bulgarii din Tulcea, cari îi
purtau sâmbetele de când cu amestecul lui în schisma lor bisericească.
ln urma pârilor făcute de ei la guvernatorul rus de a'colo,
Bielosercovici, acesta trimise un locotenent cu ordinul de a-=-1 înlătura
din post şi de a ancheta neregularităţile săvârşite de el.
Procedând, însă, la anchetă, locotenentul rus constată, spre marea
lui uimire, că nici una din invinuirile Bulgarilor din Tulcea nu e ade•
vărată. Văzând aceasta locotenentul, ca să.:! fină încurcat şi să.:l poată
suspenda, îi ceru o declaraţie lui Ţârcă în sensul că, până la noui
ordine, nu va părăsi localitatea, nefiind instrucfia terminată.
Ţârcă îşi dete seama că aceasta e numai un pretext. De aceea,
după trecerea celor şase zile prevăzute în declarafia lui, el pleca
numai decât la Tulcea, unde se prezintă consulului austriac, poves,tindu.:i toată întâmplarea.
De aici s'a dus la guvernatorul rus. Nu era acasă.
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Avea să vină peste vreo trei zile.
In acest timp Târcă se puse în legătură cu toti prietenii şi
cunqscuţii săi din Tulcea, încunoştiinţându:i de aproape despre cele
întâmplate şi puse la cale.
Intervenţia episcopului din Tulcea Nichifo1· în favoarea lui Ţârcă

Toti au fost surprinşi. Mai cu seamă a fost viu impresionat
noul episcop dela Tulcea, Nichifor, care, deşi nu:! cunoştea personal
pe Ţârcă, îl cunoştea foarte bine din „reputaţia" deosebită pe care
o avea. Prea Sfintia Sa l:a asigurat că guvernatorul e fiul său sufle-=
tesc şi are să-=-1 asculte.
Mai mult, epis1=opul voia să se prezinte la guvernator, odată
cu Ţârcă. Acesta, însă, observă că poate e mai bine să încerce
intâiu singur ; pe· urmă, dacă el nu va isbuti, să re�urgă şi la ajuto-=
rnl chiriarhului.
Zis şi făcut.
Diminea(a, la ora 1 O, Ţârcă se prezintă la palatul guvernato'fll-"
lui. Auzind de cine e vorba, i se spuse să vină după amiază, la
ora 2. Tot atunci Ţârcă transmise scrisoarea de recomandaţie ce
adusese dela episcopul Nichifor.
Deaici se înapoiă numai decât la episcopul să:i raporteze des:
pre cele întâmplate.
Acesta plecă numai decât la palatul guvernatorului Bieloserco-=
vici, să intervină pentru Ţârcă, şi personal.
Iată intrevederea care a avut loc cu această ocazie.
-- ·Prea Sfinte, Ţârcă este un om foarte rău. El este turco:fil
şi sub guvernul turc a săvârşit mai multe fărădelegi.
Ai1zind acestea, episcopul îşi făcu o cruce mare şi întrebă pe
guvernator, dacă crede în acest semn sfânt? Ii mai spuse că el, până
la întâmplarea de faţă, n 'a avui prilej să:! cunoască personal pe
Târcă, numai din auzite. Ştie, însă, că el totdeuna a fost om de ispravă
si bun creştin.
Dacă era „turco:fil ", cum se spune, atunci pentru ce era să:!
condamne la moarte stăpânirea turcească, puţin înainte de părăsirea
acestei provincii? Dacă nu era el, episcopul, care să se împotrivească
din toate puterile unei ho_tărâri luate aşa în pripă şi fără de nici un
temeiu serios, alunei „turco.,.filul" astăzi nu mai era în viaţă. Sentinţa
de condamnare o exculau chiar Turcii, în ultimele clipe ale stăpânirii lor.
Aceste reflexii ale episcopului, precum se vede, au avut darul
să înmoaie inima guvernatorului. La ora 2 după amiază, cân.d s' a
prezentat din nou Ţârcă la palatul lui, l=-a primit foarte cuviincios şi
i:a spus că afacerea lui o va solu(iona secretarul, cu care se va
întelege uşor, fiindcă ştie bine nemfeşte.
In adevăr, secretarul i:a dat un ordin către autorităţile din Hâr=
şova să termine- mai degrabă ancheta lui Ţârcă. - Neaflând nici o nere-=
gulă în sarcina lui, procurorul dela Tulcea a închis dosarul.
4

.A11,1/cle Dobrogei": Xlll-XIV.
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- 50 Ultimele turburări ale schismei bulgare dela noi

Revenind la cuvântul episcopului Nichifor către Bielosercovici
despre condamnarea· lui Ţârcă de către Turci, trebue notat că, în
adevăr, o asemenea condamnare a avut loc, la Tulcea, în ultimele
zile ale stăpânirii turceşti, când, nu se ştie prin ce împrejurări, ajunse
din nou în fruntea treburilor faimosul Fahri Paşa, prietenul lui Dumi.
trache Bey. Lucrul cel dintâiu la care s'a gândit acest om nelegiuit
a fost răsbtJnarea. O sentinfă de moarte, . însă, trebuia iscălită de
întreg sfatul judecătorilor. In acest sfat se găsia şi episcopul Nichifor.
El nu se putea învoi să fie condamnat cineva la moarte în lipsă şi
fără să i se poată pune măcar un apărător. Judecătorii. turci erau
cât pe aci să pună sigilele lor pe sentinfa de condamnare. Episcopul,
însă, s'a opus cu energie. Şi energia lui a învins.
Această încercare de condamnare a fost ultima turburare pri-=
cinuită de odioasa schismă a bjsericei bulgare.
Pagubele lui Ţârcă în războiul dela 18îî
Ca în toate războaiele, aşa şi în acel dela 1877 s'au făcut o
mulfime de pagube· şi stricăciuni.
Nu în zadar s'a spus că „războiul e biciu groaznic care moartea
ii iubeşte".
La intrarea Ruşilor în Dobrogea, Ţârcă a fost prădat de o sută
de oi, afară de alte pagube mai mărunte. Bun creştin cum era, el şi,.-a
zis : Bine că am scăpat cu atât ; iar celor ce 1-=-au prădat: Să le fie
de bine!
La retragerea lor, ziua de ) O Maiu 1878, a mai fost prădat
odată. De astă dată paguba a fost foarte mare. A reclamat. Dar
abia i s'a achitat a treia parte. Paguba era de peste 2000 lei. Când
a fost nevoit să,.-şi cumpere alţi berbeci în· locul celor jefuiţi, atunci
a simfit ce grea lovitură primise economia lui de vite.
Alfii, însă, erau să păţiască şi mai rău.
Intâmplarea din Topalu

Intr'una din zilele din urmă ale stăpânirii turceşti din Hârşova
Ţârcă observă· cu groază că soldaţii turci aduc 18 săteni legafi cot
la cot şi înădifi unul de alful. In capul acestui lant de 1ienorociţi
era Vasile Spârcă, fost pe vremuri primar în Topalu.
Văzându=-i Ţârcă, şi,.-a simţit dintr'odată tot sângele năvălindu=-i
în faţă. A trebuit să traverseze mai multe străzi, ca să se mai
potolească pufin.
După aceasta s'a dus la palatul administrativ, unde reprezentanţii
diferitelor autorităţi militare şi civile discutau tocmai vinovăţia acestor
oameni.
Iată de ce erau acuzafi.

•
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Căpitanul grăi1icerilor furci, care avea un ordin în apropierea
Topalului, escortase pe numiţii 18 săteni cu raportul că în noaptea
trecută el a fost atacat de soldaţii ruşi de peste Dunăre. După grele
lupte ar fi izbutit să-=-i înfrângă şi să-=-i respingă dincolo de fluviu. Cu
această ocaziune, însă, a prins pe aceşti 18 săteni, cari ar fi înlesnit
trecerea Ruşilor de pe malul stâng pe m_alul drept al Dunării.
Deşi nu-=-i venea să creadă, totuşi Ţârcă nu voia să excludă
din capul. locului ca imposibilă o „prostie" ca aceasta. De aceea a
propus să se facă o anchetă minuţioasă la fafa locului, să se vadă
dacă s'au făcut fapte grave sau nu; iar dacă s'au făcut-1. atunci să se
pedepsească după prevederile legii.
Ancheta avea să o facă un căpitan, delegat de artilerie, un
secretar administrativ, un secretar judecătoresc şi Ţârcă, reprezentantur
ora�ului.
Ajungând la Topalu, ce să vadă?
Peste o sută de care tătăreşti şi peste o sută de Cerchezi
călări înconjuraseră satul şi aşteptau verdictul de osândire al autorită-=
filor, gata să dea iama în sat, adecă să prădeze, să jefuiască şi să omoare
tot ce le va sta în cale.
Ţârcă a avut de grije să roage pe generalul din Hârşova să
oprească acolo pe căpitanul grănicerilor turci, să poală ei face ancheta
cât se poate mai neînpiedicafi. Propunerea s'a aprobat.
Au inspectat, deci, cordonul, uşa, ferestrele şi au văzut că sunt
pătrunse de cartuşe. S'a luat pe urma Ruşilor, dela cordon până la
Dunăre şi, cum pământul era moale, se cunoşteau bine tocurile lungi
dela cismele acestora.
Ţârcă făcu atenfi pe tovarăşii săi de anchetă că pământul e
aşa de moale, încât s'ar cunoaşte până şi urma de pisică, dar încă
urmele de opincă ori de picioare desculfe, ale celor 18 nenorociţi
din Topalu, bănuiţi că ar fi dat mână de ajutor Ruşilor în aceste lupte.
Dovada că oamenii legaţi în lanţuri erau nevinovaţi se făcuse.
1v'Iai rămânea acum ca ea să fie întărilJ şi prin alte mărturii. N' au
întârziat nici acestea. Din depozifia sergentului major al Bechetului
despre felul cum au decurs luptele în noaptea trecută s'a descoperit
minciuna căpitani.tiui de grăniceri. Acesta spunea în raportul său că,
a ridicai pe aceşti săteni încă dela miezul nopfii din Calachioi. Ser-=
gentul major insă mărturisea că d-=-1 căpita11 venise la cordon numai
de către ziuă.
Gândul acestui căpitan de a compromite comuna Topalu şi de
a o puica jăfui de Cel peste 1000 de cai, 2000 de vite cornute şi
6000 de oi, în afară de atâtea lucruri prcfioase câte avea în atâtea
gospodării bine înten.eiaJe, era lămurit.
La înt0arcere, pentru a masca rezultatul nefavorabil al anchete\,
membrii comisiunii amintite mai înainte invită pe căpeteniile Cerchezilor
şi Tătarilor s5-=-i însoţiască până la Hârşova, unde li se va da sentinţa.
Nebănuind nimic,. aceşti naivi i-=-au însoţit până la numita localitate.
Care nu Je.,.a fost însă mirarea, când au văzut că după această
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- 52 anchetă pornesc numai decât 60 de soldati din ·cavalerie să apere
comuna Topalu şi să someze pe Cerchezi să plece din această
plasă, fiindcă dacă se va mai afla unul, are să fie împuşcat numai decât.
Căpitanul grănicerilor furci, drept pedeapsă pentru această faptă
urâtă, a fost reformat.
Cei 18 săteni achitati.
Vorba Românului: Unde dai şi unde crapă.
Cazul dela Ostrov

Din această comună, făcându-=-se cu mare înlesnire trecerea
Dunării dincolo „în tară", pe timpul războiului dela 187c au trecut
vreo 30 de familii româneşti. ln graba cu care au trecut, aceste
familii nu şi=au putut ridica tot avutul lor, precum: bucatele din
hambare, vitele din grajduri ş. a. ln urma lor au venit Tătarii din
satele vecine şi au răpit tot ce au găsit.
Autoritătile, fiind prevenite, au luat numai decât măsuri pentru
contenirea acestor jafuri şi pentru înfrebuintarea lor spre scopurile
armatei.
Ţârcă era însă de altă părere.
El spune.a că avutul refugiaţilor să se încredinteze rudelor acestora.
Când vor auzi aceştia de aşa ceva, probabil că cei mai multi voi'
reveni la vetrele părăsite.
Pe Tătarii jăfuitori i-=-a judecat şi condamnat stăpânirea turcească,
după obiceiul de atunci, la pedeapsă poliţienească: ,, bătaie".
Era o grozăvie.
Ţârcă povesteşte că a văzut şi el cum îi lungea pe vinovaţi la
pământ şi:i lovea pe spate şi picioare cu bastoane groase ca degetul,
până când leşinau.
Neputând suporta mult timp scenele acestea înfiorătoare, el
s'a retras.
Intre cei pedepsiti atunci se afla şi un ginere al lui Hagi
Mahomet, gazda lui Ţârcă din Topolog.
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URME TURCEŞTI IN CADRILATER
Unul dintre cele mai importante elemente minoritare din Cadri.=
later este, fără îndoială, elementul turcesc. Superior prin n·umăr popu-=
laţiu•nei bulgare, el o întrece şi prin vechimea sa istorică, care datează
de vre.=-o cinci sute de ani în urmă . Sultanii de pe vremuri, în dorinţa
lor de stăpânire şi de expansiune în răsăritul european, au făcut
colonizări, încercând să şteargă ori ce urmă de dominaţiune străină
de pe aceste meleaguri. Astfel, _Baiazid Fulgerul, prin secolul al _XIV,
este cel dintâiu care se gândeşte la o transplantare a elementului
turcesc în aceste părţi ale Dobrogei.
. Prin vechimea ei de secole, această populaţiune a fost singura
care, suprapunându.=-se temeinic peste elementul românesc găsit aici,
a lăsat urme neşterse de dominaţiune în decursul timpului.
Dintre cele două judefe care formează Cadrilaterul, Durostorul
cuprinde cea mai numeroasă populaţiune turcă, ce se cifrează la
peste ! 00.000 de suflete. După vestigiile numeroase ce se întâlnesc
aici, se pare că atenţiunea binevoitoare a stăpânirii turceşti a fost
îndreptată mai mult spre acest teritoriu, de cât spre celălalt al Judeţului
Caliacra, aceasta datorindu-=se_ poate şi faptului că Silistra, vestitul
oraş de pe vremuri, de legătură cu Balcanii, era şi capitala acestui judeţ.
Silistra, de altfel, a fost în secolele trecute o adevărată cetate.
Ea era înconjurată de un zid gros de piatră, ce constituia un mijloc
de apărare contra duşmanului năvălitor. ln afara zidului, de jur împre-=
jur, se afla un şanţ mare şi adJnc umplut cu apă, care servea ace:
luiaş scop. Zidul era prevăzut cu patru porţi de fler, care se numeau
astfel: Ceair::Kapusî -poarta Ceairului - ; Isfambul-=Kapusî,- poarta
Stambulului - în faţa căreia Musa Paşa, comandantul artileriei tur-=
ceşti şi al cetăţii Silistra fu omorât în anul 1854 de o ghiulea msească ;
- Ermeni=-Kapusî, - poarta Armenilor şi Serai::Kapusî, - poarta
Palatului. Aceste porţi �e închideau regulat în fiecare zi, la orele 6
seara, rămânând aşa până a doua zi la orele 6 dimineaţa, când se
deschideau. Locuitorii cari nu se grăbeau să intre în oraş până la
această oră, erau sortiţi să petreacă toată noaptea afară, căci „ dori
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54 kapugi," cei patru portari, erau extrem de scrupuloşi în îndeplinirea
datoriei. Astăzi acest măret zid nu mai există, fiind dărâmat încă din
timpul stăpânirii bulgare, de către definuţii închisorii Centrale ce se
afla aci. Doar de se mai zăresc, pe ici - pe colo, ruinile lui prăvălite
în şanful vecin, astupat şi el cu pământ.
In anul 1836 Silistra a fost vizitată de sultanul Abdul Medgid,
car_e o găsi ruinată în urma asediului rusesc dela 1829. Oraşul, după
pacea ruso„turcă dela Adrianopol, a stat şapte ani subt ocupafiunea
armatelor ruseşti, drept zălog pentru plata cheltuelilor de război, ce se
fixaseră la suma de 11 milioane şi jumătate de galbeni.
Abdul Medgid, în călătoria sa dela Constantinopol, prin Vama
şi,Şumla, până aci, observând starea în care se afla fortăreafa Silistra,
a însărcinat pe căpitanul prusac von Moltke, mai târziu celebrul general,
să facă planul de întări�e al cetăfii.
Se construi astfel, datorită acestor împrejurări, faimosul fort
Medjidix Tabia, la o distantă de circa trei kilometri spre Nord-=-Est de
Si!istra. Fortul fu legat de centrul oraşului printr'un tunel, care comtrnica
şi cu o subterană construită din piatră, ce servea ca depozit de ·muni-=
fiuni, - ,,gephanelichi" - .
Această fortăreată a jucat un rol foarte important în timpul
celui de al doilea asediu, dela 1854, pe vremea războiului Crimeii.
Fortul se află �ituat pe unul din dealurile care împrejmuieşte Silistra
şi are formă dreptunghiulară. E construit din blocuri masive de piatră,
şi închide o suprafaţă de circa 500 m. p. Zidul înconjurător, în gro,=
sime de un metru şi înalt de peste zece metri, are la partea superioară
numeroase creneluri. Este prevăzut cu o singură intrare, unde odinioară
se aflau două porţi grele ce se zăvoreau cu cheile şi cu un· drug
mare de fier.
Tot atunci, din ordinul ilceluiaş Sultan, s'au mai clădit şi două
depozite de muniţiuni, in două părţi deosebite ale oraşului, care comu=
nicau şi ele cu fortul de pe deal. Una din aceste subterane a fost
dărâmată acum cinci, şase ani de căiră primăria oraşului.
Sultanul Abdul Medgid a ţinut să lase posterităţii o amintire scrisă
despre. vizita sa la Silistra. In grădina publică depe malul Dunărei, o
piatră de marmură, cilindrică, înaltă de o jumătate de metru şi în
diametru de 35 c. m., p9artă următoarea inscripţie în limba arabă:
„Majestatea Sa Sultanul Abdul Medjid, care a făcui lumea
întreagă ·să surâdă ca un trandafir şi a cărui grădină cu flori (Impe-=-
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·- 55 riul său} nu a fost şi nici nu va fi bătută nici odată de aspru1
vânt al toamnei, - Padişahul veacului a asigurai liniştea înfrege1
lumi cu în/eleapfa=i conducere_
„Pentru a,şi cunoaşte pământurile supuse suveranifă/ii sale, El
a pornit la drum şi a ajuns la Vama, unde a împărtăşit tuturora
cinste şi bucurie.
„ Cel dinfâiu lucru pe care l=a făcui Padişahul timpului în
acest an, a fost ca de acolo să sosească la Şumni (Şumla), ş/ apoi
la Silisfra.
„ Cauza care a determinai pe Majestatea Sa să facă aceasfă
lungă călă{orie, a fost aceea de a înveseli lumea înfreagă.
„In amintirea vizi/ei sale s'a ridicai acest monumenf, care va
rămâne până la sfârşitul lumii!
„Până la sfârşiful1 lumii gloria acestui Padişah va luci ca un
soare fericii !
„ Cu condei de aur scrie Achile pe seuri despre calită/ile pe
care le· are Padişahul Padişahilor fimpului !
,,A venii la Silisfra, Şahul şi Suveranul mul/imii, Medjid Han.
Ială dala ; 1253.
Umilul Musfafa lzef, fiul lui Iesari. 1)

La sosirea acestui Sultan, Domnii pământeni ai Ţărilor Româ=
neşti Alexandru Vodă Ghica şi Mihai Vodă Sturza, s'au grăbit să=i
dăruiască 10.000 de galbeni, în schimbul cărora ei au primit blăfli,
şaluri, covoare, tablouri, etc:
O piatră ca aceea din Si!istra s'a mai fost ridicat şi în comuna
Rahman Aşiclar, cu ocazia drumului pe care Abdul Medjid l:a
făcut la beylerbey:ul Ibraim Paşa, unde a dormit· o noapte. Şi fot
aşa, alte două pietre au fost înfipte în pământ la jumătatea drumului
dintre Silistra şi satul Calipetrovo, unde Sultanul a făcut un mic popas.
Călătoria lui Abdul Medjid în Cadrilater s' ar datori unei împre=
jurări deosebite, după cum mi=a comunicat acum câtiva ani o persoană
din Silistra demnă de toată încrederea, care la rândul ei şi=a notat
informatia dela cunoscutul juris=consult în dreptul musulman, fostul
Şeikiul Isleam, Negmiddin Molla.
Pe vremea războiului Ruso=Turc dela 1828, bravul apărător
al cetătei Silistra, Achmet Paşa, se afla la un moment dat într'o
situatiune critică, ne mai având cu ce să întretină · armata de patru
1), Cel care a săpai în piatră inscripţia.
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- 56 mii de oameni, care se lupta împotriva duşmanului. S.-a ivit alunei
un mare patriot, care s'a obligat să suporte toate cheltuelile de apro.e
vizionare, obliga(iune pe care a dus.eo până la sfârşit. Şi acesta
era Beylerbey,-ul Ibraii-n Paşa, unul dintre cei mai bogafi locuitori
ai tinutului. După terminarea războiului, Staful Otoman- datora aces.
tuia 250.000 lire, sumă pe care Ibraim Paşa n'a vrut s'o primească
înapoi, făcând.eo dar Ţării sale. In vederea aceasta, Sultanul Abdul
Medjid s'a crezut dator să mulfumească cu recunoştinfă donatorului,
făcându,-i vizită în Cadrilater, cu care ocazie a călătorit în tot ţinuful.
Printre alte monumente vechi ce se mai găsesc pe aici, suni
• şi numeroasele cişmele turceşti, care în majoritate au fost construite
prin secolul al XVI. Pe unele din ele se mai poate celi încă şi astăzi
această dată. Altele însă sunt de dată mai recentă, cum este de exemplu
cunoscuta fântână din localitatea istorică Chiuciuc-=-Cainargi, unde s'a
încheiat pacea dintre Ruşi şi Turci, şi care poartă o inscripţie corne.
morativă a tratatului- dela 177 4, impus de către generalul rus Roman.
tzoff, -,- tratat ale cărui clauze au fost foarte importante şi pentru
Principatele Române. De atunci se pun bazele dominafiunei sfreine
în Ţările române, Rusia căpătând dreptul de amestec în toate chesti.,.
unile cerute de necesităţi.
Numărul acestor cişmele, precum şi lungimea mare a jghiabu.
rilor de piatră îri care se strânge apa, ar da naştere la o conjectură
' isţorică, - dacă s' ar avea în vedere data construirii unora din ele,
care coincide cu epoca Domniei lui · Mihai Viteazul, - şi anume la
aceea, că Durostorul era, probabil, pe atunci, o zonă de concentrare a
armatelor turceşti şi în special a acelora care au pornit împotriva
acestui Domn la 1594, şi că aceste cişmele au fost construite anume
pentru satisfacerea nevoilor cavaleriei turceşti. Această părere o găsim
în cartea D.-lui I. Cămărăşescu, ,,Durostorul", tipărifă la 1915 de d,-sa
în calitate de prefect al acestui judet, şi în care expune situafia
acestei regiuni din toate punctele de vedere.
Valerian Petrescu
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VIAŢA
Ce toamnă grea vrăjeşfe:afară I . .
Cad frunze . . . parc'ar fi de fer I
Aiâi ocean de viefi să moar:ă
Sub larg ne'ndurăforu! cer? ..
Asculi .. . O gospodină cânfă
Frecându:şi vasele cu zor;
Gingaşa veselie sfântă
Aruncă'n jurul ei 1111 nor.
Ală/uri un cizmar ·zoreşte
La bq,11cul lui şi cânfă dus;
Din depăriări adânci răzbeşfe
Ciocanele' nfr' un rifm nespus.
Sub zări lumina e domoală;
Cum scântee rugina'n pom! . .
Hai, lrisfe suflet şi te scoală:
Nu piei ca frunza! . . Tu eşti Om I . .
Primeşte viaj'aşa cum este
Şi bucură:te muli de ea.
lnva/ a dragostei poveste
Şi viafa ie va bucura.

Mihail I. Pricopie:
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TRIBUNUL
Urmaş al unei familii vechi, Conu Iancu moştenjse de la stră=
moşii săi o mare dra'goste pentru cei mici şi o'nverşunată ură contra
--celor ce încurajau pe streini să cutropescă moşia străbună.
După studii str-ălucite pe care le făcuse la Paris, se'ntoarse la
,moşia părinţilor, o dete spre lucru la ţărani, iar el se mută în casa
bătrânească de pe Str. Batiştei şi se făcu avocat. Cei mulţi, m1c1 şi
.apăsaţi au simţit în dragostea lui pe cel mai bun apărător al lor.
- ,,Coane Iancule, m'au pus la gloabă"! Şi un om necăjit,
-după obraz şi'mbrăcăminte, îi întindea o hârtie galbenă pe care avo=catul o cerceta răbdător.
- Hm ! . . Măgarii ! .. Două mii şapte sute cinci zeci şi doi
·,.lei şi cinci zeci şi şase de bani, taxe de succesiune şi amendă ...
bar unde=-i casa ta ? .. Pe Calea Victoriei ? .•
- In Valea Plângerei, coane Iancule ! ..
- Mâine dimineafa la ora opt să te găsec în faţa Ministerului
. de finanţe ! ..
A doua zi se finea de vorbă. Funcfionarul la care ceru dosa=
. rul, se sculă respectos şi=-i oferi scaunul.
- Coane Iancule, pe mata care mai scăpat de o contravenţie
Ja legea obligativităfei întrebuinfărei chibriturilor, te servesc din toată
• •.
_mima.I
- Bine mă, Ţâcă, de ce-=-afi pus pe creştinu ăsta la taxe
.aşa de mari?
- Aşa=-i ordinul de sus ! . . Dar se reduc uşor dacă ...
- Am înfefes ! . . Şi se reduc mult ? ..
Funcţionarul zâmbi.
- Ba bine că nu! A fost ieri o conifă ... Numai să vezi
-,cât i"a redus !
Conu Iancu cercetă tremurând o petifie proaspăt înregistrată.
- Va să zică . . . amenda toată, jumătate din taxe, toate supra=
;faxele şi .•• pentru rest, termen de plată în zece rate trimestriale cu
~•ncepere de peste doi ani l .. Şi se ridică.
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- Bine mă! .. Ţine dosarul la'ndemână!
Merse la Director; dar acesta nu;i fu tocmai binevoitor.
- Nu se poate, Domnule! .. A călcat legea ... Trebuie să
plătească amendă! Dura !ex" ...
Conu Iancu privi pieziş la canapeaua ale cărei teluri se muia:
seră la mijloc şi formau o mică scobitură.•
- Ia vezi mata . . . poate ...
- Coane Iancule, să:i reduc amenda la jumătak!
- De amendă nici nu:i vorba ! Eu zic să reduci mata şi
taxele la cât e drept ...
- Asta nu se poate nici într'un caz:! răspunse Directorul
foarte tăios.
- Dacă spui mata că nu...
- E decizie iscălită de Secretarul General ! Pot eu trece
peste el? ..
- Dar Aglăitei Strădeanu ...
Cu mâna tremurândă şi galben, înaltul funcţionar scrise pe
cererea întinsă de conu Iancu : Se iartă amenda şi 340 lei din taxe,
plătind restul în două rate semestriale.
Dar îl ţinu multă vreme'n amintire.
- Dumneata, Coane Iancule, faci slujba de samsar şi spoliezi
sărăcimea! N'avem nevoie de mijlocirea D:tale! .. Cei interesaţi să
vie singuri şi le vom face dreptate! . . Prin urmare ... Şi:i arătă uşa.·
Conu Iancu îi fulgeră o privire.
- _Ai să:mi plăteşti imediat pentru insulta asta ! Şi scoborând
furtunos scările, o zbughi'n cea dintăi trăsură.
- Pe Griviţa, spre cimitirul Sf. Vineri !
Peste un ceas fu iarăşi pe sălîle Ministerului de Finanţe. Func;
�ionarii superiori cari treceau pe lângă el îi aruncau priviri batjocori:
!oare. Dar el părea liniştit şi senin, ca şi când nimic nu i s'a'ntâmplat.
Dar foa-rte curând sălile se umplură de oameni săraci. Erau
cârciumari, cari în grabă nu:şi putură scoate nici şorturile lor soioase,
mici negustori venifi în capul gol, oameni din mahalalele mărginaşe
şi mai ales multe femei sărmane.
Şi foii agitau în aer galbenele ·publicaţii de vânzare.
Groaza înalţilor demnitari nu fu mică. Ei se'ncuiară în birour
şi nu mai puteau comunica'ntre ei decât prin telefon.
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Şi'n timp ce sălile gemeau de strigăte, tropăeli şi de bătăi
puternice în uşi, groaza stăpâni pe toţi funcfionar!i,
Cerură ajutorul poliţiei, dar nu se putu face nimic contra mul,
fimii îndârjite. Şi cum mulţimea creştea'mprejurul localului, cei de
sus trebuiră să dea un ordin general, prin care se anulau toate publi,
cafiile de vânzare şi se da o păsuire pentru plata dărilor.
Victoria fu sărbătorită la o grădină, cu discursuri calde şi baterii
cu vin la gheaţă. Când mai pe seară mulţimea se'mprăştie, Conu
Iancu şi o ceată de priet�ni s'au retras într'o cameră mai ferită
pentru ca să termine creştineşte un lucru început. Acolo mai erau tr ·
tineri _ctt plete mari, cu pălării cu margini" late şi cu legători pestri(e
la gât.
Un băefaş de 10-12 ani le şterse masa. Conu Iancu scoas
o monedă de cinci bani şi i:o puse'n palmă.
- Mă fâcă! .. O vezi? .. A ta este, da'să scoţi tu nişte vi
din care bei când nu te vede stăpânul I
- Coane Iancule, las' pe mine I .. se lăudă copilul ducându ş
mâna stângă la inimă.
- Da'ce cunoaşte ăsta la vin'?
- Tocmai!.. Pe el nu:! doare 1111111a şi bea tot ce:i ma
bun! Păcătosu de stăpân bea şi drojdiile de la oţet.
- Asta cam aşa:i I
in timpul acesta, unul dintre ce trei tineri îl schifă pe con
Iancu şi conmesenii lui şi, ca să:i facă plăcere, i-=o prezentă.
- Samănă ... coane Iancule?
Acesta privi hârtia, apoi se uită păfrunzăto1: la tânăr. ·
- D.da ai făcut schiţa?.. Îmi place! .. Vrei să mi:o vinzi? ..
- Să vi:o dau, da! .. Să vi:o vând . . . nu pot! ..
- Dacă:i aşa .... ia trecefi la masa noastră!
Tinerii aduseră o notă nouă şi conu Iancu nu se'ndură s
strice petrecerea înai11te de ora două. La despărţire vorbi însă lu
Fănescu:
_ - Să ştii că:mi placi ! .. Ai talent destul . . . eşti . . . voinic ş
frumos ca un brad . .. sănătos la vorbă . .. vârtos la băutură ! S
cunoaşte că eşti Român! . . . Să vii mâine cu un tablou, dar înainl
de ora şapte! ..
Tânărul pictor iperse în dimineafa următoare cu trei picturi, p
care conu Iancu Ie privi'ndelung.
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- Măi, am văzut eu că ai talent! .. O să ajungi pictor mare! ..
ât vrei pe unul? .. Da'să nu.-mi spui mai puţin! ..
- Păi ... câte.-odată am luat chiar şi cinci lei !
- Bine mă! .. Uite un pol pentru toate trei! . . Şi,,.acum ia
tai colea şi fă o cerere la Minister, ca să-ţi dea cinci mii de lei să
e poţi duce la, Paris, să faci acolo şcoală de pictură, mă! ..
Pda opf şi jumătate porniră la Instruc(ie şi pătrunseră numai.
ecât la C. C. Arion.
,....., Măi Costică, uite=-un Român talentat! .. Dă.-i un ajutor, măi,
re.-o cinci mii de lei, să se poată duce la Paris! Şi.-i întinse petiţia.
Ministrul o citi odată, o reciti a doua oară şi nu· ştia ce să facă.
- Măi Costică, dacă.-ţi spun eu că are talent ....
- Ştiu Coane Iancule, dar ...
-·Dar ce? ..
- Faţa mare şi roşcovană a Ministrului se'ndreptă nehotărâtă
pre solicitant.
- Ştiu că e un talent ... că ar trebui să.-1 trimitem ...
Sunt convins că mi=-aş face o datorie, dar ... nu-=-s fonduri !
- Ei ! ... imi spui mie basme ! .. Scrie tu acolo că se aprobă I ••
Fondurile ... dau eu peste ele ! ..
- Dar dacă=ţi spun hotărât că nu.-s bani ? ..
,....., Dar ştiu eu că se pot găsi !
- Dumneata, coane Iancule, ştii mai bine ce am eu în
buzunar?
Conu Iancu se ridică, luă cu mâna dreaptă tocul muiat în
cerneală, iar cu stânga bătu nervos în petiţie.
- Scrie, mă, aşa cum îţi spun eu ! ..
- Dacă nu mă crezi pe mine, să-=-l întrebăm şi pe Directorul
contabilităţei ! Şi=-1 sună.
A.cesta sosi gâfâind şi se'nclină până la pământ.
- Domnule Director, nnn'orrr m'ai fi fonduri la ajutoare! ..
- Este terminate, Domnule Ministru I •.
- Bine ! .. Asta am vrut să ştiu I •. Apoi, rămânând iarăşi
singuri : : Auzişi coane Iancule? . . Nu vrei Dumneata să mă crezi
pe mine I •• Şi răsuflând mulţumit îi întinse petiţia.
Conu Iancu nu se lăsă bătut.
- Scrie tu, măi Costică, aşa cum ţi=-am spus eu !
Şi băţul gros,· strâns de o mână cai-e se crispase pe el, arăta
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locul unde trebuia pusă aprobarea. Scrie tu ici şi pe urmă cheamă,!
pe măgarul ăla şi'ntreabă:l altfel : Mai avvvem noi fonduri ? .. Sau:
Putem noi găsi fonduri? .. Nu aşa cum întrebaşi tu adineoarea.
·Ministerul puse mâna pe to-c şi scrise'n silă.
- Scriu eu, dar ... dacă nu=s bani ...
- Acum cheamă"! şi p'ălal
Şi trebui să-=-l sune a doua oară.
- Dragă Directare, ia vezi poate găsim ceva fonduri ...
- Este fonduri, chiar la ajutoare, Domnule Ministru I între,
rupse funcfionarul.
Ministrul roşi.
,
- Bine! . . Mersi! . . Apoi se'ntoarse la stăruitorul solicitanl
ş1:1 surâse : Nu fu chip să
scap, coane Iancule! Acum ... Dum,
nealui să lase cererea la Registratura Generală şi . . . Îrece peste
vr' o două săptămâni: numai bine o găseşte lucrată !
- Asta s'o crezi tu, �ă Costică! Las'că ştiu eu ce fac'!
O luă, merse din birou în birou, iar pela unsprezece scoase şi or,
donanţa. Atunci săriră' ntr'o trăsură şi=o luară cu grabă către Casierie.
- Hai, mă, să=ti dau şi banii, că ·ăştia sunt în stare să fi:o
anuleze prin telefon ! ..
La ora douăsprezece îi punea şi banii în mână.
- Mă ! .. Să pl�ci! . . Să nu-=mi ramai · pe-=a1C1 şi să bei
banii, că te ştiu eu cât poţi bea. Dacă peste trei zile te mai întâlnesc
pe stradă, să ştii că te bat!
Şi-=i arătă cârja groasă ş,i tare.
Mihail I. Pricopie.
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lN AŞTEPTARE
Trec trenuri lungi prin gara cu albele peroane
ln toamna-aceasta tristă ca un romantic vers,
Trec trenuri lungi prin gara cu albele peroane
Şi nimeni nu coboară din şirul de vagoane
Când şi-a oprit o clipă bubuitorul mers,
Sub vâlnice de umbră a-tot-stăpânitoare
Ce dau melancolie ghirlandelor de iederi,
Sub vâlnice de umbră a-tot-stăpânitoare
Coşmarul aşteptării te prinde ca'n vâltoare
Şi-ţi spulberă năvala de visuri şi încrederi.
Şi totuşi, fără voie, frumoasei ce nu vine,
Simţind că nu -poţi stinge a amintirii faclă,
lnchini fără de voie frumoasei ce nu vine
Comoara nesfârşită de inspirări senine
Ce doarme 'n fund de suflet ca 'ntr'o prea sfântă raclă:_
G. Lăiniceanu
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RONDEL
ln

noaplea-aceee

de opal

Seninul scânleia de slele
Ca o risipă de mărgele .
Dinl/un bazar orienlal.

Pe' nhnsul

apei

�ără val

Pluleam cu slrânsele
ln noilplea-aceea

vinlrele

de opal

Când cerul scânleia de slele.
ii cum selos de ideal
Dam

aripi gândurilor mele,

Părea că 'mbrăhşez cu ele
lnlregul

haos sideral

ln noaplea-aceea

de

opal.

· V. Lăiniceanu
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LOPATARUL
Cade"'amurgul pesie ape
Cu adâncuri de cleşfar, ·
Noapfea"'i ho/ de ·drum pe-"'aproape...
- Cu umbrife, grele pleoape,
Unde pleci fu· lopătar?
Nu ie temi că 'n legănarea
Golfului bătui de vâni,
1/i va · sta 'mpoirivă marea
Şi ·cu dânsa, sbuciumarea,
lfi vor fi adânc mormâni ?
Când primejdii, gnfi - oriunde Pune visul sub zăvor,
Nu sim/i tu, nu te păirunde,
Că 'n chemări foi mai profunde
Ţărm şi lume„aici fe vor?
A zâmbii cu iâlc o clipă
Lopătarul meu siingher,
.5i privind cum se'nfiripă
Pesie valuri în risipă
Vrăji şi faine de ungher,
A purces voios nainfe
Cu un câniec drepi răspuns...
Şi=-am văzui alunei în minie
Că o dragoste fierbinte
Trup şi sulei i=-a sfrăpuns.

V. Lăiniceanu
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IN ZADAR
Trec. în sbor
Prin văzduhul ·fără nor
Lungi şireaguri călătoare
Şi cu ele 'n stins de soare,
Glăsuind ca 'ntr'un sobor,
Visuri - armii râvnitoare Trec. în sbor.
Se tot duc.
Ca o apă pe uluc.
Sbuc.iumării grele pradă....
Cin' să stea cu ele 'n sfadă
Când pe-aripi de vânt năuc,
Ca o volbură, grămadă,
Se tot duc.?
ln zadar
Năzuinţi purtâ11d în dar
Suflete mai chemi trec.utui :
Frânt în două ţi-este scutul,
Iar cumplitul tău calvar
Va, de-acum, să-l poarte lutul
ln zadar.

V. Lăiniceanu
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BRÂNDUŞEA
Nu văzusem de mult pe sculptorul Daghi�.
Intrând eri în atelierul lui, el mă întâmpină cu nedespărţita.:i
lulea în coltul gurei şi, strângându,,-mi puternic mâna, foarte bucuros,
îmi zise�
- Imi pare bine că ai venii. Am o noutate, pe care nu se
cădea s'o vadă întâia oară ochi profani. Iat,,-o :
Şi dând la Io parte un paravan de dril, lumina soarelui tânăr,
de primăvară şi de dimineaţă, îmbrăţişă într'un cuib de raze un grup
de marmură de=-o încântătoare gingăşie.
- Grupul? Un flăcău ce ridica din pământ o fată!
Ea parcă atunci se deşteptase din somn şi răsărea dintr'un
câmp acoperit de păiş, prin care mijea iarbă nouă. Era încă obse-=
dată de,,-un vis ce:o îngrozise şi n'ajunsese să se bucure cu lotul de
lumina adevărată ; ochii i se deschideau îndoelnic spre cel ce,,-o deş.:
teptase.
El era �ândru şi surâdea fără a ascunde plăcerea ce,,-! stăpânea
văzând:o, cum se ridică, cum pământul câmpului se de!-ţelenea de•o
parte şi de,,-alta a corpului candid, ca şi cum nu viata largă a rea�
lităţii o coprindea pe cea care se deşteptase, ci numai el. ..
Priveam uimit şi=-mi descopeream cu fiecare detaliu o inten(ie
marmurei, o ideie... Imi z_iceam: frumoasă bucată, - simplă şi e-=
vocatoare.
- Tu ai făcut minunea asta, ori soarele a coborât,,-o în plasa_
lui de raze?
- Nici eu, nici soarele, ci foca mea !
Mă întorsei întrebător spre Daghie. Ştiam că fiică=-sa e deabia
un copil.
- Da, da, .. Fetiţa mea astă iarnă mi,,-a spus o poveste şi
·apoi mi=-a poruncii, ca orice amator pretenţios, o stalue ! Dacă eşti
curios: ..
Causa rerum este din vechi o zeiţă îmbolditoare ;_ puteam să
rezist-?

•
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- 68 Primii şi Daghie îşi aprinse luleaua.
- Cum astă iarnă, într'o seară, mă plimbam de colo-=-colo prin
casă, nehotărât asupra cărui subiect să mă opresc pentru o lucrare
mai mare, fetita îmi ieşi înainte.
- Tată, baba Fira mi-a spus o poveste ; eu ti-=-o spun tie, iar
tu să faci o statue după poveste !. ..
- Minciuni băbeşti t Spusei eu distrat.
- Nu=-i minciună t Când am auzit povestea, mi=-a fost milă de
fata împăratului de=-am plâns şi... uite, tot de mila ei aş vrea acum,
acum să fle primăvara...
- Ce-=-are a face fata de împărat cu primăvara?
- Tu n'ai de unde să ştii... Pe fată o chema Brânduşea...
Mai bine să=ti povestesc.
Şi. .. O poveste ca toate : A fost odată un împărat rău, ura
pe toată lumea. Nimeni nu s'apropia nici de împărăţia lui, nici de
tron.Ba şi supuşii fugeau din împărăţie de asuprire şi de frica mortei.
Dar împăratul acesta, aşa de uricios, avea o fată Brânduşea, frumoasă, cu părul ca aurul, cu ochii ca două picături de cer...
Se făcuse fata mare, de măritai, dar împăratul o ţinea închisă
în ziduri d piatră şi fier, nimeni nu îndrăsnea să vie s'o peţească;
iar supuşii şi v cinii şi fefi=-frumoşii, toţi doreau moartea împăratului
cel rău şi:! blestemau pe toate cărările şi din foale gânduri!�. să=-i
înghe.ţe sângele în vine şi sufletul pe buze.
A, a, bi sternul tuturora 1-=-a ajuns şi într'o zi răutatea de îm:
păra! începu să înghet - ; iar simfind că se sfârşeşte, porni şi din gura
lui blestem, ă gheată şi pulbere să se facă împrejurul lui tot... însă
când şi.::aduse aminte de fiică-=sa, cu glas păriniesc i=a zis :
....- Tu, fata mea, Brânduşeo, somn să te coprin,dă, să dormi
i să nu te poti deş1epta şi nim ni ă fie de fine până la Prier, fiul
fobir i şi el ă=-fi fie bărbat.
Şi s'a tins crudul de împărat. Gheată şi pulbere s'a făcut îm=
părăjia , i s mn greu a căzui p 'fiică=sa, iar la urmă câmp alb · de
colili 'a întins p t toate şi lumea uitându...i, 11 'Şfiutoare, a înfins
iar, p st ce fu ese, alfă împărăţie ...
- P m înţeles I Zisei u. Împărătia caldă a Iubirei, care ger:
minează t ate. Fiul ei Prier. Fata de împărat, care se cufundase în
pământul câmpiei, floar - brânduşea.. .
venii Pri r, a de ±ep-=
taf,., şi �a s'a ridicat încet...încet din pământ. ..
- T mai ! Pufăi din lulea ulpt ml.
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--: Şi povestea s'a sfârşit în atelieruljău. Admirabil sfârşit, sau
mai bine - adorabil început ! Iată=-! pe Prier, nou Antheu, evocând
puterea pământului... O evocare originală. Corpul candid ieşind din
pământ, cu toată inocenta lui fragilitate, vibre·ază cle o putere · fatală
şi infinită. La chemarea ei s'a plecat Prier şi veacurile până în eter.o
nitate vor clocoti sub pasul gintilor, cu care ea va înflori pământul .• ,
Ai să arăţi arfei un bogat isvor de inspiraţie I
::_ Da, cererea răspântiilor banalizase sculptura ; bieţii artişti
luqau plângând soarta operelor.
- Dar fetita ta i:e=-a zis, când a văzut statuea ; dar baba Fira?
-. Ca şi tine... Fetiţa, sărind împrejurul statuei, a sărutat pe
Brânduşea ; iar baba Fira s'a crucit şi=-a scuipat, ca spre nişte bo=
boci de gâscă, care i=-au făcut neaşteptată bucurie : ,,Ptiu.l Ptiu !. ..
Nu vă fie de deochiu!"
Apoi Daghie, pufăind prelung din lulea şi înfăşurând opera=-i
într'un văl de fum, urmă:
- In definitiv, eu n'am pus de cât meşteşug şi marmură, fe:
fiţa mea o stăruinţă de copil capricios, • baba Fira o poveste din
popor, - ia vezi, ia cântăreşte, cine a construit cu adevărat ?
- Cine?
- Poporul, domnule! ...
D. Stoicescu
�0000�00000
ooooo�ooooa
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MIORIŢA ŞI CELELALTE OI. ..
Eram musafirul lui Moş Savu Jirlăeanul din satul Presini.
Pe când gustam ceva, iată şi învăfătorul Horlea, învechit şi el,
şi cu o casă de copii, acum scoşi la lumină şi la treburi în toate
părfile.
� Te văd bine, dar copiii? II întâmpin eu.
- Acum nu mai pot zice că am o casă, am o fară... Spuse
el mândru.
- Sărut mâna, domnule I Strigă cu glas înţiglat Săvucu, un
nepofel de„ai lui Moş Savu, elev al lui „domnu".
- Să trăeşti, băefaş ! Răspunse învăfătorul şi se întoarse de la
elev, ca să intre mai bine între noi la vorbă.
Lăudai satul Presini,1 pentru rândueala ce=-o fin oamenii: peste
tot împrejmuiri de peatră, grădini ...
- Ar fi şi mai multă rândueală şi curăfenie în sat, dar CU='
getă şi d=-ta, în sat nu tr�esc numai oameni. Avem şi oi şi alte vite,
apoi păsări, perei, câini - câte dobitoace nu=-s pe lângă casa_omului !
Mai scapă câte unul de sub grija noastră.. . Vorbi clipind din ochi
Moş Savu.
- Văd că la d=-ta nu scapă; Moş Savu ! Lăudă învăţătorul.
- Apoi eu unde,s? Uite, până şi de Săvucu am grijă. I"am
însemnat umbra lângă prepeleac, când ăi suna d„ta clopotul şcolii,
el să fie cu cărfile'n torbă.
Intelesei că Moş Savu avea ceas la umbra stâlpului, pe care
stau oalele la soare !
Da de'nvăfătură?
Asta e a domniei tale treabă... Zâmbi Moş .Savu către
Horlea.
Băefaş ! Strigă Horlea. Ia să te=-aud cu Miorifa I
Săvucu ieşi de undeva, înghiţi în sec de câteva ori şi, odată
pornit, rosti ca din carte Mioriţa din Alecsandri.
Moş Savu ascultă bucuros, dar clipi din ochi de câteva ori cu
înfeles spre mine. Iar .când băefaşul termină, zise :
,...., Frumoase lucruri se 'nvafă ! ... Săvucule, ia mai vezi tu,
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să nu fie portiţa deschisă ; trece careva şi=-1 rupe câinii. Apoi
căire noi:
M:ie îmi pare că cine=-a scris cântecul Mioriţei nu se pricepea
la oi. . . A pus înfr' o oaie, oricât de năzdrăvană, mai inuite feluri,
ba şi soiuri,- ori n'am înţeles eu, că adică ciobanul moldovean ar
fi vorbit cu mai m-ulte oi, parcă cu vr'o patru...
- Vorbea numai cu· una, Moş Savu,- n'ai luat seama? ln=
terveni învăţătorul :
Dar cea miorită
Cu lâna plăviţă, ..
apoi
Mioriţă laie
Laie, bucălae...
şi
Oită bârsană,
De eşti năzdrăvană...
se vede cât de colo, că este numai una!
- Apoi tocmai aici voeam să te=-aduc. Vedeţi d..-voastră, dacă
n'oiu cunoaşte eu oile, apoi cine? Oaea cu lâna plăviţă este albă
ori .gălbuie ca untul; oaea laie este neagră, ori seină, cenuşie, ori
brumărie, cum zicem noi ; oaea bucălaie înseamnă că este un soiu
anume, al -bucălaielor de câmp, ori al tigăielor: rotunjoară, cu botul
negru ori pistrui, cu gâtul scurt, cu lâna măruntă, moale şi creaţă,
lâna cea mai bună .. : Cât despre oaea bârsană, este alt soiu, al tur:
canelor, oae de munte, mai naltă şi mai trupeşă ca a de câmp, cu
capul mare, cu botul lung şi încovoeaf, cu lâna lungă, groasă la fir,
aspră, lână mai proastă . . .
Aşa că mioriţa, ori e plăvită, ori e laie, - adică laie ori bălaie?
Iar ca soiu, ori e bucălaie, ori e bârsană, - de câmp ori de munte ? .. .
De..-aia sunt nedumerit!
- Ti=-i=-i ! Da cârcotaş mai eşti, omule ; nu teza� ştiut ••.D' apoi
o lume întreagă de învătaţi şi literaţi găsesc Mioriţa lui Alecsandri
frumoasă, potrivită, minune . . . şi tocmai d=-ta sărişi să te faci gro=
zav? Vorbi învăţătorul oarecum revoltat.
- O fi! ... Dar eu ştiu cum am apucat şi doar sunt şi eu
om din Ţara Românească şi am văzut şi=-am avut lăi, bălăi, buzate,
carabaşe, oacăre, ochelate, tărcate şi ţigăi şi bârsane şi sfogoşe, după
întâmplare şi după putere, că am avut parfe de vi<)ţă îndelungată .. .
- Ia lăsaţi, fratilor, as!a nu=-i lucru de ceartă pentru voi .. .
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Acum vr'o 80 de ani, când a scris Alecsandri cântecul, săraci cum
eram, trebuia totuşi să ieşim şi noi în lume şi, ca omul în lume, să
ne mândrim cu ceva şi la repezeală ; când e omul sărac, nu se poate
să nu răsară vr'o pestriţătură . . . Alecsandri a scris cântecul Mioriţei
alegând şi legând din alte trei-=patru cântece adunate din mai multe
guri ; vorbele se ţin cârd ca oile pentru cine nu le cunoaşte, pentru
cine nu le deosebeşte, ca să le fie rândueala. Mai crede şi -d.=ta ! Ce,
ai pretenţie, ca boerii trăifi ca tineri prin streinătăfi, cum era Alec.:
sandri, să. se priceapă la oi ca d.=ta, care te-=ai trezit şi.=ai să mori
lângă ele ... Bine că n'a fost Săvucu aci să-=şi facă inimă rea au=
zind . . . le.=am zis eu, ca să-=i liniştesc.
- De-=aia îl şi trimesei de-=aci . . . Şopti Moş Savu.
- Auzi, să se lege el de Mioriţa ! Dar învăfafii, literaţii nea-=
mului, cărfile ... Ce ştii d..-ta, Moş Savu ! ... Se repezi totuşi Horlea.
Dar şi Moş Savu i..-o reteză scurt:
- Eu . . . Eu, domnule, ştiu româneşte! ...
Cu tofii căutarăm să schimbăm vorba.
Despre învăţător nu ştiu, dar despre mine spun adevărat : Nu
mă pricep la oi ...
D. Stoicescu
0000 0�00000
ooooo�_Jooooo
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ETERNA CEARTA
Odată Folositorul, Binele şi Frumosul se întâlniră în faţa unei
case ·omeneşti. Se priviră furiş, trimifându.,-şi din ochi - săgeţi, căci,
în mintea fiecăruia se iviră niotivele, pentru care Ştiinfa nu vrea să
se împace ca Morala şi cele pentru care aceasta se ceartă adeseori·
cu Arta ...
Pe ,prispa casei omul sfătuea cu soţia şi copilul.
Cei trei privind şi familia, care sta liniştită, crescută parcă din .
puterea pământului şi făGând una cu tot ce coprindea câmpul, curtea,
şi grădina, se liniştiră şi ei.
Fiecare cu dorinţa să vadă ce mai gândeşte cellalt, ei se aşe=
zară mai departe pe un butuc din faţa casei.
Folosifonil, musculos şi înfoiat în hainele lui, ocupă mai - mult
din jumătatea bulucului. Frumosul, sprinten şi subţirel îmbrăcat, ca
să fle mai liber în mişcări, se aşeză în cellalt capăt. Binele îşi strânse
hainele ponosite pe corpul slab şi se înfipse pretenţios la mijloc ex=·
clamând :
Uf, aproape nu mai am loc de voi pe lumea asta ...
Prea întârzii când e să.,-ţi iei locul ... îi răspunse Frumosur
ironic.
Ei, are şi el ezitări ... Râse Folositorul sgomotos.
Am, vezi bine, cum n'aş avea? Mă străduesc şi nu m'aleg_
decât cu burueni : pe urma mea răsare mai totdeauna poporul bles..- ·
ternat al nerecunoscătorilor ...
- N'ai metodă I ... Se lăfăi Folositorul. La mine serviciul se·
plăteşte. Cine întârzie, plăteşte dobândă. Dacă nu pot scoate ceva
dintr'odată, notez pentru mai târziu, ori distrug ...
Frumosul întrerupse butada :
- D-=-lui tot ezită, dar d=-ta eşti lacom nevoe-=mare, cu metodă .. ·
Lacom până la hoţie ! Câte nu ţi.=-a� smuls eu din · ghiare şi· le.=-am
trecut în partea mea? Ai pus în ziduri de fortăreaţă coloane corin,..
tiene, ai făcut grajduri din temple ...
D.=-le, eu produc ! �.. Se răsli Folositorul.
- Produci I Mare lucru! Dar nu iei seama cât nenoroceşti, cât
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- 74 uzezi, cât estropiezi, cât seci isvoarele viefii în pornirea de:a o între-=
fine. Dacă n'aş fi eu - se bătu Binele cu pumnul în piept - praful
s'ar alege ...
- Tu taci ! Tu eşti r.ebeliunea ! Tu vrei să schimbi între oa:
meni raporturile, pe care le:a făurit realitatea de fier ... întinzi mâna
celui fără mâni ... Dai picioarele tale celui ce nu poate umbla ...
Eşti contra realitătii, contra �aiurii ...
O dispută lungă se încinse între Folositor şi Bine.
Frumosul nu se mai amestecă, ci privi la copilul oamenilor,
care:şi silea mintea să înteleagă ce sfătuesc tatăl şi mama, îl corn"
pătimi un moment, apoi făcu un semn de chemare spre frumuseţile
grădinei şi câmpiei, care se înviorară, ca sub o boare proaspătă.
Copilul se depărtă de părintii adânciti în vorbă.
Păsărelele ciripiră în pomi atât de duios, florile.,,şi înăltară coroa.e
· nele minunate, un parfum se r·evărsă în toată aria zării, chiar nori:
şorii albi de sus se tiviră cu aur, ca să facă cerul mai senin, mai
dulce
...
·
Un fluture albastru, care poposise pe un mac roşu, atrase co:
. pilul de pe cărare. Foarte mirat şi încântat privi copilul la grupul
măestru de vietăti şi colori; i se părea că visează ... Vru să prindă flu:
_turele viu, dar el se fărămă în mâna ageră. Rupse floarea de mac,
dar ea i se ofili în mână ...
Cu visul primei vedenii în ochi, copilul lăcrămă ...Dar în clipa
. aceea Frumosul îi ieşi înainte şi.-i întinse un mac sculptat în peatră de
rubin, pe care se legăna un fluture de aur cu aripile încrustate de
peruzele ...
Semăna atât de mult cu ce văzuse ! Atent, nu cumva să sboare
·noul fluture, copilul prinse cu mâna înfrigurată darul, fără a privi
cel ce i:l făcuse şi alergă, sbură spre părinti
Cu pas liniştit Frumosul merse înapoi pe coltul lui de butuc.
!Ylamă, uite ce„am cules din câmp !
- Căzută din mâna vr'unei zâne !
- Lucru de pret ! Umblă încet cu floarea, să nu se strice, că
. nu mai luăm nimic pe ea. Zise bărbatul îngrijat.
- La asta nu m' am gândit. Da, s'o vindem. 1„am putea face
, o casă soru..-mea, o biată văduvă ...
- Tu tot proastă! Scrâşni bărbatul. Eu am nevoie de cai şi
de..-o maşină de c�sit ... Soru-=-ta va strânge fânul, vom câştiga cu
Jofii, şi vom face casă . .. Priveşte câmpul, ce de fân !
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- Nu-=-mi luati flqarea şi fluturele meu! Protestă copilul.
- . . . Şi tie îţi voiu cumpăra o pălărie uşoa�ă şi un biciu să
mâi caii ...
Sfatul familiei urmă iar liniştit.
- Mă, eu stăpânesc lumea! Râse batjocoritor 'Folositorul. Vă-=
zurăfi? Ce s'a ales din dorinţa de bine a femeei, din visul copilului?
Visuri? Dorinţi? Nimicuri ! Vorbe ...
- Va veni timpul când voiu avea numai eu valoare , . . Pro..
fetiză Binele.
- Poate ! ... în ce mă priveşte, eu am avuf=-o totdeauna, cu
alţii ori fără, - iar tu Folositorule îngânfat, mi se pare că fragi la
jug şi ca să realizezi visuri . •.. încheie Frumosul. Mâine mii de fa..
bricanţi vor clocoti creuzofurile, ca să imite macul de rubin şi flutu=
rele de peruzea ...
D. Stoicescu

•
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MANJINA
In apropierea satului Cerna, prin partea Sud-=Vestică a jude-=
tului Tulcea, sunt ' mai multe localităţi, ale căror m1miri nu sună deloc
turceşte şi pe unde s'au găsit destule urme romane. O importantă,
deosebită prezintă localitatea Manjina. Acest nume eşte dat acelei
părţi din mereaua Cern ei, care vine înspre Nord=Vest .9e sat,· cu-=·
prinsă între dealurile : Parabair, Priopcea, Puturoasa, Elan:bair şi
Curia. Aşezarea omenească dela Manjii-\a a fost deoparte şi de alta
a părăului cu acelaş nume, la vre=o 2 1/2 km. de sat. Cât fine vatra:
acestei aşezări, ies la iveală la tot _pasul şi acum pe urma plugului,
sfărmături de vase romane şi obiecte din viata gospodărească depe
atunci. Am apucat şi eu pe aci urme de locuinţe cu temelie de piatră
şi zidărie solidă. Aceste rămăşite de ziduri au fost cu timpul dărâ.=
mate de locuitori, pe deoparte spre a întrebuinta materialul, iar de alta,
spre a curăti locul, ca să se poată ara şi semăna. ·
'S 'au găsit multe obiecte, ca : vase, cărămizi, oale, olane, pietre·
cu reliefuri şi chi�r cu inscripţii, însă au fost fie distruse, fie dosite
de locuitori. N� de mult s' au găsit în pământ, la o adâncime de vre-=o
½ m., olane de forma celor ce se fac şi astăzi, însă mult mai ma.r i.
şi mai solide, aşa că par a fi de piatră ; deasemenea s'a mai găsit
şi un fel de figle, de o mărime neobişnuită, aproape pătrate, cu la-=
fura de vre=o 40 cm. şi cu două margini ridicate ca de un c,entimetru.
Şi acestea sunt tot din material fare ca piatra. O valoare deosebită
au pietrele cu reliefuri pe ele. Dintre acestea am putut obţinea cu
mare greutate una, destul de bine conservată, deşi nu eh.iar întreagă.
Relieful reprezintă un călăret roman în fata unui altar, pe ca�e un
preot aduce jertfă. Partea de sus a corpului călăretului, capul calului
şi al preotului lipsesc, deoarece această parte a pietrei a fost ruptă.
Dimensiunile ei sunt: lungimea 14,5 cm. şi grosimea de 3 cm. Pw
nând la socoteală şi partea care lipseşte, se poate deduce cu sigu-=
ranfă c'a fost pătrată. Se pare că ea avea legături şi cu alte pietre,
deoarece prezintă două găuri : una î,n stânga la 9 cm. departe de
bază şi alta în dreapta la 7 cm.
Torfi de oale; bucăţi de vase şi de cărămizi s'au găsit şi se
găsesc mereu. Străbătând aceste locuri, cal�i la tot pasul pe urmele
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-77 vieţii romane. Piatra cu relieful bine executat pe ea dovedeşte o viată
urbană în această localitate, o viată cu civiliza/ie pronunţată, unde se
uecu!au cu deosebită artă lucrări în piatră.
Din cercetările făcute mai înainte, când încă trăiau bătrânii, cari
azi nu mai sunt, am aflat că şi ei au apucat numai urme de zidării
înalte de aproape 1 m. dela faţa pământului ; apoi temelii bine con-=
turate de clădiri mari şi solide. Nimeni n'a putut să ne dea altă lă-=
murire, de.cât că sunt urne vechi, cine ştie de când.
Dacă s'ar face săpături, s'ar descoperi multe detalii asupra vieţii
-0in trec�t, pe aceste locuri. Numirea de Manjina este foarte veche,
Jrecut_ă din gură în ·gură. Turcii, în răstimpul de 500 ani• cât au
hălăduit ca stăpânitori ai Dobrogei, n'au putut s'o înlocuiască �u o
numire turcească, după cum n'au putut înlocui nici numirile altor lo..
calităţi. Localitatea Echişcea (Gemenii), care vine în partea de răsărit
a satului, poartă numirea turcească suprapusă peste cea romană, căci
şi aici s' au găsit foarte multe urme romane, între .altele şi o oală în..
.treagă -atât de mare, că nici cel mai înalt om nu se putea uita în ea.
A.ceastă oală a fost dusă la Bucureşti.
Revenind asupra localităţii Manjina, putem afirma c'a fost pe
vremuri un centru de ·populaţie înfloritoare. Astăzi ea este foarte frec=
ventată de turme de oi şi cirezi de vite, deoarece are cea mai bună
adăpătoare, ca e nu seacă niciodată, iar prin prejur locuri întinse de
păşune şi pădure în apropiere. Este în acelaş timp înconjurată de
dealuri, aşa că este bine adăpostită şi deci foarte potrivită pentru târle
şi staule de vite. A.rrt posedat înainte de războiu un fer de plug ro"
man, găsit în pădure la Puturoasa, la o adâncime de½ m. Numele
de Puturoasa este românesc, iar numirile Parabair (dealul banului) şi
Elanbair (dealul şarpelui) sunt turceşti.
Părău! Manjina are un izvor puternic. El curge mereu, ascun"
zându=se, sau mai bine zicând perzându:se în pământ dela un loc, înainte
de a intra în viile sătenilor. Pe vale se află o cişmea c�1 apă abun"
dentă şi două fântâni, a căror apă e numai la un metru şi ceva
adâncime. Atât cişmeaua cât şi fântânile sunt vechi, fiind ·reparate în
cursul anilor, din când în când, de săteni.
Un caz analog este şi cu pârăul Martina, care izvorăşte din
localitatea cu acelaş nume, ce vine în partea de nord a satului şi
se pierde sub pământ chiar în marginea pădurii. Se pare că aceste
amândouă cursuri de apă se unesc pe sub pământ, ieşind din nou
la suprafaţă în mijlocul satului Cerna, spre a da naştere pârâului
Cerna, care ·curge spre miază:zi, scurgându-=se în balta de lângă
G. Coatu1Cerna
comuna Traian.
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CU BOBII
Badea..-i dus şi nu mai vine,
Uife�s pairu săptămâni
.5i, pe prispă, gânditoare,
Fala slă cu capu 11 mâni.
1

I

- Unde..-i el, ce face..-acuma?
A uifaf„o, n'a uilaf..-o?
Ea aici şi el acolo :
Să nu 'nebuneşli, suralo ?
Şi se scoală de pe prispă,
Cală 'n casă 'n colţul sobii
Ciurul vechiu şi cu porumbii
Să mai dea puţii) cu bobii.
Dinfru 'nlâiu le face cruce,
li descântă şi-�i întinde
Peste ciurul pi.1$ în poală....
Şi:i adună.... şi;i desprinde... .
- Uite, vezi fu colo bobii?
lei plecai, ici sosi/or;
Doar un bob mai e zăbavă,
Că mi.:e badea călător.
Doi!... la inimă 'ndoială
Şi 'nir'o· gloată o să fie!
Dar ce..-mi pasă? Badea„mi este
Gând la gând cu bucurie!
I. Dumitrescu Frasim
OOOooa:it\00000
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MULŢUMIREA SUPREMA
In patruzeci de_ ani de slujbă, câte nu făcuse d:J Nicolau Gr ..
Stănescu ! Nici odată însă nu simţise deplina- multumire de..-acum.
Nu pentrucă ar fi fost veşnic insetat de mai bine ; ferească Sfântul ,
Domnul Stănescu era om cu socoteală bătrânească : se mulţumea şi··
cu puţin! Şi, cu toate că avusese ceva mai mult decât puţin, totuşi,.
în lungul vieţii simţise că:i lipseşte ceva ca să fie deplin fericit.
Suferise mult în şcoala normală, dar avea speranţa că..-şi va .
găsi mulţumire în meseria ce:şi alesese. Când se văzu învătător la sat,
un timp se crezu fericit, apoi, curând clupă aceia, simţi că:i lipseşte
ceva. Crezu că:şi găseşte fericirea într' o căsătorie şi:şi alese tovarăş
de viată o dăscăliţă. Dar sufletul nu se linişti. Atunci făcu politică, .
se mută la oraş, apoi chiar în capitala Ţării. Situaţia materială i se·
înbunătăji an de · an, dar totul în zădar.
După treizeci de ani de slujbă, partidul îl numi revizor inamo„
vibil într'un jude! din Basarabia. Situaţia aceasta de şef şcolar al'
unui judeţ, par'că !:ar fi mângâiat,- dar sufletul lui tot striga 'mpotrivă.
La patru ani după aceia veni un alt partid I� guvern, •iar d:J·
revizor Stănescu fu mutat, iar apoi chiar scos la pensie.
Aceasta.-! supără grozav.
- Auzi dumneata, Ana:Feodorowna! se plânse el gazdeî.
Tâlharii ăştia dela guvern 111 au scos la pensie !
Gazda era o rusoaică naltă şi spătoasă ca un cazac. Ea gândi
că..-şi pierde un chiriaş găsit cu trudă, că luni de zile va trebui să:şi
restrângă cheltuelile cu o mie de lei pe fiecare lună. . . Simţi că.
ameţeşte-:- Cum se poate?... Doar Dumneata eşti încă tânăr! ...
- Nu:i aşa? ... Toată lumea zice la fel!... De ce m'au scos'.
atunci?... Sunt băiat, vorba Dumitale, încă tânăr!... Şi trebue să
mai ştii Dumneata, Ana..-Fedorowna, sunt bărbat în putere!...
Şi:acum ai să pleci la Bucureşt-i?
Aş!. .. Rămân aici!... ,Ce?... Se pune guvernul ăsta pă:
cătos cu mine?... Mâine are să cadă, iar eu voiu fi la postul meu!. ..
Gazda se · mai linişti. D:J Stănescu se obişnui şi cu starea,
1
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Chiar el!... N' oiu punţ mâna...
Nu termină bine vorba şi' n sală intră chiar criticul. Călca apăsat,
cu aerul celui ce vine să=şi vadă urmările biruinţei. Când stătu la
o masă, Fănescu se ridică şi astupă cu spatele=i lat singura uşă. ·
- Tu ai scris asta?... vibră glasul lui puternic.
Criticul nu se simţi bine. Totuşi răspunse înţepat :
- Da!... Eu I... Ori nu=mi · permiţi să=mi .'spun părerea ?...
Ideile omului sunt...
- Şi tu ai idei, mă fleacule?... jntrerupse cineva.
- Cum să nu?... Doar de geaba îi merge lui numele de
· ide..-ot?...
- Dar · de când eşti tu mare specialist?... Vara trecută fi=am
. făcut eu desenul la biserică, pentru că tu, specialistul de azi, nu pu=
teai I... Şi dacă nu mint, maestrul pe care=! înjuri, fi=a făcut feţele la
tofi sfinfii!... E adevărat?...
- Câte tablouri de..-ale lui Fănescu le=ai vândut prin mine, mă?.. ,
- Dar să spuie, măi băefi,' dacă tablourile dela Ateneu n u =s
hai să zic, îndreptate de mine!... Şi să mă lămurească odată : când
a spus adevărul?... Alaltăeri, când mi=a cerut o marină,· sau azi în
gazetă?...
- Iartă=mă!... Articolul e scris de Băltescu ! Eu numai l=am
iscălit !... Iartă=mă !... Am greşit !... Şi ochii lui se umplură de
lacrimi. Dintr'un salt Fănescu fu lângă critic.
- Canalie I... Nu m'ai insultat din propria ta convingere?...
Cum?... Aveai alte păreri şi totuşi, te=ai făcut coadă de topor?...
O mână voinică i se'nfepeni în piept, alta=! apuca de betelia panta"
Ionilor şi'n aceiaşi clipă sbura pe sus, trecea prin geamuri şi cădea
în cârciumă. Toţi încremeniră.
- Ce făcuşi, frate I... L=ai omorâi I ...
Fănescu era galben şi tremura.
Dar nu murise. Cu hainele prăfuite şi obrazul julit se'ntoarse.
Iartă=mă I... Te rog !... Am greşit L
Mă!... Iţi pare rău?
lmi pare!... ··
Sincer mă?...
Sincer! ...
Atunci ertat să fii !... Stai colea, mă !... Pandele!... Mai
adă o ulcică I...
Şi cheful de..-abea atunci începu.
Mihail Pricopie
•0000�00000
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LINIŞTE
Când soarele se slinge'n zări,
Se cerne umbra pes�e mări,
S'aşlerne umbra pesle g&nd
$t pesle lărmul ţumegând.
$i pânze lrec spre asţinltl
$i valuri gem nelămuril,
Netnlelese loale sânl,
S'aşlerne noaplea pe pămânL ..
Pluleşle'n zări un cânlec vag,
Pescaru-şi drege pânza'n prag ...
O rază slinsi:î •n es�inU
$i'n acul lui e licăril ...

Grigore Sălceanu
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DRUMUL SPRE GLORIE
E sfârşitul lui Martie. Caldul vânt al sudului, liniştit dar stă=
ruifor, a biruii barbara năvală a Crivătului. Pas cu pas, el a mers
mereu spre Nord, a topit neaua ridicând din aburii ei zid, sub adă=
postul _cărora primăvara=şi refăcea straiul ei minunat.
Acum, tiranul care=a· torturat timp de jumătate de an lumea
e'nchis departe în tara ai cărei oameni 1-=au învăţat să duşmănească firea.
Pomii înfrunzesc. Zarzării sunt numai diamant sclipitor ; merii,
sidef ce mângâie pr�virea.
Cerul e albastru, _aerul căldut. O lumină potolită ca viata unui
bătrân, cade pe'ntinderile aburitoare. Viata e veselă. Fetele surâd
mai des şi sufletele=şi deschid şi cele mai tainice colturi.
Pe-=-aleea stângă a şoselei Kisseleff merg doi prieteni, poves:
tindu-=-şi, în vorbe domoale, lucruri de demult. Ei se cunosc de pe
când urmau cursurile aceleiaşi universităţi. Nevoile vieţei însă, i-=-au
despărţit tot de pe-=-at'unci. Ilie Dan a putut rămâne la Bucureşti, Ma=
rin Sandu a colindat tara'n lung şi'n lat ca profesor de liceu. Acum,
acesta venise dintr'un orăşel de peste granita Moldovei şi'ntâlnise pe
vechiul său prieten întâmplător. De bucurie cinstiră la o berărie, apoi
veniră să se răcorească în acest minunat colt al Capitalei.
De altfel locul le era scump la amândoi.
- Uite, aici mă'ntâlneam cu Eliza ... In fund era odată un
cimitir. Ce clipe de duioşie dulce am petrecut pe cărările dintre ve:
, chile morminte ...
Marin oftă:
- ,, (;::ine poate să-=-mi redee
Doar o clipă din trecut, Clipa'ntâiului amor ? ...
Vorbind astfel, înaintau către rondul al doilea. Pe poarta unei·
vile, ieşi dintr' odată un auklmobil măret şi, pentru o clipă, le stăvili
cărarea. Trebuiră să facă front în fata lui. lnfundat între perne, un
tănăr oacheş, cu nasul în forma ciocului păsărilor de pradă, . cu părul
negru, aspru şi cârliontat, purtând pe cap o pălărie cu margini late care=i
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astupa fruntea şi ochii scânfeefori, tresări şi maşinaliceşfe,,şi duse mâna
la pălărie, voind să salute, dar se răzgândi.
De fine s'a speriat aşa ?
- Poale!" răspunse încruntai Marin Sandu.
- Ciudat om eşti şi fu ! Să nu=-i răspunzi?... Dar fu nu şfi
cine este ăsta şi mai ales, nu ştii ce poale !
Marin făcu un semn cu mâna.
- Ştiu ce vrei să=-mi spui : că e · deputat, prieten temui de
to(i miniştrii, director la o mare insfifu(ie ... Ştiu foale astea şi=-1 dis=
prefuesc !
- Dragul meu, în acest caz să ştii: nu=-ti cunoşti interesul!'.
- Ce minie 'ncâldtă ave(i voi Bucureştenii l ... Car� cum
sări(i într' o mocirlă din acest oraş mare, vă pierdeţi in faţa vitelului de
aur. Pentru voi acesta e Dumnezeul tuturor Dumnezeilor. Află dar
că pentru mine acest potentat nu=-i Sever N. Poparu, ci un modest
I. Gh. Popescu !
Să nu le miri dar dacă=-ti voiu sfărâma idolul.
Sunt douăzeci de ani. Venisem în Bucureşti şi, ca să:mi pof
urma cursurile, intrai slujbaş cu 65 lei pe lună. Era cam greu, dar
tinereţea 'nvinge multe! Cu fot serviciul meu la percep(ie, găseam
destul timp să scriu şi niş!e versuri. Bănuesc că am avut chiar suc=
ces, de oarece eram căutat mai de foaie revistele de mâna a doua.
Ce plăcere simţeam să=-mi văd numele trecut în „ Comitetul de Re=
dacfie !"
Odată am fost chemat la o petrecere pe strada Cazărmei. Un
candidat la nemurire ţinea morţiş să=-şi aibă revista lui literară .. Avea
bani bunişori agonisiţi cu un salon de coafură pe Victoria şi=-i tre=
buiau oameni de specialitate pentru „Redacţie".
Discu(ia fiind udată din belşug cu vin bun, a fost foarte aprinsă.
Probleme de filozofie la care nu ştiu ce=-aş putea răspunde azi, mi
se păreau foarte simple. Unul vru să ştie dacă poezia germană poate
egala pe cea franceză.
- Nici vorbă că Germanii sunt superiori îri poezie ! afirmă
pe un fon foarte convins un tânăr brunet.
Extraordinara lui încredere în sine mi s'a părut o insultă.L=-am
ruga t să:mi spună în�epuful acelei poezii germane care i:a plăcut.Dar
tânărul nu pufu. Atunci i=-am spus să=-mi numească măcar titlul unei
poezii, să nu afirme vag numai numele unui autor. Dar tot nu pufu.
Şi m'am înfuriat.
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- 86Dumneata stabileşti superioritatea unei literaturi din care nu
cunoşti măcar· un vers ? ... Şi 1-=-am ironizat cu-=-atâta răutate, încât a
părăsit petrecerea.
Seara târziu, mergând spre casă, la colt cu Rahova m' aştepta
cu două cărămizi în mână .
- Domnule I. Gh. Popescu, dacă recurgi la aceste argu=
mente, mă dau bătut şi-=-ti recunosc superioritatea în chestiuni literare !
Au trecut ani fără să.:-1 mai văd. A venit războiul . Cu patru
schije în pulpa piciorului stâng, am ajuns într'un spital din Moldova,
devenit celebru mai pe urmă.
Acolo mi.:-am găsit vechiul adversar. J.:-am întins totuşi mâna.
In toată clipa vorbea despre o strălucită operă de critică literară.Dacă
isprăvea această temă, începea să=şi deschidă sacul cu isprăvile
vitejeşti.
Pe când cuceream eu cota 841 ...
Taci mă din gură! îl certă unul căruia". i se tăiase un picior.
Pe când eu îmi pierdeam piciorul pe cota aia, matale,,.ti scupai în
palmă la spital!
- ... adică 481 .•. Şi continuă totuşi:
Pe la mijlocul lui Septembrie 1917, spitalul nu mai putea adă=
posti pe foii rănifii ce veneau. Atunci ne vizită un general mare şi
iubit. Palid şi'ngrijorat, parc'ar fi privit pe proprii lui copii pe patul
de suferinfă, se opri şi'n dreptul lui I. Gh. Popescu.
.
- ·t rau
- ?. .. . ş·•1 n ce Iupt-a ?. ...
- Mata ... eşt1 ram
Rănitul îşi trăsese pătura până la gât, îşi scoase palma banda=
jată de:asupra şi făcu o grimasă de:adâncă suferinfă fizică.
- Domnule Gineral, eu sunt eroul care a cucerit cota
148 ! ... Glasul lui era puternic şi sigur, dar nu se potrivea cu
atmosfera pătrunsă cu parfum de sânge.
Domnule General l .. . Sănătatea şi viitorul meu au rămas
pe câmpul de luptă! . .. Privifi: eu sunt scriitor, cel puţin, de fa.,.
lent!... Dar eu ... nu voiu mai putea seri . . .
Glasul acesta, care dela puterea unui funeţ scoborî cu repezi.,.
dune la fonul milogit pe care.=! curmă lacrimile, îl zăpăci pe General.
Fii liniştit ... Am luat notă ... Iţi voiu da Coroana ...
- Do!?'.lnule General, nu sunt multumit cu atâta l . • . Sacri=
ficiul pe care 1.:-am făcut, nu poate fi plătit nici cu „Mihai:Viteazu!"
De-=-afunci a rămas obiectul unei ironii generale.
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- 87 - Domnule Popescu, dar lămureşte-=-ne, frate! .. . Care să
fie celebra cotă? ... 841, 481, 184? ...
Dacă i se aducea o scrisoare, striga câte cineva :
- A venit Mihai-=-Viteazu călare'n plic!
In urmă am plecat pe front. El a rămas tot acolo.Peste câteva
luni ·1-=-am întâlnit în laşi. Da examen pentru ultimele trei clase de
liceu, iar după demobilizare, i-=-am auzit glasul în redacţia unui ziar
nalionalist. Era foarte supărat pe director.
- Eu, îl dau dracului!... Nu vreau să ştiu! ... Mie să-=-mi
dea măgarul parale!..."
- Dar eşti plătit pe cinci luni înainte!" îi obiectă admi-=
nistratorul.
- Să-=-mi dea şi pe zece, că merit! ...
Doi ani mai târziu vorbea la Ateneu despre marile merite ale
fostului director de ziar .dela laşi.
Mai alâltăieri un cunoscut mă sili să intru la instituţia unde
este director. M'a trăsnit un aer închis ... Ferestrele erau vopsite ca
să nu intre prea multă lumină. Şi prin toate colturile forfoteau Jidani ...
Mi s' a părut că ies din infern ! Nu 1-=-am mai văzut. Dar dacă pe neaşteptate îi răsar înainte, in-=
sfinctiv îşi duce mâna la pălărie. Nu ştiu de ce I Poate că încă mai
tresare în inima lui o fărâmă de ruşine! ...
Marin Sandu tăcu. Toată buna dispoziţie li se stricase şi se'ntoar-=
seră, parcă li s'ar fi 'ntâmplat cine ştie ce nenorocire.
La despărfire Iliescu oftă.
- Dragul meu, gloria are două drumuri! Mi se pare că noi
nu 1..-am ales nici pe cel mai bun, nici măcar pe cel mai scurt I ...
Mihail I. Pricopie
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LA VÂNA.TOARE
Săptămâna a ,fost proastă. Nu putu vinde nimic şi niciodată nu
simtise o mai groaznică sărăcie. De şase zile mânca pâine cu măs:
line, cu brânză sau cu bragă. Nici măcar nu:şi putu scoate singura
cămaşe de re�ervă de la spălătorie.
Se sculă de pe scăunelul din faţa stativului, îşi frecă pensulele
şi:şi frecă mâinile cu gaz, apoi îşi scoase cămaşa şi:i săpuni bine
piepţii în lighean. In. urmă o stoarse, netezi încreţiturile şi:o aşeză, să
se usuce, pe geam, la soare şi la aer. Peste o jumătate de ceas era
pe stradă cu un pachet de picturi sub braţ. Eri mai rămăseseră doi
negustori necercetaţi. Dar truda:i fu 'n zădar.
In faţa Ă.theneului întâlni pe Costineanu.
Trecuşi pe la Pandele?... Sunt dintre:ai noştri?...
,'-- Au fost!... Dar... uscătur'a naibii!... Tu făcuşi ceva?...
- Aş!.. Nimic!. •. Nu dau, mă, nici un franc chior!... Le-=-aş
•
fi lăsat dracului pe oricât!.. .
La Berăria Episcopiei era multă lume. Mesele' gemeau de mân:
care şi băutura curgea de pe mese.
- Măi!.. Şi ce mai chefuleţ i=aş trage!.. Doamne!.. Doamne!..
Fără voie se treziră la Pandele. Stătură la o masă de lângă
geam şi _făcură planul unui chef.
- Eu zic să mergem la Roata lumei!... Grecu ăsta n' are
vin bun!...
- Acolo da!. .. Face 'şi nişte pârjoale cu mujdei... Măiculita
lui Dumnezeu!...
Amândurora li se umplu gura de apă. De odată se treziră bă-=
tând · cu desperare în geam. II zăriră pe Fănescu. DuP.ă obrazu[
proaspăt bărbierit, după siguranţa mersului, cei doi îl mirosiră că:i
gros la buzunar.
Nene Fănescule!... Dă:ne frate:o jumătăcioară!...
- Măăă!... Dar rău arătaţi!...
- Vai de noi!... De:o săptămână 'ntreagă n'am mat pus
păhărel la inimă!...
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Noul venit porunci un chilogram de vm şi,,.-un mizilic de două;
porţii duble de friptură.
. Voi nu ştiţi să trăiţi pe lumea asta!... Păcat de talentu�
vostru ! " îi dojeni el bătrâneşte.
-" Ce să fac?... Ce să mai fac?... Uite!... ln fiecare zi·•
umblu tot cu altele!... " Şi desperat îi împinse pachetul.
Fănescu le desfăcu şi le cercetă atent.
- Minunate!... Dar nu=-s lucruri care se pot· vinde azi! Cum,,..
părătorii nu mai sunt tinerii idealişti, cari ar putea cumpăra studii
complicate! Ei n'au bani!. .. E criză! Numai bătrânii pot cumpăra,
pentru că ei au bani adunaţi în zile bune! Dar aceştia vor nuduri,
indecente chiar, vor. .. portrete !... II vedeţi pe hapsânul ăsta de gre,,..
cot�i?... Cât e el de zgârcit, dar am să scot dela el ceva!...
Scoase din buzunarul vestei câteva bucăţele de creion colorat,.
iar dela haină un caiet de schiţe şi desenă tejgheaua cu împrejuri,,.-·
mile ei. Când isprăvi, chemă pe patron.
~ Asta făcut mata?... Caliopi1 vm ş'a te veji !... Nevasta:
se deslipi cu greutate de la casă.
- Vai... te bine!... Tu 'n haine de ţeremonia, si eu... asa de
bine... Pandele, eu n'o mai dau înapoi!...
- Lucru aşta plate la fumee !... Dau un guştare i două şticle
vin!... Niţi dracu nu mi şcoti potografia ala!...
După un ceas plecară.
- Aţi văzut?... Dacă=-1 făceam pe grec soios cum e totdeauna·
şi pe grecoaica, grasă cât un poloboc... nu răuşeam nimic. Dar i=am
făcut o siluetă... Mergeam la sigur !... Acum... mi,,.-am pierdut rostu,,.
rile l... Rămân cu voi. De altfel trebue să, vă mai fac un pic de
educaţie. Vom chefui o noapte şi nu vom plăti nimic! V'arăt eu
cum se poate vieţui pe lumea asta l...
O luară pe strada Isvor la deal. Obrajii le erau încinşi, ochiiscânteietori, pasul iute.
Firescu începu să fredoneze un cântec vesel. Costineanu îl însofi.
- Măăă?... Voi sunteţi pârliţii de,,..adineaurea? ...
Lângă fabrica de bere cotiră la dreapta pe o stradă umbrită de
copaci deşi.. Zăboviră la Costineanu un timp, apoi luă unul ghitara,
altul pastelele şi un bloc. Şi scoborâră din nou pe Isvor. La un coif'
intrară 'n grădiniţa unei berării.
Era prin Mai. Pe zăpuşala aceia nimeni nu mai rămăsese
acasă. De,,..abia se găsi un loc unde să li se aşeze o masă.
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Fănescu-=şi acordă ghitara.
- Tu să-=l lucrezi pe neamţul cela cu două dame!. ..
Şi 'ncepu să cânte un vals domol.
Era Sâmbătă. Nemţii îşi serbau ajunul de sărbătoare. La pri;
,mele tonuri tresăriră. Zeci de ochi se 'ndreptară c_ătre coltul celor
frei. Damele se legănau pe scaune şi acompaniau încetişor. De la o
masă apropiată un· domn dete frâu glasului său de tenor. Şi alţii fă•
.cură la fel. Spre sfârşit toată lumea cânta.
Domnul care fă_cuse 'nceputul, se 'nfătişă.
- Să mă iertaţi, dar mi-=ati răscolit inima !... Dacă nu dis•
•prefuifi prietenia noastră... De altfel e rău aici !... Peretele-=i de scân•
.<lură şi dă 'ntr'o ulifă dosnică, .. Şi e veşnic jilav...
Fănescu-=şi umflă nările şi simii un miros înfepător._
- Băeti, nu-=i de stat aici!... Şi se mutară. Noii prieteni ră•
maseră uimiţi de-=asemănarea desenului.
- Deitz!. .. strigă unul... Deitz !... Vin să te vezi !...
Cel chemat fu şi mai surprins. El strigă �femeile care nu se
.mai îndurau s'o lase din mână. Pictorul o oferi celei mai tinere.
- Vai, Domnule, ce drăgut eşti!.. Vreau să-=mi beau pa•
harul cu D-=ta !...
Şi la masa lor se mai adăogară trei.
Pe când se lumina de ziuă şi care grele treceau la piafă, chel•
nerul sforăia la tejghea, iar la o masă lungă, plină de farfurii şi pa•
bare, douăzeci de inşi petreceau zgomotos în jurul unui butoiaş pus
Ja loc de cinste.
Erau cântece şi chiuituri, râsete cristaline, strângeri de mâni şi
.dansuri de picioare sub masă. Când plecară, trăgea clopotele la bi•
.serica de peste drum.
Firescu era de data asta gânditor.
- Lumea nu=-i niciodată rea, dacă ştii să=-i arăti o fărâmă de
s. .i.mpafi� !....

Mihail I. Pricopie
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DREPTATE

- POVESTE ORIENTALĂ -

Pe vremea sultanului Murad era mai multă dreptate în ţară.
Din cauza aceasta şj Alah era mai milostiv, că dădea ploaie la timp.
Toţi drept=-credincioşii huzureau. Numai negustorii stăteau cu fruntea'n=
creţită şi cu frica 'n sân.
Era pe vremea acestui sultan. Issaa Hassan fusese negustor
la Stambul, dar pierduse şi nu rămăsese nici cu un hârb de tinichea
măcar ca să:şi spele mânile. Un timp trăi din mila cunoscuţilor. Apoi
urmară zile grele. Dela o vreme nici Alah nu=-i mai fu binevoitor.
Dar pentrucă stomacul stăruia nemilos pentru dreptul lui, se hotărâ
să se bage slugă la prăvălia lui Bai Buri, care=-i fusese pe vremuri
tejghetar.
Deci merse la el şi se plânse.
- Ajută:mă, Bai Buri Efendi!... Vreau să:mi câştig pâinea!...
Muncesc cinstit L.. Nu mă lăsa să pier de foame ca un nevrednic!...
Bai Buri, înalt şi slab, cu fruntea brăzdată şi spinarea 'ncovo:
iată de prea multă economie, îl privi cu dispreţ.
- Ce treabă mi:ai putea face, Hassan Issaa?... Dacă n'ai slujit
bine negoţului tău, ce ispravă mi:ai putea face?... Şi se'ntoarse.
Issaa îngălbeni. Dacă nici aici nu se putea aciua, atunci· nu:i
rămânea decât să:şi facă seama, chiar dacă pentru aceasta ar trebui
să se scoboare de:a dreptul în iadul creştinului de diavol.
- Alah să:ţi binecuvinteze pasul, dar... nu mă lăsa!
Bai Buri gândi câte-va clipe.
- Ştii ce)... In prăvălie nu te pot primi... n'am încredere!
Dar uite : cumpăr o sută de berbecuţi, îi iei_ în primire şi te duci cu
ei în pădurile de lângă Brussa şi:i paşti. · Când s' or face mari şi
graşi, îi pduci la bazar. Iţi plătesc pentru asta cincizeci de li-re de aur
bun! Atât· pot, atât fac!
Hassan oftă din adânc.
- Vai I Vai I Ce:am ajuns I Şi ochii i se umeziră.
- , Dau opinci cât poţi rupe şi mâncare!
Alah să:ţi întoarcă înmiit I

www.minac.ro

- 92 -

,,-,

Unul întinse mâna, altul o strânse. Un legământ sfânt fu în.=
cheiat. In ziua aceia se pregăti ; seara îşi ciopli un ciomag potrivit,
iar de cu noapte mâna turma peste podul din Eiub către depărtata
pădure din Brussa.
Noua viată nu.=i displăcu fostului negustor. Aerul curat şi mân=
carea cumpătată, fără carne, îl întmeri. Ba chiar se gândea cu pă-=
rere de rău la întoarcere. Dar trebuia! Neam de neamul lui fusese
fot în negustorie. Şi 'el trebuia să moară' tot îndărătul tejghţlei ticsite
de mărfuri.
Şi, într' o bună zi se întoarse şi trase cu turma la .bazar. Când
îşi văzu stăpânul berbecii, îi crescu inima. li numără de câteva ori,
doar.=doar va găsi unul lipsă.
- Hm! Ai fi putut să-=-i porţi mai bine !
Hassan Issaa îi arătă măcelarii, cari nu se mai îndurau să iasă
din mijlocul turmei.
- Păi s'au făcut cât an�ăsarii sultanului! Nu vezi că toţi mă.e
celarii s'au adunat aici?
Bai Buri mai dete un ocol berbecilor.
- Hassan Issaa! D.eta ce.=ai făcut cu berbecuţii? In seama cui
1.=a1 lăsat? Sau poate i=ai vândut? Mai bine i Opreşte banii toti...
Treacă dela mine! Du-=-te 'n voia lui Alah, că eu nu mai am- nici o
pretenţie!
- Care berbec�fi? Nu"s ăştia? Mi i.=ai dat 'mici, ti.=i aduc mari!
- Mici... mici ti i-=-am dat! Sunt ăştia, ştiu eu prea bine! Dar
vorbesc de prăsila lor, pezevenchiule! Crezi tu că mă poţi jăfui aşa,
ca'n codrul Brussei? Eu mi te duc la judecată şi... îţi arăt eu ţie!
Issaa încremeni. Apoi îl cuprinse ameţelile. Când fu mai stăpân
pe sine, se propti ţeapăn pe picioare, apoi ridică ciomagul de. corn.
Dar îşi- v·eni în fire. Judecata nu putea de cât să-=-i dea dreptate. Avea
să se facă de râs! Dracu a văzut berbeci cari să aibă prăsilă? !
- Hai la judecată ! Şi păşi 'ncrezător. In fata casei Cadiulului
se opriră.
Ce spune Judecătorul... e sfânt!
- Da, sfânt!
- Intrăm? Sau ne 'nţelegem! Mulţumeşte.=-te cu ce ai luat pe
berbecuţi ! Sau ... vrei judecată?
- Merg şi la judecata Sultanului, dacă va trebui!
Intrară. Bai Buri se 'nfipse chiar la masă.
- Prea Luminate, prea drept întru Alah judecător! Acum
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- 93 doi ani am dat spre pază acestui om o sută de berbeci. Pentru oste-=
neală m'am învoit să"'i dau 50 lire. Acum el îmi aduce tot numai o
sută, pecând prăsila dela ei a vândut-=-o! Cer să condamnaţi pe îm-=
pricinat să mă slujească încă un an pentru despăgubire!" Şi"'i făcu
şemn cu ochiul.
Pe o canapea înaltă cât o masă, cadiul sta cu picioarele cruciş
sub el. Privi crunt la împricinat.
- Recunoşti că ai vândut prăsila berbecilor, tâlharule? Pune
banii ici!
Cadi Memet l Dar berbecii întorşi n'au prăsilă!
- Auzi, înălţate jµdecător, ce obrăznicie? Da' bine, mă, pă-=cătosule, trebuie tu să-=-1 înveţi pe un judecător al sultanului?
Cadiul îşi puse pe genunchi o carte groasă.
· - Să vedem dacă scrie la Coran!
- Ştiu eu unde scrie de prăsila berbecilor, se gr�bi reclamantul.
Şi întinzând mâna, băgă două degete între foile cărţii. O piesă de-=
argint căzu 'n poala judecătorului. Acesta deschise' coranul, citi câteva
cuvinte pe· care nimeni nu le 'ntelegea, apoi rosti solemn :
- In numele puternicului Alah şi al credinciosului său sultan
Murad, se condamnă Hassan Issaa!
Osânditul se 'mpletici.
Ei? îl înfruntă Bai Buri.
Legea-=-mi dă voie să te duc la toţi cadii!
N'ai de cât!
Şi cutreerară oraşul. Dar peste tot. bogatul deschidea cu un
ban de argint coranul, şi pretutindeni scria la cartea legii că berbecii
pot avea prăsilă.
Mai rămăsese unul singur. Despre el auzise Issaa Hassan până
şi 'n pârloagele Brussei.
-' Să mai mergem şi la Iusmen Saltâc!
Bai Buri însă n'ar fi vrut.
- E departe... Nu ţi-=-e destul?
- E dreptul meu! Altfel... şi strânse cu înteles ghioaga.
N'avu încotro. Merseră mult şi după arătările trecătorilor ne-=
meriră într'un ceair murdar. O ceată de copii zdrenfăroşi se jucau în
/ărână. Ei făceau moşunoaie de praf pe care le numeau mun/i.
- Copii, şti/i voi unde stă Cadi Saltâc ?
- Uite, băiatul lui � ăsta !
Un coţ;r u hăinuţele cârpite peste tot îşi ridică ochii.
'
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Nu pofi să mergi cu noi la tata, micule?
Dar ce treabă avefi cu el ?
Ce-=-fi pasă tie, mă? se răsti Bai Buri.
Dacă nu-=-mi. spui, du.:fe şi-=-1 caută! Băietii ăştia n'au să-=-fi

Am să=fi dau un ban, băefaş ! se rugă Issaa. Dar copilul
se aşezase la joc.
- Mie nu=mi trebuesc bani l De ce te temi D.=-ta să-=-mi spui?
Dacă ai vre=o treabă, îfi spun eu dacă face să te duci la el ; dacă
te mână vre-=-o judecată, să ştii ca fata, de multe ori, mti 'ntreabă
şi pe mine!
Hassan gândi câteva clipe.
- Ştii ce? şopti el tovarăşului din drum ; eu am . să-=-i spun.
băiatului.
- Mă!... Nu te prosti!... Om bătrân ce eşti... o să stai la
judecata unui copil?... Minte ai?...
- Nu de alta, dar după judecata lui o să văz eu cum judecă
tatăl ! Şi spuse copilului fotul.
Acesta asculta, jucându-=-se mereu cu praf. La urmă sbucni în râs.
- Nu vezi că.=-ţi râde 'n nas, potlogarul?... se mânie Bai
Buri. -Eu unul nu vreau să mă batjocorească un mucos...
- Eu nu râd de D-=-lui, vorbi copilul serios. Eu râd de cre-=
dinfa ăstora că munfii lor sunt munfi de adevărat, cu toate că eu le
spun că=s doar movilite de praf ! Şi trântind cu un picior în munfii.
tovarăşilor, se sc�lă.
- Ei, acum ne duci?...
- E de prisos! Tata nn-=-i acasă! Avem o tarla de orz pe
malul mării şi s'a dus acolo!
- Poate că s'a întors! zise desperat Issaa.
- Aş!.. Nu 1 cred!... Nici nu=i cu putinfă! vine doar odată la
două săptămâni de-=-şi ia mâncare. Acum abia a plecat azi dimineafă t
Hassan Issaa amefi. Bai Buri• se simfea însă şi mai vesel.
Şi de ce trebuie- să-=-1 păzească? Tarla păzită 'n fa,ra noa-=•
stră..: şi pe timpul sultanului Murad...
- Fireşte. că trebuie t Ba încă zi şi noapte, cu patru ochi t
Cum să nu fie, dacă s'au învăfat nişte păcătoşi de moruni la orz şi-=-1
pasc chiar cu rădăcină cu fot!
• .
- Sictir puşlama l se 'nfurie Bai Buri ; cui să spui tu gogoşi?'
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- 95 Moruni să pască orz pe uscat?! Uite C!!._m îşi râde, păcătosul, de dof
oameni bătrâni.
- Dar berbecii tăi întorşi 'puteau să aibă prăsilă, pezevenchiu
hapsân?
Acum Bai Buri era acela care amefi.
- Am minfit adinioare·a! Tata e acasă! Uite, colea stătem f:
Să mergem 1...
Dar Bai Buri se mişca tare greu.
- Ştii ce?... Mai bine să ne 'nfelegem! Să:fi dau zece lire-
şi... suntem chit. Eu renurf la judecăfile de pân' acum!
- Nu aşa, hapsân ghiaur! Acum ştiu eu ce fel de judecător
e ăsta I fa;o din loc I Şi:l îmbrânci cu ghioaga.
- Lasă bre, uite:fi dau 30 lire şi nu-"'mi trebuie nimic din ce:ai•
luat pe berbecufi!
- Mişcă-"'te, pezevenchiule!... Ai vrut să te' bucuri de munca·
mea cinstită? Şi se făcu a:i scăpa ghioaga peste picioare. Haida, că
nu glumesc I
- Hassan Issaa, să rămânem prieteni! lfi dau toată simbria...
mai pun pe de:asupra zece lire !.. . Dar nu pot sta la judecată... am
o afacere... trebuie să mă duc... vezi...
Dar o nouă lovitură de ciomag îl puse 'n mişcare. Nu mai avu
curajul să ceară coranul. Cadiul îi deschise pravila sultanului Murad,
îl osândi să plătească pe derasupra încă o· despăgubire de o sută lire,.
ba încă să stea trei zile legat la butuc în piafă şi să strige · de trei,
ori pe zi înşelăciunea pe care-"'O cercase.
Hassan Issaa trăi multi ani, ajunse iar negustor binecuvântat de
Â.lah. Şi până la moarte pomeni, în rugăciunile sale, numele dreptului,
sultan Murad şi al cinstitului său· cadiu Iusmen Saltâc.
Mihail I. Pricopie
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PE,.,.UN TRANDAFIR, DOI STROPI DE ROUA...
Pe:un trandafir, doi stropi de rouă, ca două lacrimi de iubire„
_Au răsării clin micul suflet al parfumatelor petale,
Şi oglindind o noapte 'nfreagă a cerului nemărginire,
Visară veşnicii de aur în brazda grădini/ei fale.
L:ai rupi cu mâna:/i de zăpadă şi picurii se scuturară
Şi, îmbăiată de mireasmă, zâmbiai de:o fericire nouă,
Dar când gingaşele peiale se vestejiră căire seară,
• _Nijiau pe marginea pleoapei doi stropi îngândura/i de rouă.
1
Grigore Sălceanu
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VIAŢA LUI PANAIT CERNA_
Numele de Cerna e un pseudoni.m, cu care poetul a semnat
în publicistică şi pe care l=-a luat după numele satului în care se
născuse.
Numele de familie al poetului e Stanciof. El s'a născut la 25
Septemvrie 1881 1 ), în satul Cerna, plasa Măcin, judeţul Tulcea 2),
locuit de Bulgari şi Rdmâni 3). Pe tatăl poetului îl chema tot Panait, a
fost învăţător în satul Cerna şi era de origine bulgară 4) din satul
Şumla. După ce şcoala primară din Cerna e trecută sub conducerea
primului învă(ător român, Eftimie Vâlcu, la 1 April 1879, Panait
Stanciof mai functionează vre=-un an şi jumătate 5) şi fuge în Bul=
garia, urmărit fiind pentru agitaţii iredentiste în România, de unde nu
s'a mai întors 6). Aşa că, micul Panait nu şi=-a cunoscut tatăl de loc.
In schimb, mama poetului, Maria 7), era o ţărancă umilă şi
nevoiaşă, fără .cultură, de origine românească, după cum a şi rămas,
cu toate că era sotia unui înfocat bulgar ; românismul şi firea mamei
au fost moştenite de poetul de mai târziu.
Ca să=-şi poată îngriji copilul, să=-i dea o educaţie aleasă .şi să=-1
poată da la şcoală 8), Maria se recăsătoreşte cu un român, N aum
Costea 9), de meserie agricultor 10).
1) V. Savel, P. Cerna, în calendarul .Minervei" pe 1914, Buc. (1914), p. 1'21
(Cf. ibid. în voi.: Contemporanii, I, Arad, 1920, p. 52). V. Savel cunoaşte actul
de naştere al poetulti.
Altă informatie (I. A. R., P. Cerna, ,, Conv. li!.", XLVII, 1913, No. 4, p.
337) dă 26 August; iar altă informatie (H. P. Petrescu, P. Cerna, .Cosinzeana"
Ill, 1913., No. 23, p. 308) dă anul 1882. Deci, suni greşite.
2) V. Savel, op. cit., p. 121 (Cf. ibid., p. 52).
3) AI. Lascarov..-Moldovanu, P. Cerna, ,,Răsăritul", VIII, 1926, No. 7, p
13; vezi şi G. Bogdan.-Duică, Scrisori din Bucureşti, ,,Luceafărul", VI, 1907, No.
6, p. 108.
4) O informatie (Loco!. Eugen Pohonlzu, P. Cerna, '.Jooimea ,li!.", XIII,
1924, No. 3-4, p. 145) .spune că nu era de origine bulgară, ci iusă. Informatia e
greşită.
6, G. Goatu.-Cerna, Valea Cerpei, ,,Analele Dobrogei", II, 1921, No. 4,
,p. 566.
6) V. �avei, op. cit., p.' 121 (Cf. ibid., p. 52).
7) Ibid. (Cf. ibid.).
8) Lascarov.-:Moldovanu, op. cil.
�) St. Origina lu; !'r"' ,a, ,,Adevărul Iii.", X, ser. II, 1931, No. 575, p. 2
10) V. Savel, C!P· cii. , ., l (Cf., p. 52).
7

,.An1/e/e Dobrogei", Xlll-XJ.V.
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- 98 Panait Stanciof învaţă şcoala primară - probabil cu învăţătorul
român Vâlcu - în satul natal 1). Urmează apoi la liceul „N. Băl.
cescu"
din Brăila, unde se înscrie la 1893 2).
·
Dintr'un început, la liceu, Panait învaţă foarte bine. In cele
patru clase din inferior iese premiat întăi 3). Numai la gimnastică
n'are aptitudine, având note mici, ceeace îl determină să ceară scutire
de gimnastică. Se crede că poetul de mai târziu, încă din clasa Il,·a
liceală începuse să scrie versuri 4).
Liceanul Panait Stanciof era inteligent şi citea foarte mult pe
Zola, Goncourt, Maupassant, Goethe, Baudelaire, Strindberg, etc.
Preocupat de aceste lecturi, cu care îşi perdea nopţile, şcoala trece
pe planul al doilea; aşa că nu mai ia premii, iar în clasa 7 ::a, până
în Crăciun, ajunge să· fie notat „mediocru". Dar tânărul ' Stanciof,
care nu se dădea în lături de la ori::ce sforţări intelectuale, ironizat
fiind de colegii săi că un nou şcolar i::a Juat::o înainte, se ambitio:
nează, se pune- pe citit şi iese, la sfârşitul clasei a 7::a, întâiul.
Panait Stanciof îşi cunoştea totdeauna datoria, şi când era vorba
de vre.-un examen, din noapte făcea zi şi::l lua. Pe lângă că era
muncitor, Panait era dotat cu o inteligentă vie - după cum am
spus -, combinată cu o atenţie complexă. Se povesteşte că era su:
ficient să ridice ochii, de pe cartea pe care o citea cu atenţie, la ta:
bela cu formule matematice, ca imediat să atragă atenţia profesorului
� asupra unei greşeli 5).
Pe lângă aceste calităţi intelectuale şi pe Jângă ambiţia care.-i
împulsa aceste calităţi, iată::] pe tânărul licean descris şi în alte per=
spective sufleteşti, de către un coleg de::al lui de clasă :
„Unul (Panait Stanciof) care mi:a atras atentia imediat (în
clasa V::a). Vorbea ceva despre Coşbuc. Vorbea pripit, sorbindu:şi
cuvintele, agitat, tremurând de ciuda contrazicerilor şi voind parcă să
sară din bancă să vie şi mai aproape de colegul pe • care voia să:!
convingă. Figura comună. Luminată, însă, de doi ochi limpezi, fru=
moşi, expresivi, în cari citeai cu înlesnire toate stările lui sufleteşti 6)".
„In raporturile cu profesorii şi colegii cari · îi preţuiau talentul
şi::l încurajau, aceleaşi salturi, aceleaşi schimbări de o bruschetă
neobişnuită. Intăi duios, atent, recunoscător, apoi ironic, dispreţuitor,
capabil să::i sacrifice pentru un joc de cuvinte. Mai târziu, pocăit,
regreta înţepătura, ca să::i prindă din nou în sfârcul biciului. Să te
1) lbid. (Cf., p. 53). Deoarece tală! ixa fugit când abia se născuse şi deoa,
rece mama.-i era româncă, mi se pare neadevărată înformatia (M. Dragomirescu,
Moartea lui P. Cerna, "Flacăra", II, 1913, No. 25, p. 193), că poetul n'a ştiut ro•
mâm:şte până la vârsta de 7 ani.
2) Pohontzu, op. cit., p. 146.
1) V.Al. Jean,Amintiri despre Cerna, ,,Sburătorul Iii.", I, 1921. No. 3,p.65.
4) Pohontzu, op. cit., p. 146.
0) V. A.I. Jean, op. cit., p. 65.
li) lbid.
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- 99 superi pe el 'era greu, cac1 veselia exuberantă cu care-=-ti arunca mica
lui săgeată, îi da mai mult o nuanţă de zburdălnicie. Erai în faţa
unui ştrengar teribil şi trebuia să râzi de nebuniile lui chiar când te
dureau" 1).
Cât timp urmează liceul la Brăila, fiind sărac, Panait Stanciof
!rebue să-=-şi câştige existenta prin muncă. El meditează fiul unui ,grec
comerciant, Nicopol, care, în schimb, îi dă masă şi adăpost 2) •
Vacantele de vară din clasa l-=-a şi a Il-=-a le petrece la prietenul
şi colegul său, P. Bucur. în comuna Bordei-=-Verde. La începutul
anului şcolar 1895, în clasa III-=-a, Panait pleacă de la Nicopol, din
cauza unei chestiuni de care a fost învinuit pe nedrept, dar unde,
mai târziu, s'a reîntors. Plecând de la Nicopol, locueşte în strada
Mihai-=-Bravul, împreună cu colegul Bucur. Dar e nevoit să se des-=
partă de Bucur, deoarece destăinuise acestuia că doctorul 1-=-a găsit
bolnav de piept, şi se mută la familia Dumitrescu, unde meditează
'nişte copii 8).
Femeia, iubirea, nu-=-1 preocupau de loc pe tânărul Stanciof ;
pentru• el femeia, iubirea, erau poezia: ele nu-=-l preocupau decât
atât cât puteau să-=-i inspire un vei·s frumos 4). Căci în el începuse
să se nască poetul de mai târziu ! Intr'adevăr : în clasa V-=-a com-=
pune poezia Prometeu 5), în a VI-=-a frumoasa poezie Trei zburătoare,
căreia i-= a dat, mai târziu, forrpa definitivă 6). Tot atunci incearcă să
colaboreze pe la reviste. In vacanta mare a clasei a IV-=-a publică
prima poezie. Trecutul (după Lenau), în Foaia înteresantă din 24
August 1897 a lui G. Coşbuc ; în clasa V-='3 publică poezia Noc-=
furnă, în Floarea Albastră din 1 Noe mbvrie 1898 ; iar cu un număr
mai înainte 7), Floarea Albastră scrisese la „Poşta Redacţiei": ,,P.
Cerna. Dati=-i înainte" .
Incurajat, Cerna continuă să scrie. In clasa Vlxa publică o
recenzie asupra volumului de versuri, Nocturne, al lui D. Nanu, în
Ovidiu din Constanta, la 15 Dec�mvrie 1899. Recenzia e iscălită:
,,P. Cerna. - Brăila, Noemvrie 1899".
La Ovidiu, Panait continuă să publice, anume poezia Isus
(alta decât cea cunoscută), în numărul din 1 Februar 1900, deci
când era în clasa VII-=-a. Cerna mai încearcase, între timp, să pu-=-

.

1)
2)
3)
4)

Ibid., p. 66-67 .'.
Ibid., p. 65 ; vezi şi Bogdan„Duică, op. cit.
Pohontzu, op. cit., p. 146-147.
V. A.I. Jean, op. cit., p. 68.
5) Ibid., p. 69.
O) lbid., p. 68.
7) Din 25 Oct., No. 3, p. 8 (an. I). Pohontzu, op. cit., p., 148, afirmă c:ă
Cerna a publicat în Foaia poporului din 22 Febr. 1898, poezia Gheţarul dela Ron
(trad. după Hugo). Verificând, am consta'tal că afirmaţia nu corespunde adevărului.
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'
Rosetti, Valuri, dar ea n'a apărut 1).
2
Prin intermediul lui Munteanu:Râmnic ), Cerna încearca, m
Februar 1899, să publice la revista lui Artur Stavri, Pagini literare;
dar e refuzat şi trecut la rubrica „Corespondenţe" astfel: ,,P. Cerna.
Beţie de cuvinte" 3). Cerna însă nu se descurajează şi în vacanta
mare a clasei a VI:a izbuteşte să publice poezia Lar . . _ , în ziarul
Epoca din 9 August 1899. Toate. colaborările au fost iscălite: Panait
Cerna. Aşa dar, tânărul poet a căutat să se lepede măcar în publi:
dsfică de numele său bulgăresc.
Cu câti�va ani mai târziu, Cerna va regreta debuturile sale din
liceu şi se va judeca prea aspru, în următoarea scrisoare : ,, Când
mă gândesc că am putut avea curaj să scriu ce n'am găsit bun şi
de multe ori să sustin lucruri absurde, mă apucă un desgust fără
margini de mine însumi, îmi vine - de ar fi chip - să cumpăr
toate revistele pe care le=am pătat cu numele meu şi să le distrug cu
o voluptate de ucigaş, ca să se piardă ori=ce urmă a vremurilor de
de furie versiferă.
Toti aceia, cari m'au încurajat cât de putin, mi se par azi nişte
oribili criminâli, demni de ocnă 5)".
Aceiaşi atitudine de nepăsare a arătat:o Cerna şi atunci când
absolvind liceul în vara anului 1900, directorul i:a aşezat coroana pe
'
cap şi l:a felicitat 6).
Iată cum îl vede Bogdan:Duică în momentul în care absolvise
liceul: ,,Avea un trup mic, ca de Japonez, ochii vii, sclipitori de
inteligenţă şi o faţă îmbujorată 7)".
· La începutul anului şcolar 1900 8), Panait Stanciof se înscrie
la Universitatea din Bucureşti, la litere, filosofie şi fizico:chimice.
Avusese intenţia să se înscrie şi la matematici, dar „a fost imposibil,
�ci riscam să perd cursurile de filosofie", scriea Cerna. Pe urmă
s' a lăsai chiar de fizico=chirnice şi litere, rămânând numai la filosofie 9).
Dela ştiinţe dezertase la 27 Octomvrie 1900 1c).
Deziluziile tânărului poet visător iau naştere inevitabil în contact
cu realitatea contradictorie. Nu trece dedt o lună, două, de când se
stabilise în Bucureşti, şi Cerna scrie : ,,Am plecat din Brăila cu
1) Munteanu;Râmnic, Scri�ri de P. Cerna, ,,România Viitoare" (Ploeşti)
I (III), 1921, No. (9), p. 8.
2) Ibid.
3) Pagini literare, I, 4 Februar 1899, No. 3, p. 8.
4) Vezi aceste debu.turi la Opera lui Cerna.
5) M. .,,Râmnic, op. cit., p. 6 (,,Gilleta cărtil0r").
6) V. AI. Jean, op. cit., p. 69.
7) G. Bogdan„Duică, op. cit.
8) M. - Râmnic, op. cit., p. 8. Vezi şi V. Savel, op. cit., p. 122 (Cf., p. �3).
U) M. - Râmnic, op. cit,, l',T -;. " (7), p. 7.
10) Ibid., No. 7 (12), p. 2.
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- 101 visuri de glorie şi fără mei o grijă de ziua de mâine. Visurile nu
s'au împlinit, dar grijile m'au luat cu asalt după un asediu de o
lună. Viaţa mea a fost un delir neîntrerupt . . . R. continuă să:mi
trimeată pensia bimensuală de 15 lei şi stăruie într'una pe lângă fostul
meu binefăcător să nu mă lase pe drumuri, în străini. Dacă poţi să
faci un bine, stărue pe lângă El. Bd. sau pe lângă B. D. să:mi
găsească o lecţie într'o familie cunoscută, sau roagă pe d:l B. să-=mi
dea masa, în ·schimbul serviciilor mele, în marginea posibilului (1
Noemvrie 1900 ) 1)".
Totuşi, cu toate lipsurile materiale şi deziluziile care îl năpădiseră
la Universitate, Cerna scrie la 10 Decemvrie 1900: ,, Viaţa de Bu:
cureşti ni a schimbat întru nimic fondul (meu) sufletesc. Am rămas
acelaş, pururi dornic de senzaţii noi 2)".
Ca şi'n liceu, Cerna e sârguitor la Universitate. Se prezintă la
examene bine preparat şi ţine conferinţe remarcabile 3).
Pe la sfârşitul lui Noemvrie 1900, Cerna fine o conferinţă, la
seminarul de 'psihologia experimentală, despre Defini/ia şi metodele
în psihologia şfiinfifică, când este viu aplaudat de studenţi şi lăudat
de profesor. Dar, în urma acestei conferinţe, scrie Cerna că s'a
simţit „cam rău 4)".
Cerna intră în societatea studenţilor în litere, alături de I. Pe:
lrovici, Petre V. Haneş, Caracostea, etc., unde se fineau conferinţe
săptămâr.ale 6). Cerna chiar e ales secretarul ei 6).
La prima conferinţă pe care o ţine la această societate, Cerna
începe cu cuvintele: ,,Luând cuvântul, aş vrea să dispun de cuie:
zanţa d:lui Friedman, de plămânii d:lui Haneş şi de eloquenfa d:lui
Petrovici". Introducerea ace·asta de fapt fusese un mijloc de a:şi r'e-=
dobândi
calmul, căci se fâstâcis'e 7).
·
Asupra rezultatului acestei conferinfe, P. Cerna scrie: ,,Am
!inut o conferinţă Despr:e memorie. A fost expusă clar, deşi cam
repede şi cu atenţie ascultată ... ; ceeace a provocat adevărate ovafii,
a fost replica mea plină de haz la adresa unora din jupiterii mei critici
(7 Martie 1901) 8)". Profesorul respectiv deasemeni i:a adus laude 9).
Panait Cerna era şi spiritual. Un membru al · societăţii, plictisit
1) Ibid., No. 1 (6), p. 7-8.
2) Ibid., IV, 1922, No. 2, p. 6.
3) I. Petrovici, P. Cerna, .Adevărul Iii.", IV, ser. III, 1923, No. 122 (Cf.
ibid. în voi.: Figuri dispărute, B1blioleca Universală No. 111-117, Buc., A.ncara
(f. an), p. 102-113.
4) M. - Râmnic, op. cil., I (III), 1921, No.· 7 (12), p. 8.
0) I. Petrovici, op. cit. (Cf. op. cit.).
6) M. - Râmnic, op. cil., IV, 1922, No. 4, p. 2.
7) Petrovici, op. cil. (Cf. op. cil.).
8) M. - Rârnnic, op, cit., I (III), 1921, No. 5 (10, p. 6 (. Gazeta Cărtil©r"
9) Ibid., No. 8-9 (13-14), p. 2.
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- 102 de formalismul care domnea în ea, afirmând că va face altă societate
fără icoane şi cruci, Cerna răspunde : Da, fără icoane, fără cruci şi
•
fără nici un Dumnezeu ! 1)
Am spus mai sus că Cerna duce lipsă la Bucureşti. Norocul
începe, însă, să=l favorizeze : capătă o preparaţie. La 3 Mai 1901,
poetul scrie că prepară o domnişoară 2). Desigur că la ţi.Ceastă dom:
nişoară face aluzie Cerna mai târziu, în August 1901, că=i îndrăgostii
şi că face „sforţări supraumane să=mi tăinuesc stângăciile" 3).
lndemnat, probabil, tot de aceeaşi domnişoară, Cerna începe să
colaboreze la revista Sămănăforul cu pastelul Noapte de vară, iscălit
Elvira M. 4) (probabil numele iubitei). Iar Al. Vlahuţă, conducătorul
revistei, face însemnarea următoare, în acelaş număr, la rubrica „Răs=
punsuri" : ,,Nu vă puteţi inchipui cu ce plăcere v'am citit versurile
(e vorba de Noapte de vară). Frumoase, frumoase, în toată puterea
cuvântului. E sentiment, e formă, e tot ce trebue. Ne=am bucurat
par'c'am fi găsit o comoară".
Din 1904, apoi, Cerna va colabora la Sămănăforul cu numele
său literar.
Tot în 1901, Cerna începe colaborarea la revistele: Convor„
biri literare, cu traduceri din Fr. Coppe şi Baudelaire 6), la Noua
revistă română (a lui Rădulescu=Motru) cu poezia Isus 6) şi la Re:
vista Modernă, cu poezia Tristeţea Leonorei, în No. 8 al revistei.
Iar în No. 11 7), Revista Modernă înseamnă la „Poşta Redacţiei":
,,P. C. Mulfumim. _ Când le va veni rândul". Rândul a venit apoi,
căci Cerna va continua să apară în coloanele Revistei Moderne.
Pe lângă succesele publicistice, norocul ii va face pe Cerna, în
toamna lui 1901, profesor suplinitor la Institutul Moteanu din Bucu:
reşti, deşi e numai student 8). Am văzut că, încă din liceu şi cu ocazia
conferinţei dela Seminarul de psihologie experimentală, Cerna se sim:
ţise bolnav.
Aşa că, în August 1902, pleacă la Brăila. Aci face băi la
Lacul-=-Sărat şi prepară un elev. Se pare însă că se simte mai bine,
căci doreşte să se întoarcă la Bucureşti.
La 23 Octombrie 1902 se află, într'adevăr, întors în Capitală,
când scrie: ,,La Arhivele Statului (din Bucureşti) va avea loc un
concurs pentru ocuparea slujbei de copist. Condiţiile sunt : calitatea
de Român, serviciul recrutării, examen de paleografie (veche) română
1) I. Petrovici, op. cil. (cf. op. cit.).•
2) M. - Râmnic,· op. cit. II, 1923, No. 6, p. 1 (.Gazela cărtilor").
3)• lbid., IV. 1922, No. 3, p. 5.
4) Vezi Opera lui Cerna.
0) Vezi Opera lui Cerna.
6) Alia de cât cea cunoscută. Vezi Opera lui Cema.
7) An. I, 1901, No. 11, p. 8. Vezi şi Opera lui Cerna.
8) Pohonlzu, op. cil., No. 5-6, p. 237.
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- 103 (chirilice) şi Istoria Românilor. Poate 'numai ultima condiţie nu o în=
deplinesc 1). Tu ştii că bulgara o posed, de rusă am ceva idee, slova
veche, idem" 2).
Cu toate acestea, Cerna n' a putut intra la Arhivele Statului.
Pe de altă parte, boala progres�ază. La 15 Noembrie 1902 el
scrie: ,,Sunt bolnav şi fără nici un ban. Mi:i imposibil să mai ră=
mân în Bucureşti. Acum văd lămurit viitorul: întrerup Facultatea.
Există o singură mântuire: bursa" 8).
Deşi, din cauza miseriei şi a boalei, �are începuse să=-1 îngri=
joreze, Cerna era deprimat sufleteşte, totuşi el nu s'a plâns nici odată,
ci spera intens într' o viaţă mai fericită 4).
E o concordantă admirabilă între felul lui de a se comporta faţă
de viaţă şi între poezia sa. Ca şi'n viata de toate zilele, vom vedea
că Cerna, în poeziile sale, se va ridica deasupra durerii şi va pro:
clama dorul de via/ă, fericirea !
In 1904, Cerna revine la catedra dela Institutul Moteanu, unde
va sta până în 1905 °).
Am spus că Cerna, sub inspiraţia unei domnişoare pe care o
medita, debutează în 1901 la revista Sămănăforul cu pseudonimul
Elvira M. După trei ani, în 1904, Cerna reia colaborarea la Sămăx
năforul, trimiţând poezia Zec� Mai, pe care o iscăleşte cu iniţiala P.
Drept dispuns, rubrica „Răspunsuri", a revistei, scrie: ,,P. Ploeşii (?).
Una se publică în numărul acesta (e vorba de Zece Mai, N. P.).
Celelalte urmează; vă rog să ne daţi numele şi adresa d=-v. Şi mai
aşteptăm cu dragă inimă, şi altele" 6).
Intre timp asistă la reprezentaţia, pe scena Teatrului Naţional,
a piesei Manasse de Ronetti=-Roman. Piesa îl impresionează profund
şi se hotărăşte să scrie şi el piese de teatru. Dar, scurtul timp al viefii
nu i=-a dat răgazul necesar 7).
Iată cum îl vede, în 1904, V. Savel: ,, Un om de statură mică,
nervos, cu ochii mari, cenuşii aproape, aşa era de întunecat albastrul
lor. Privirea lui aci limpede, aci turburată.
Ce taină ascundea îndărătul frunfei lui mari, boltită, cine ar putea
să mi:o spue oare?" 8).
Intre timp, boala de piept a poetului progresase.
Titu Maiorescu, pe care Cerna îl cunoscuse mai de mult, inter=1) Deci, Cerna fusese scutit de serviciul militar. Aşa - dar, informatia (Po,
honJzu, op. cit., No. 5-6, P· 237) că în 1903 a fost scutit de serviciul miliar, e
greşită.
2) M. - Râmnic, op. cit. V, 1925, No. 1 (,,Gazela Cărtilor").
8) lbid., IV, 1922, r:,-Jo. 4, p. 2.
4) V. AL lean, op. cit., No. 7, p. 159.
5) Pohonlzu, op. cit., No. 5-6, p. 238.
6) .Răspunsuri" în .Sămănătorul", HI, 1904, No. 3, p. 48.
7) Pohontzu, op. cit., No. 5-6, p. 237.
8) V. Savel, op. cit:, p. 121 (cf. op. cit., p. 52):
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vine cu autoritatea sa şi poetul e trimis, în 1905, la Sinaia, după ce
a fost mai întâi examinat de doctorul I. Cantacuzino. La Sinaia este
dat în îngrijirea doctorului Mamulea 1). Iată ceeace scrie P. Cerna
lui T. Maiorescu: ,,Aerul e îniremător, dar mâncarea e uneori aşa
de' proastă, încât mă face să regret cantina universitară. Apoi-dis.
ciplina spitalului e cam severă fafă de mine. Eu aş vrea să fiu ceva
mai liber, să caut şi să fac legături de prietenie, să alerg slobod toate
cărările - dar domnul doctor Mamulea îmi hăcuieşte regulat ari.pioarele" 2).
După două săptămâni, Cerna scrie iar lui T. Maiorescu: ,,Aştept
ca noul intendent să mă trateze mai omeneşte. Par' că lucrurile au
luat o întorsătură mai satisfăcătoare" 3).
La 26 Mai, Cerna se întoarce pentru două săptămâni la Bu.
cureşti, ca să:şi deie examenele la Facuitate. Reîntoarcerea în Capi.
•tală nu i:a făcut bine, aşa că, la o nouă examinare, doctorul Can.
tacuzino comunică lui T. Maiorescu, că Cerna a slăbit şi că trebue
să se întoarcă la spitalul din Sinaia 4).
Poetul e nevoit să se întoarcă lâ Sinaia, de unde scrie lui T.
Maiorescu:. ,,Sunt în Sinaia dela 21 Iunie. Cu sănătatea stau- foarte
bine şi sunt cu atât mai multumit, cu cât în timpul acesta m' am de.
prins să muncesc regulat şi spornic. Am învăţat toate caetele d..]ui
Crăciunescu. Greul a trecut. Iau, iau licenţa! . . . De aceea •vă rog
să încuviintati să părăsesc Sinaia la 26 August, ca să am timp să
cite� la Biblioteca Academiei sau aiurea" 5).
Intr'adevăr, în Septembrie 1905, Cerna părăseşte definitiv Si.
naia. Cu acea ocazie, în el se redeşteaptă, oprimat după luni de su.
ferinţă, dorul puternic de viată, care i"a caracterizat totdeauna viata
şi opera. Poetul scrie atunci unui prieten : ,,Doctorul ) mi=a spus că
sunt scăpa}, scăpat de· tot. Trăiască viata! Mâine sunt în Bucureşti" 6)
Gândul lui Maiorescu, ca şi cu cazul lui M. Eminescu, era să
scoată din Cerna un profesor universitar. De aceea, · după ce poetul
îşi ia licenfa în fară, în Iulie 1906 7), cu nota „magna cum laude" 8),
Maiorescu stărue de i se acordă bursă pentru străinătate.
Cerna pleacă prin Helveţia 9) la Heidelberg 10), apoi la Berlin,
. 1) I. A. R., P. Cerna. - Scrisori către T. Maiorescu, »Convorbiri li!.", L
1916, No. 2, p. 124.
2) Ibid., p. 126.
3) lbid„ p. 127.
4) Ibid., p. 124.
5) Ibid., p. 129.
6) lbid., p. 124.
7) Anuarul Universităfii Bucureşti pe anul şcolar 1905-1906, Buc., (19e6),
p. 75, Poetul, aci, e trecut cu numele de Panait Stanciof.
8) V. Savel, op. cit., p. 121, (cf: op. cit., p. 53).
9) lbid., p. 124 (cf. ibid.. p. 56).
10) lbid.; H. P. Petrescu, P. Cerna, .Cosinzeana", III, 1913, No. 23, p. 3Q8,
0
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ca să urmeze literele. De aci, Cerna scrie că „tare mi:e dor şi tare
mi:e jale de fara noastră" 1). După ce stă trei ani la Berlin, fără a-=şi
lua doctoratul, Cerna scrie: ,,Am băgat de seamă că pentru catedra
mta (universitară, N. P.) n'aveam ce să caut la Berlin".
Deci, trebue să mă duc la Leipzig, unde plec acum să termin
într'un an ceeace trebuia să fac în trei" 2). lntr'adevăr, Cerna se duce
la Leipzig, întrefinut fiind întâi pe cotizafiile membrilor revistei Con:
vorbiri literare, apoi printr'o bursă de stat 8), însă fără a putea să:şi
deie doctoratul într'un an, după cum promisese. ln drum spre Leipzig,
poetul frece pe la Viena; iar cât timp a studiat la Leipzig, a fost de
câteva ori prin fară 4).
La Leipzig, Cerna face cunoşfinfa lui I. L. Caragiale, a cărui
iteligenfă îl impresionează mult pe poet. Iată cum vede Cerna pe ma-=
·
rele dramaturg:
.
,,Zilele acestea (Dec. 1910) · a fost Caragiale pe aici (Leipzig).
E, de sigur, una din cele mai bogate inteligente pe care le:a produs
neamul nostru. Ce .împletire curioasă de sofism şi adevăr, de ironie
şi dt1.ioşie l Nu ştiu cum, dar când mă gândesc la dânsul, o corn:
binafie imposibilă îmi vine în minte : un mărăcine care ar face
flori rare" 6).
La Leipzig, Cerna frequentează următorii profesori: pe Rosler, '
la Romantismul german; pe Volkelt, la filologie 6); pe Wundt, la
filozofie; pe Forster, la literatura engleză 7) ; apoi pe Windelband,
Erich Schmidt, Riehl, etc. 8). Dar, dintre toate materiile, pe care ,...., în
majoritatea cazurilor - la. frequenta tpentru cultura generală, Cerna se
dedă filosofiei, în care avea şi gândul să:şi ia doctoratul.
· La 18 Iulie 1912, poetul scrie că teza de doctorat e gata 9). Dar
va mai trece un an de zile.
La îr1ceput, se pare că Cerna îşi pusese în gând să trateze la
doctorat următorul subiect: Die Philosophische Geda11ke11dichfu11g
(Poezia filozofică de idei 10). ln urmă îşi schimbă subiectul şi-=şi trece
leza în 1913 cu subiectul: Die Geda11ke11lyrik 11). Teza obţine un
1) N. M. Cioroiu, O scrisoare a lui P. Cerna, nRevisla noastră" (Brăila), I.
1927, No. '4. p. 2.
2) V. Al. Jean, op. cit., No. 7, p. 160-161.
3) I. Petrovici, op. cit. (cf. op. cil.).
4) Anonim, Scrisori dela Cerna, ,,Conv. Iii.", XLVIII, 1914, No. 9, p,
851; No. 10, p. 1081, 1083, 1084.
5) Ibid., .No. 9, p. 844.
6) Ibid. No. 10, p. 1081. H. P. Petrescu, op. cit. p. 307.
· 7) Ibid., p. 1083.
8) H. P. Petrescu, op. cii., p. 308,
9) Anonim, Din c-:,respondenta lui Cerna, ,,Junimea Iii.", XV, 1926, No.
5-6, p. 115).
10) H. P. Petrescu. op. cit., p. 307.
11) Vezi..-o la Opera lui Cerna.
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- 106 :,5ucces foarte mare 1). Ea fusese, la 1 Mart 1913, preluată de către
Sectia II:a a Facultăţii, în urma avizelor favorabile date de profesorii
Volkelt şi Spranger.Teza e dedicată protectorului T. Maiorescu şi e
·iscălită P. Cerna.
Odată doctoratul luat, scăpat de povara unei griji, în Cerna iz�
bucneşte iar acelaş dor puternic de viaţă. Căci scrie: ,,Sunt liber,
liber, liber ! Pe aici (Leipzig) mai rămân vre:o trei săptămâni ; după
.aceea mă duc în lumea toată. Unde? Nici eu nu ştiu sigur până
.acuma.
N'am avut încă vreme să mă dismeticesc din greul zilelor din
.urmă şi să făuresc cu 111intea limpede, planuri de viitor" 2).
Intre timp, în 1909, a făcut parfe dintre membrii cari fonda"
.seră Societatea Scrii�r Români 3).
Dar vulturul aveasl!\ se prăbuşească, rănit, din înălţimile sale,
-iar protectorul să nu:şi poată aduce la îndeplinire binefacerea sa.
Cerna, imediat după doctorat, e lovit de pneumonie, chiar la
Leipzig şi tot acolo moare, departe de tară 4), la . 26 Martie 1913 6)
Rămăşitele celui ce a iubit · cu ardoare viata, deşi vitregiile soartei
�l loviseră într'una, sunt aduse în fară şi înhumate la cimitirul Bellu
.din Bucureşti 6).
Inchei cu vorbele lui V. Savei, care l:a caracterizat pe poet
foarte exact :
Cerna „aparţinea" prin naştere celor învinşi, căruia i=-a fost dat
să lupte, să învingă aproape, trecând prin greutăti ce nu i=-au înmlă"
diat firea şi să cadă învins tocmai atuncea când nădăjduia mai mult.
O viată grea, de muncă neîntreruptă, fesută din fir de] mizerii pe care
şi-=-a tors visurile lui. A înţeles însă de timpuriu o parte din tainele
ce ascund natura şi anii [:au făcut să vadă şi să înţeleagă tot mai
-mult. Iubia viata cu ,pasiune, o iubea cu patima aceluia ce parcă pre"
sim e că nu:i va fi dat să se bucure multă vreme de ea: ,, de-=aş mai
;trăi doi ani", vorba aceasta devenise ca un refren la dânsul 7) •
•

ooOOOOO
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1) I. Petrovici, op, cil., (cf. op: cit.); Vezi diploma de doctor în: H. P. Pe,
-trescu, op. cit., p..307.
2) V. Savel, op. cit., p. 126-127 (cf. ibid., p. 60).
a) S. S. R., Insemnări şi dări de seamă pe 1908-1922, Bur., 1922 p. 5.
4) I. Petrovici, op. cit., (cf. op. cit.). E. Gârleanu, Necrolog, ,,R·amuri", VIII,
1913. Nd. 6, p. 190; V. Sa.vei, op. cil., p. 122 (cf. op. cit., p� 53j.
5) I. A. R., P. Cerna, ,,Conv. lit.", XLVII, 1913, No. 4, p. 337. V. Sa,
-.vei, op. cit., p. 122, (cf. op. cit., p. 53).
6) Nota în „Flacăra", III, 1913, No. 6, p. 56 (.Ecouri").
7) V. Savel, op. cil., p. 121, (cf. op. cit., p. 52).
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OPERA LUI P. CERNA
I. CERNA POET
Poezia lui Panait Cerna e o slabă reminiscenţă a curentului
eminescian. ln parte, Cerna s'a · desbrăcat de pesimismul lui Emi=
nescu, introducând in poezia sa o formă contrară, nu ca element brut
poetic, ci ca reac/ie: optimismul. Optimist e Cerna prin aceea că re=
ac(ionează contra răului, a suferinţei, şi are speranta că ele pot fi
zdrobite prin o încredere adâncă în via(ă. Aşa dpr, ceeace face pe
Cerna să iasă din sfera influentei eminesciene,
reac/ionismul său.
Prin această notă nouă, Cerna trăeşte azi ca poet.
Am spus că Cerna, ca şi _Eminescu, vede răul şi suferinfa lu:
mească, care se reflectă şi. în natură ; deci, între aceşti doi poeţi e
asemănare de fond, de material brut poetic, de cauzalitate a inspira (iei poetice. Dar, atât timp cât Eminescu ia parte activă la suferinţa
umană şi nu are puterea de reacfie, Cerna _se ridică deasupra ei, re=
acfionează şi proclamă „dorul de viafă", fericirea ; Cerna e, deci,
optimist prin reacfionismul său.
Dar, şi V. Alexandri a fost optimist. Există totuşi o deosebire
mare de cauzalitate între optimismul cernian şi cel alexandrian. Anume:
optimismul lui Alexandri constă în faptul că el vede lumea în bine ;
optimismul lui Cerna constă în faptul eă el crede şi speră să com-=
bată răul, suferinfa omenească. Deci, bazele sunt contrare.
Aşa dar : pecetea poeziei lui Cerna are două fefe : una pesi=
mistă, formată din materialul brut poetic de inspirafie, ca fond; alta
eptimistă, prin reacfionismul său, ca formă. Forma formează origi-=
nalitatea poeziei lui Cerna.

'e

*

Din punct de vedere afectiv, poezia lui Cerna prezintă două ra=1nuri distincte : lirismul propriu=-zis şi poezia patriotică şi socială.

·Poezia lirică propriu=-zisă
Am spus că optimismul lui Cerna constă în combaterea sufe=
rinfei umane.
Ce=-i suferinfa? ,,geamănă cu noaptea". Deci, întunecată, oarbă,
puternică.
Ce face suferinfa? ,,pregăteşte spinii" (Lui Leon Tolstoi); deci,
e dureroasă.
Ca şi la Eminescu, nafura ia parte la suferinţa poetului :
Mi=-o spun, şoptind, şi frunzele cununei
Ce cu eternul chin m' a logodii I ...
_ (Torquato căire Leonora)
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Sau:

- ,,In nopţile de Mai senine
E:atât de blândă:a !unei rază
Şi fofuşi firea plânge'n sine
Şi Jrandafirii · lăcrămează .. .
(Trisfe/ea Leonorei 1}

Durerea totuşi e necesară, căci ea crează poezia şi:i dă strălucire :
Mai puternic străluceşte floar�a care:a plâns mai mult...
(Prin/re lacrămi)
Poezia, pentru Cerna, e un ideal greu de ajuns :
Aş vrea să mă înalt la tine,
Dar lumea ta e sus, prea sus.
Şi'n noaptea undelor haine
Rămân cu dorul meu nespus.
(Ideal}
Şi mai frumos, dar cu oare:care influentă eminesciană :
Cu raza ta mă nasc deodată
Cu dânsa viafa:mi se închee.
(Ideal)
Şi poetul ştie că nu poate ajunge idealul, poezia perfectă, şi
atunci capătă accente de revoltă :
Destramă:te mai repede, o, ·noapte,
In drumul veciniciei!
De ce n'am aripele vijeliei
Să mă înalt la pulbera de stele
Şi să le sting
Sub fâlfâirea aripelor mele __J
Să vie sfântul „mâine" mai curând!
(Noapfe 2 )
Şi aceeaşi neputinţă :
Iar de:am rîvni la cer - aripi, de unde?
(Dura /ex)
Durerea, după Cerna, mai are un rol practic : ea dă omului
tăria sufleteastă :
Din suferinfi abia 'ndurate
Ne:am făurit armuri de fier.
(In peşieră}
Până aci am arătat că şcoala suferinţei eminesciene a influenfaf
în mare măsură pe Cerna. De acum vine partea originală a poeziei
1) Vezi Anexele.
2) Poezia a fost tradusă în englezeşte de M. Beza şi primită bine de presa
engleză (vezi F. Aderca, de vorbă cu M. Beza, ,,Mişcarea literară", II, 1925, No.
26, p. 2).
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- 109 ce:rniene, reac/ionismul, proclamarea dorului de via/ă, fericirea·.
Pe lângă că, după cum am văzut, durerea dă tărie sufletească,
dar durerea e chiar creatoare:
S'aducă laudă şi dar
Durerei celei rodi/oare.

------ --

(Trei sburăfoare)

Deci, trebue să nădăjduim, căci nădejdea e „floare de lumină",
afirmă Cerna în aceeaşi ordine de idei. Mai mult.
Nădejdea:
Harnic ţese flori la haina amăgirei ce nu minte
Şi, dansând divine dansuri între spade şi mormint�
Ea pe margine de- groape dulce candelă aşează
Dând drumeţilor veciei a veciei sfântă rază ...
(Lui Leo To/sloi)
Prin urmare, să înlăturăm durerile :
Dar azi, când stau vârtejuri grele
Să ne răpună orice,,.avânt,
Noi trecem fără păs prin ele
Ş'aproape izbucnim in cânt.
(In peşteră}
Sau:
O, suflete, zâmbeşte mereu şi nu căia
Să rupi un văl, sub care vei găsi numai iadul !
(Către Ines)
Şi toate acestea, îndemnaţi de sefea de viaţă :
Sus fruntea! E ·o lume ce n'ai văzul-"O încă:
Viata năvăleşte cu furia dintâi,
Iar cerul tot, surâde din pacea lui adâncă Spre el, spre el! Cu .othii în raza lui rămâi!...
O, dragii mei prieteni! Luptaţi, cântaţi, iubiţi ...
Să faceti o virtute din setea de plăcere!
Rămâneţi pururi veseli, nebuni şi ferici(i...
Căci:
Ai numai o viaţă, şi ar fi fost păcat
Să mori făr' a cunoaşte
comoara ei deplină ...
·
(Dura ]ex)
Şi prin ce mijloace să uiţi de suferinţă şi să devii vesel, dornic
de viată, fericii ?
Prin cântare :
'Mai bine cânfă:mi de noroc,
Suind voios în slavă Mai bine adu tânăr foc
In inima;mi bolnavă ...
(Cântec)
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Căci•:

De mult ne.,.am fi dorit pământul,
De mult ne prăbuşam în el De nu era pe lume cântul
[n drumul nostru fără fel.
(Privelişte'n noaptea luminată)

Prin cântecul naturii·:
Un imn de blândă primăvară
li alina durerea vie.
{Trei zburătoare)
Prin iubire :
Şi sufletul meu prinde din nou să se 'nsenine,
De cum fe.,.arăfi privirii setoase, de departe,
Strălucitoare, pură, ca mugurii de Marie ...
(Din depărtare)'
Sau:
De cum mă simt sub ochii tăi, mărefii,
Şi patimi şi dureri adorm de.,.odată ;
Ca cel dintâi surâs al diminefii,
Aşa îmi simt fiinfa de curată ...
(Sonet 1)
Sau:
Aşa, un zâmbet, o privire Ridică sufletele slabe
Şi toate lacrimile noastre
Ni le preschimbă în podoabe.
(Dedica/ie IJ 2)
Sau, mai precis, şi cu un puternic strigăt de via/ă :
Iubiţi...vă ! Be/ia · de via/ă
A celor de demult în voi să'nvie Aceasta este clipa pentru care
Ne ducem jugul, toţi cu resemnare...
{Şoapte 3)
Căci iubirea dă tăria necesară ori.,.cărei reacţii :
Puteri, ce punefi între noi hotare I
Ameninţaţi, loviţi, rănifi mai tare !
C'un zâmbet în luminile privirii,
------

1) Vezi Anexele.
2) lbid.
3) E. Pohontzu. P. Cerna, .Junimea literară", XIII, 1924, No. 3-4, p. 1�6
afirmă că această poezie constitue primul debut al poetului şi că ar fi fost iscălită
Stanciof. Greşit! Nu e nici debut măcar, iar poetul n'a iscălit niciodată cu m1mel(
de familie.
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Cu milă şi blândeţe va primim ;
Nu tremurăm la gândul nimicirii:
Noi suntem mai puternici: noi iubim...

(Inseninare)

Dar Cerna recomandă iubirea uşoară, idilică :
Amor, drag copil cu toane.
(Amor)

Deoarece cea aprigă provoacă durere:
Că'n iubirea fără margini este margina durerii.
1

(Lui Leon Tolstoi)

Aşa=-dar, iubire suavă, idilică :
Dormi tu, iubita mea? Dormi lin, dormi lin,
Pierdută în visări an1ăgitoare !
Dormi lin, dormi lin, iubita mea, visează !
Cum nu sunt serafimul tău de pază,
Să te privesc cum dormi suspinătoare...

(Chiemare)

Sau:
Se trezesc săruturi mii
Şi se zbat la gura=i mică :
Gingaşi pui de turturică,
Prinşi la cuibul lor, de vii.

(A.mor)

....

Din c�uză că iubirea alină suferinţele, pentru Cerna iubita,
e bună:
Şi să mă uiţi de fot - că fu eşti bună.
Şi, de=ar ajunge plânsul meu la tine,
Tu n'ai cunoaşte fericiri depline,
Căci mila va veni să le răpună.
(Sonet 11)

Şi iată cum îşi vede Cerna iubita :
Supuşi sau suflete haine
Sub ochii tăi îngenunchează Ah, ochii tăi ce smulg suspine
Şj ard ca soarele 'n amiază!. ..

(Triste/ea Leonorei 1)

Am spus la biografia lui Cerna, că acesta, cu toate mizeriile
materiale, cu toate d�ziluziile pe care le=-a îndurat şi cu toată boala sa.
necruţătoare, nu s'a plâns ·nici odată şi a continuat să spere · într' o
viaţă mai bună, cu clipe fericife.
Acelaş proces psihologic s'a întâmplat şi în poezia poetului. O
astfel de identificare perfectă a omului cu opera sa se găseşte cam
1)

Vezi Anexele.
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rar în literatură. In on:ş1-=-ce caz, exemplul de fată justifică pe deplin
.critica ştiinţifică, ignorată de criticii puri.

*

Inclrnat de pe băncile liceului căfre filosofie, studiind apoi la
Universitatea din Bucureşti şi la cele germane aceeaşi materie, trebuia
ca poetul să încerce să scrie şi poezii cu oarecare fond filosofie.
Dar în aceste poezii, Cerna pierde din spontaneitatea celorlalte
poezii (lirice-=-propriu:zise, patriotice şi sociale) ; aci, în poezia filosofică,
lipseşte anume, spontaneitatea ideilor, legătura imediată între acestea
din urmă şi vers. Sentimentul e rece, voit, cu chin redat, contrar
ţelorlalte genuri de versuri cerniene.

,

Omul e:o dumnezeire ce se caută pe sine,
Dar se vede împărfită - şi se crede că:i alt:cine ....
Căci în toti e-=-un singur suflet, dar acela nu se vede,
Alţii o să înfeleagă ce azi ochiul nu mai crede,
Alfii vor pricepe:odată, când s'o răzbuna furtuna,
Că acela ce răpune cu răpusul este una Şi vor scrie:adânc în inimi, după veacuri de mizerii,
Că' n iubirea fără margini este marginea durerii !
{Lui Leon Tolsio1)

Iată şi naşterea din soare a pământului şi:a lunei :
De când s'a rupt din trupul lui· de foc
Aceea ce cu el fusese una ;
De când şi-=-a fost găsit în cer un loc
Regina roiului de stele, luna ....
Rupt din soare, pământul rătăceşte personificat :
Trist ca un suflet fără de iubire,
Şi singur ca un îngropat de viu,
Pe drumul lui de-=-apururea pustiu,
Călătorea pământul, în neştire ....
Şi iată cum simbolizează poetul apariţia nopţii şi' a zilei ;
Pământul era . . . .
Cu aripi două : una de lumină,
Şi alta de'ntunerec înstelat ....
Odată pământul despărfit de soare, suferă intens răutatea şi fristefea
omenească pe care a fost sorocit să le suporte. De aceea, pământul
cere soarelui, tatălui, să:l primească iar la el :
Să stingă setea mea de adorare,
Pe nimeni n'am ... afar'de tine, soare !
O văd, o simt: tu singur m'ai iubit!
Pe tine te zăresc în înălfime Pe tine te aud din adâncime -
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Şi numai pentru tine m' am gătit ...
De când m'am rupt din sufletul tău, ·tată,
Am cunoscut ce.-i bine şi ce-=-i rău La tirfe.-i slava şi iubirea toată :
Primeşte:mă'napoi la sânul tău,
O, soare, soare.
A.uzi.-mi ruga mea mistuitoare
Şi stinge dorul meu nemărginit !
(Ruga pământului}
Iată şi o admirabilă simbolizare a dorulw� care-=-i cauza lui şi
cât e de neîn(eles, simbolizare prin mijlocul; personificării unui lucru
neînsufletit, dar tot atât de enigmatic :
Ce viu sclipesc sub cer Bucegii !
Numai eternul Vârf.-cu-=-dor,
lnstrăinat de lumea noastră,
Se perde'n taina unui nor ....
Zadarnic razele de soare
Vor să destrame vălu-=i greu Zadarnic cearcă să.-1 pătrunză
Şi sufletul, şi ochiul meu :
El în de el petrece singur,
Ca geniul cu gândirea lui Nu:[ mişcă vuetele vremii
Nici rugăciunea nimănui ... ,

(Vârful cu dor)

Iată şi simbolul avântului poetic şi al decăderii lui :
E pace ca'n străvechi altare Duiosul, sfântul cântăret
Căzu din slăvi ametitoare - ;
Şi iată vulturul măret
Scăldat în cald apus de soare.
Porni din culmi,, ca o furtună ;
Dar şi.-a'nfrânat avântul jos,
Tăind cerc larg şi maiestos Făcând din zborul său cunună
De=-asupra crucii lui Cristos.

{Trei zburătoare}
Sau, aceeaşi simbolizare :·
Trecea un meteor, pe sus,
Lucind senin şi drag nespus ....
Dar iată ! Cade la pământ
Din înălţimea lui curată ....
Ce s'a făcut atât avânt
Şi strălucirea de:altă:dată ?
.Analele Dobrogei", XIII-XIV.

..

8
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.... Te'naltă, gând, şi luminează l
In lumea noastră'ntunecată,
De griji şi patimi vânturată
Se stinge.:-a sufletului rază Rămân măreti şi fără pată
Numai acei cari . planează.
(Ad Astra 1)
Pe· lângă personificările şi figurile reuşite, pe care le�am întâlnit
până acum, iată încă câteva :
Cum se leagănă pe cale
Doina'n ·frunza clătinată,
Cum se leagănă a jale
Şi suspină val.ea toată.
(Floarea Oltului)
Sau:
Repezind în ramuri
Lacrime şirag,
Tainic trece vântul
Prin păduri de fag
(Cân.tec de noapte)
Sau:
In amurg, pe'ntinsa mare,
Soarele de muli s' a stins ;
Şi lumina zilei moare
Ca ecoul unui plâns ....
(Trecut 2)
Sau:
Câte.=-o stea, căzând de veghe,
Spre culcuş îşi face cale.
(Floarea Oliulw)
Sau:
Şi.:-aduce.eaminte marea de jertfele iubirii
Ş'aprinde în adâncuri un cer şi pentru ele.
(Legenda unei slânci)
Sau:
Târziu, - când pe ruine doar moartea mai veghează,
Intârziat aievea un plâns tot mai durează ....
E-=o agonie lungă de note ce'nfioară,
De par'că lumea-=i moartă de veacuri şi durerea
Tot mai trăieşte încă, să.eşi mistue puterea
Şi tremură nebună şi plânge să nu moară.
(Nocturnă 8)
1) Vezi Anexele.
2) lbid ..
3) Vezi Anexele.
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Cerna a abordat şi pastelul, dar nu cel pur static (Cerna na
scris nici o poezie epică), ci însufleţit, plastic, gingaş, de cele mai
multe ori plin de vioiciune idilică.

In glas au aiurări de liră,
Pe frunţi, un răsărit de zori
La şipot, unde poposiră,
S'au adunat privighetori ....
(April)

Dar, mai ales, Noapfe de vara ş1 Primăvară pot sta alături
de Sara pe deal şi alte pasteluri ale lui Coşbuc.
In apus e luptă'ncinsă
Intre noapte şi lumină ...
Ziua'ngenunchiază'nvinsă
Codrul, apele, suspină ...
Umbre moi întinde ceata,
Pe cînd raze cad în zare :
Steaguri lungi plecate' n fata
Unor oşti biruitoare

(Noapfe de vară).

Sau, mai multă gingăşie, animaţie, idilic :
Trandafirii aurorii
Sunt obrajii ei.
Şi rădvanul de lumină
Trece scăpărând Brazi şi paltini i se'nchină
Freamătă pe rând ;
Apele i"'aruncă perle,
Când o simt trecând ;
Grauri se roiesc şi mierle
O petrec cântând.

(Primăvarn)

*

Inclinat fiind spre idilic, Cerna a scris şi versuri populare,
dintre care, două mai ales, sunt poate din cele mai frumoase câte
s'aµ scris în literatura românească în acest gen, prin suavitatea,
gingăşia, parfumul pitoresc de ţară şi natură şi prin zglobietatea
tehnică a versificaţiei.
Iată două strofe din una din poezii :
Cum mă bate„un gînd de ducă
Pân 'la mândra din livadă !
Dar de ce mi se usucă
Busuiocul din ogradă ?
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De trei zile mă doreşte
Mândra inimii mireasă Dar de ce se tot jăleşte
Oltul meu pe lângă casă ?
(Floarea 'Oftului)
Dar, mai ales :
Şoimule ! Ce-=-mi cazi din sbor,
Ce fi-=-e glasul cobitor,
Ce fi:e sufletul rănit
Şoimule neogoit.
Ori vr'un vultur te-=-a ajuns,
Ori săgeata te-=-a pătruns,
Ori iubita te-=-a lăsat,
Şoimule nemângâiat ?
- Vulturul nu m'a ajuns,
Fierul greu nu m' a pătruns,
Iar iubita mea clin zori
Mă aşteaptă, sus în nori.
Numai sborul mi.:-! lăsaiu
La isvorul de pe plaiu,
Numai ochii mi-=-i rotiiu ---:
Şi pe cine îmi zăriiu ?
Floare albă legănată,
De voinici înconjurată.
Unul calea i-=-afinea, �
Altul din cofiţă bea,
Iar din tofi, cel mai viclean
Bratul şi.:-! făcea colan
Şi de mijloc mi-=-o'ncingea
Şi din graiu o desmierda.
Mândra, când mi-=-1 auzea,
Pieptul tânăr îi creştea,
Fafă albă-=-şi dăruia , Fafa ei cu stelele,
Gâtul cu mărgelele,
Mâna cu inelele.
Şi mai ştii, măre, ori ba,
Mândra cine îmi era ?
Dorul tău de asfă-=-vară,
Cu mijloc de trestioară •
Şi cu salba legănată·
Ce-=-i de tine cumpărată,
Cu inele strălucite,
Tof de tine dăruite.
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Nu=mi fi pasăre vicleană I
Că te=oiu blestema odată
Să n 'ai loc în lumea toată,
Vulturul să te gonească,
Aripa să.:-ţi obosească,
Ghiara lungă
Să te-=ajungă,
Şi să sboare penele
Prin toate poienele,
Şi să-=ti rupă limba rea;·
Cum îmi rupi tu inima !
(Şoimul)

*

Cerna are şi câte=va poezii slabe, ca : ln fa/a altarului, Romanfă,
de lună, etc:, dar care sunt prea puţine ca să
balanseze în cântarul atâtor poezii reuşite. Cerna mai suferă de excla-=
mări ca: O ! zee I ; O ! frate I ; O, ţară!, care ieşiseră din uz, fiind
învechite.
Dor, Farmec

*

Am spus la începutul studiului asupra poez1e1 lui Cerna, că
în aceasta rezistă o slabă influenţă eminesciană.
Intr'adevăr, Cerna a împrumutat pufin şi din fondul şi din
forma poeziei eminesciene,
Câte-=va exemple:

Sau:
Sau:

lu faptul dimineţii ...
(Plânsul lui Adam)
O, vis al vieţii mele, ce-=-o clipă mi.-ai zâmbit
(Logodna)
Durează drumuri de lumină
(Zece Ma1)

Precum şi din citatele de până acum.
'

Poezia patriotică şi socială

ln poeziile patriotice, Cerna capătă accente vii, puternice.
ln poezia Spre Pace, e vorba de Românii din Transilvania.
Şi, ca un motiv de încurajare la rezistentă şi luptă, Cerna aminteşte
de trecerea lui Mihai-=Viteazui prin Ardeal, căruia i „s'au aplecat
supuşi Carpafii":
Ş'o clipă, după un mileniu, fraţii
Viu mânile şi'ntind: se cunoscură ...
Mihai a căzut, lovit mişeleşte, ,,dar visul lui nu moare".
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Căci:
mânile ce s'au îilfins odată
Se caută şi azi, cu vechia sete.
Dar timpul trece şi „cei puternici ne pun în jug de prunci" ;
şi „ nu=-i a noastră casa pe care o zidim".
Pământul pentru care am plîns şi suferim,
Pe noi ne'ngroapă numai, iar pentru ei e darnic.
Şi'n faţa acestor asupriri, Cerna a proorocit războiul mondial,
al desrobirei :
Va scutura, c'un gemăt, robia din frecut ...
Atunci, de pretutindeni, va curge viaţă nouă.
Cu torţe=-aprinse robii, zburând din loc în loc,
Ver îmbrăca pământul într'un veşmânt de foc ;
Vijelioase flăcări vor mistui palai'e,
Vor şterge orice urmă din vechea nedreptate.
În altă poezie, După un veac, Cerna deplânge Basarabia, pe
care „hrăparet neam de Nord I Călău cucernic" ; a răpit=-o:
Dintre surori şi druşfe tinerele,
Pe cea mai mândră fată,;.a horei mele
Cu brat păgân ai deslipit.,-o tu ...
Ş'ai pus în groapă trupu=-i de zăpadă,
Şi pe sicriu - un biciu de plumb ş'o spadă Dar ea nu=-i moartă, nu !
Căci:
Drepfafea c�a cu ochiul nenduraf,
Ea şade dincolo de Prut, de pază,
Şi ochiul ei visează, ce visează?
Să'nfoarcă vremurile înapoi ...
Cerna o deplânge :
·Moldova mea, Moldova mea iubită,
Ce judecafă.,-a lumii, ce ursită,
Te=-a răstignit între tălhari?
Dar:
În ziua'nfricoşată=-a răzbunării,
Aozi.,-ne, tu, Doamne=-al îndurării,
Încinge bratul nostru'ndoliat !
Revarsă'n el mînia fa cerească I
Fă, dintre noi, o, Doamne, să pornească
O piatră pentru noul Goliat ...
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ln alfă poezie, Cerna deplânge înstrăinarea Bucovinei :
Tăceţi adânc! Păşiţi ca'n sfinte„alfare !
Să nu"l 1) treziţi din visuri seculare,
Să„şi vadă sfântul cuib pe mâni străine.
(Spre Bucovina)

*

Poezia Poporul, de nuanţă socială, arată starea, decăzută a
poporului românesc, odinioară falnic.
Cine trece pe poteca dintre moarte şi viată?
E un neam, ce-=-avu pe vremuri o slăvită dimineată :
Neam al meu ! A morfii cruce tu o duci de voe bună :
Printre veacurile mândre ai avut şi tu cunună,
Dar ai risipit"o singur, împărţind.,.o tuturora,
Cum împarte raze cerul, când s'arată aurora.
Ş'apoi Cerna arată frumuseţile tării :
Mândre"s plaiurile tale, ţară mândră între toate !
După 'ce arată munca făranului voinic, spornică, totuşi poetul
regretă :
Doina ta e numai lacrămi, căci la noi nu e iubire.
In altă poezie, Zece Ma1: Cerna zugrăveşte, în culori vii, în.,.
sufleţind"o, banala sărbătoare nafională.
Cerna a trăit sângeroasele răscoale ţărăneşti din 1907. !mpre"
sionat, el a scris ·o puternică poezie socială, Zile de durere, 2) inspirat
de acele restrişte.
La început, poetul se întreabă :
Din ce pământ revine oastea oare
De sângele a mii de vieti stropită ?
De ce toti stau „cu fruntea grea cernită"?
Şi poetul explică :
Departe, 'n ţara holdelor bogate,
Acolo unde foamea e regină,
Au fost furtuni - şi sânge fără vină,
Dela bordee până la palate ...
Iar astăzi, pare linişte deplină ;
Dar din adânc vin glasuri înecate,
. Vin rugi, blesteme, cereri de dreptate ...
O, soare al iubirii, soare sfinte!
Usucă iute câmpurile roşii,
Să nu priceapă'n groapa lor strămoşii
A cui a fost - şi cine l:a vărsat.

------

1) E vorba de Stefan1cel..-Mare şi Suceava,
2) Tradusă în ungureşte în revista „Aurora" [Cf. A. P. Todor, Traduceri
din literatura românească în ungureşte, în buletinul „Prietenii istoriei literare", voi. I,
Buc., 1931, p. 243 (Cf. ibid. în extras, Buc., 1931)].
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Iată cum încondeiază Cerna pe propagatorii răscoalelor, car.
pescuesc în ape tulburi :
Proptifi în sceptrul Urei şi propagând răscoale,
Şi voi ati fost apostoli, şi voi visarăti raiul Sămănători de patimi, ieşifi din saturnale:
Blândefea-=-şi cere tronul şi recunoaşte graiul,
Atâtea visuri blânde se-=-abat pe ochi ce dorm
Invăpăierea voastră făgădueşte zori,
Dar nu răpune noaptea eternelor plânsori .:......
(Lor 1)
Trecând peste poezia Cel mai frumos 2,) unde Cerna descriind
o copilă ce cântă din gură şi chitară ca să-=-şi câştige pânea de toate
zilele, face constatarea că ;
Cel mai frumos din cântece să fie un strigăt pentru pâine ...
să ne oprim la ciclul poeziilor poetului despre Isus. Cerna a fost un
mistic, un adânc adorator al celei „ma� mari enigme a omenirei", 3)
al lui Isus. Aşa că, pe lângă cele trei poezii cunoscute, întitulate
Isus, el avusese de gând să scrie un ciclu despre Isus, întitulate Vizi-=
uni de pe Calvar, din care, însă, a scris numai una cu acest titlu.
Cei trei Isus ai lui Cerna marchează fie care o temă apart�
asupra apostolului creştinătăfii, fiecare poezie înfăţişând câte un aspect
deosebit al marelui Om.
Trecând peste primul Isus (I), 4) -iată cum îl înfăfişează celelalte
două poezii si Viziuni de pe Calvar. Poezia Isus (II), 5) descrie cu
ură şi, totodată cu ironie, pe · tălharii cari 1-=-au răstignit şi 'cari sunt :
Orbiti de fumul înserării,
Păgânii cu sufletul avar ...
Pe lângă asta, tălharii erau laşi, căci atacaseră un om neînar"
mat decât cu vorba bună ...
Isus venise fără· arme
Şi blând ca zorii unei veri
Să-=-alunge răul şi să sfarme
Azilul vecinicei dureri.
Şi până acolo mergea hidoşenia tălharilor, încât:
Doar unul stă mâhnit de=-oparte ;
Doar unul numai nu-=-i mişel.
Ori poate-=-o fi'ntristat de moarte
Că n'a putut să-=-1 vândă el ...
1) Vezi Anexele.
2) lbid.
3) După cum scrie Cerna într'o scrisoare. Vezi nota dela poezia

pe Calvar {la Anexe}.
4) Vezi Anexele.
5) Ibid.,
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- 121 Cerna arunca ironia şi batjocura :
Şi cel d'întâiu călău se duce
Mai liniştit, - neştiutor
Că spânzurându:! sus, de cruce
L' a înălţat de:asupra lor.
In poezia Viziuni de pe Calvar 1), Cerna se mărgineşte să
descrie numai efectul produs de răstignirea lui Isus : cum pământul
s'a cutremurat, cerul s'a întunecat, cum Isus s'a înălţat la cer şi
cum s'a născut simbolul adorării şi al dumnezeirei:
Din locul patimii eterne
Creştea, se înălfa Isus;
Iar spinii sfâşiară norii
Ce' nnăbuşau pământul jos.
Şi fruntea:i se făcu tot una .
Cu slava'n care se pierdea Şi ori ce strop al ei de sînge
A devenit pe cer o stea.
In · a treia poezie Isus 2), Cerna arată misiunea Apostolului pe
pământ şi adorarea oamenilor pentru el.
Şi ochii tăi cei blânzi se înoptară,
Şi gura ta s'a'nvineţit de chin,
Şi duhul tău, ce nu putea să moară,
A smuls din trup suspin după suspin ...
Un om, un om, prin patimile tale!
Şi, totuşi, cât de sus, lumina mea,
Te:a înălţat răbdarea sfântă:a ta!
De mila ta, la glasul tău de jale. t
Cum au putut să stee la o !altă
Atâta chin ş'atâta bunătate?
Al nostru eşti : al celor slabi şi goi Pământ ti:e trupul şi'n pământ s'ascunde,
Dar umbra ta rămâne printre noi
Şi inima:mi te simte orişiunde.
Dar, când vei smulge'ntreaga omenire
Din somnul lung al greului răbdat,
Când nu va fi nici chin, nici rătăcire,
Atunce tu zâmbi:vei împăcat.
Atunce numai îngerul hodinii
Va coborî subt ochiu:fi înţelept :
lti va culege de pe frunte spinii
Şi:ti va închide rănile din piept.
-----1) Vezi Anexele.
2) Cel din volume, cel cunoscui.
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- 122 Cerna a suferit toată viata, şi de sărăcie, şi de boala care l=a
î1,mormântat de tânăr. Aceleaşi note de suferintă le,,-a cântat şi în
versurile sale. Şi, după cum în scurta sa viată a călcat totdeauna
peste suferinfi, proclamând, cu ardoarea orbului pentru lumină, dorul
de via/ă, tot aşa şi în versurile sale, Cerna a reacţionat contra· durerii
şi a proclamat setea de via/ă, fericirea I
Această reacţie dă nota specifică a poeziei lui Cerna ; ea l=a
făcut să se deosebească de poeţii auteriori lui şi, uneori, să se ridice
deasupra lor. Din cauza acestei reacţii, poezia lui Cerna va fi savu:
rată multă vreme, atâta timp cât suferinta va dăinui şi omul nu · va şti
să reacţioneze contra ei. Poezia lui Cerna, deci, este şi va fi un
reconfortant pentru ori.:care om care suferă, şi=! va face poate mai
fericit, după cum· şi Cerna este poetul fericirii.

II. P. CERNA CRITIC
Dela Cerna n€-=a rămas una din aprecierile cele mai juste asupra
poeziei eminesciene.
1. Eminescu 1)
Iată câte,,-va fragmente din acest „imn" adus de Cerna pe al=
farul marelui poet M. Eminescu :
„Poate că morţii n'au altă viaţă decât aceea pe care le-=o dăruiesc
viii". Deoarece „omul mare e cel ce are mai multă parte de viaţă post mortem".
Două .rânduri care cuprind un mare adevăr ! iată recunoştinţa
meritelor cuiva după moarte; iată simptomul social de apreciere a va.e
lorilor. Da, sunt cazuri. generale - devenite legi - când acei oameni
de litere sau ştiintă, cărora li s'au adus elogii cu trâmbiţe şi sgomol
în timpul vieţii lor, să nu mai însemne, după moartea lor, aproape
nimic.
Câte osanale zgomoto„se nu i s'au adus lui Al. Macedonski
pe când trăia? Totuşi, ce a mai rămas din el? Pe de altă parte,
cât au contat Eminescu, Creangă, Caragiale, etc., în timpul vie(ii lor?
Mai nimic! Şi totuşi, astăzi, cine sunt ei?! .,Eminescu - continuă
P. Cerna - este astăzi mai viu ca totdeauna. Sufletul său îl simţim
pururea printre noi. Numele lui revine mai în fiecare clipă pe buzele
dulci ale îndrăgostiţilor, ca şi sub pana pedantă a criticilor ; versurile
lui răsună fără voie în sufletul pricepătorului de frumuseti veşnice, ca
şi în inima iubitorului de neam şi de oameni. Căci Eminescu n'a
fost numai un artist fără seamăn. El a fost înainte de toate un
apostol".
Iarăşi adevăruri incontestabile. Căci sunt două feluri de poeti:
unii rigizi, cari trăesc numai în că�ţi sat.ţ manuale şi în mintea oame=
1) Publicat în „Convorbiri literare", XLIII, 1909, No. 6, p. 588-598.
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nilor ; alţii cari frăesc în sufletul oamenilor. Din categoria ultimă face
parte Eminescu ; din prima, V. Alexandri, de pildă (cu excepfia
poeziei Stelu/a). Poefii sufleteşti fac şcoală, trăesc intens în popor,
acesta îi caută, îi utilizează în deslănţuirea dragostei, suferinţei şi bu=
curiei lui - căci s'au identificat sufleteşte cu ei ; aceştia fac apostolat,
după cum observă Cerna. V. Alexandri e arfisf, Eminescu e apostol.
„ Tragedia unui suflet mare - continuă Cerna - în mijlocul unei
lumi egoiste şi efeminate : acesta pare motivul cel mai ales al sufe"
rin.(ei eminesciene".
lată pecetea cara�feristică a atitudinei sufleteşti a poeziei lui
Eminescu. Iată conflictul între el şi lume, pornit din antagonismul
de aşezări şi situaţii.
Sau, mai bine redat acest antagonism : ,,Pentru cine pătrunde
miezul lucrurilor, viitorul e o cooie credincioasă a irecutului ; în toată
omţnirea nu e decât un singur o;n: sărman comedian de bâlciu, care
apare pe scenă în tot alte chipuri şi vestminte, ca să=i înşele pe cei
naivi şi pe sine însuşi să se înşele că e altul ·în fiece moment.
Şi când fotul se învârteşte în acest cerc de legi fatale, tu să
încerci a fi preotul unei viefi mai înalte şi să te înbeţi de iluzia că
1
poţi clădi o lume mai bună?".
Şi,,-atunci ce face Eminescu ?
„ Ori.=-cât de nobilă ar fi această suferinţă, poetul caută să se
ridice din lanţurile ei. Senin şi măreţ îşi ia zborul spre _înălţimile cu-='
getării, unde soarta i=a aşezat şi lui un tron neperilor. De pe acele
culmi dumnezeeşfi, el îşi plimbă privirile de profet de la un capăt la
altul al existenţei şi rosteşte sentinţa cea mai grozază, ce s' a aruncat
vreodată întregului neam omenesc".
Trecând la Emines1=u, poet al iubirii, Cerna face observafia
justă: ,, Copila bălaie din poeziile sale apare într'un cadru de vis,
dar visul acesta lucrează asupra simţurilor noastre cu putereq şi cu
fiorul unei realităţi". Şi această transpunere a visului în realitate e
datorită faptului - continuă Cerna - că Eminescu pictează foafe·
atitudinile sufleteşti ale unei iubiri şi nu se mulţumeşte cu o schiţare
vagă a unei singure atitudini.
Şi Cerna merge cu valorificarea până acolo: ,,Afară de· Goethe,
în elegia sa «Alexis şi Dora», nu mai cunosc alt poet, care să se
poată măsura cu Eminescu în această descriere a iubirii, din mo=
meniul celei dintâi mijiri a simfimântului până la deslănţuirea fur=
tunoasă a sărutărilor nepotolite.
„Cât despre poezia clipelor de îmbrăţişare din «Călin», ea poate
că nu are păreche în literatur<J universală".
Iată şi fazele de revoltă ale lui Eminescu, ieşite din antagonismul
dintre felul cum dorea să vadă el lumea şi cum aceasta era în rea"
litate. Spune Cerna: ,,Eminescu a cuprins în sufletul său cele mai
extreme simţiri ale inimii umane. Dacă a iubit fără măsură, a dis"
preţuit şi a lovit fără crutare ! Dacă a ştiut să arunce vălul fermecat
al poeziei sale peste fiinţele dragi lui şi peste toate lucrurile scumpe

www.minac.ro

- 124 .ale lumei acesteia, cu furia unui semi-=zeu îl smulgea câte odată de
pe icoanele la care se închinase şi 1€: arunca ochilor uimifi în toată
_goliciunea şi nemernicia lor".
Totuşi, ,, numai două iubiri, dragostea de neam şi de natură,
nu le-=a deslipit nici odată de la sufletul său". Căci „ natura era dum=
nezeirea lui", care se îngemăna de minune cu omul.

*

P.Cerna a scris articolul de fată cu căldura adorării. unui poet.
El 1-=a simfit pt:: Eminescu prin toate coardele sufletului său, 1-=a ve-=
·nerat, 1-=a idolatrizat. Cuvinte calde, pornite dintr' o inimă adânc în-=
telegăfoare, Cerna a scris - alături de G. !brăileanu 1) - cele mai
frum0ase ş! înţelegătoare aprecieri asupra poeziei lui Eminescu.
2. Faust 2), de Goethe. Studiu .critic
Nefiind terminat, nu ne putem opri asupra lui. Transcriem
numai un pasagiu dintr'o scrisoare a lui Cerna, referitor la el:
, ,,Eu lucrez - spune Cerna - acum (19 îNoembrie 1908,
Berlin) la un studiu asupra lui «Faust» de Goethe. Cetind cu atenfie
ambele părti, am ajuns la unele vederi şi concluziuni, care mi s� par
nouă şi interesante.
Nu-=mi rămâne decât să capăt mai mult curaj pentru publicarea
-studiului; - redactarea lui e aproape terminată. S'a scris aşa de
mult asupra lui «Faust» şi s'au spus despre el at·âtea lucruri ade-=
vărate şi neadevărate, încât mă întreb: Nu e o îndrăzneală prea mare
-să-=mi ridic glasul şi eu, dintr'un colt al unei depărtate tărişoare şi să
spun cu hotărâre: N'afi priceput gândul lui Goethe ! Căci, la urma
urmei, orice interpretare nouă are această pretenţie de a spune cel
.din urmă cuvânt asupra ·operei în discuţiune.
De aceea mai aştept cu publicarea studiului şi tot mă rog lui
D-=zeu să-=:tni scoată în cale vre-=o mi;mne, care să-=mi dea curajul
necesar unei asemenea îndrăzneli literare. Poate . . . poate ... " 3).
�· Recenzie: ,,Nocturne" poezii de D. Nanu 4)
Deşi scrjsă pe când Cerna se afla încă pe băncile liceului din
Brăila, recenzia cuprinde juste aprecieri critice.
III. CERNA FILOSOF
La biografia lui Cerna, am văzut că acesta a fost trimis în
străinătate de Titu Maiorescu, să-=şi freacă doctoratul în filosofie.
1) Vezi Preia/a la ed. Poeziilor lui Eminescu.
2) Publicat în „Convorbiri literare", XLIII, 1909, No. 3, p. 285-291' şi
10, p. 1063-101'4. Rămas neterminat.
3) N. M. Cioroiu, O scrisoare a lui P. Cerna, ,,Revista noastră" (Brăila)
J, 1921', No. 4, p. 2.
,
�) Publ. în „Ovidiu" (Constanţa), II, 1899, No. 3,_ 4, 5, p. 65-66.
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El îşi trece doctoratul cu teza următoare :
Die Gedankenlyrik - Inaugura/::Disserfafion zur Erlangung·
der Dokforwiirde bei der hohen philosophischen Facu!Jăf der Uni=·
versifăf Leipzig, vorgelegf von· P. Cerna 1).
Teza, contrar aşteptărilor, e slabă. Un recenzent spune că ea
,,se caracterizează prin didacticism banal exprimat cu imagini de orator·
al catedrei" conform felului de a gândi impus de T. Maiorescu 2) ••

BIBLIOGRAFIA POEZIILOR LUI P. CERNA
Poeziile lui P. Cerna au apărut în ediţiile:
Ediţia I, Poezii, Buc., Minerva, 1910, cuprinde poeziile: Isus (publicat prima
dată în .Sămănătorul", V, 1906, No.23, p. 444-446); Din depărtare publ. in .Să.,.
mănălorul". III, 1904, No. 28, p. 436; Cf. în .Conv. lit.", XLII, 1908, No. 3, p.
329); Ecouri (.Sm.", IV, 1905, No. 24, p. 411); Plânsul lui A.dam(.Sm.". III,.
1904, No. 40, p. 635); Ideal (,,Sm.•, III, 1904, No. 32, p. 500);Noapte (.Sm.",
IV, 1905, No. 9, p. 132); In fata allarului, Trei zburătoare (.Sm.", HI, 1904, No. 4.
p. 51); In peşteră (.Sm.", III, 1904, No. 16, p. 250); Spre Bucovina(.Sm.", III,
1904, No. 23. 362) ; Şoapte ( ,, Sm.", III, 1904, No. 36, p. 564); Cântec (.Conv.
lit. ", XLIII, 1909, No. 2, p. 142); Legenda unei stânci (.Sm.", III, 1904, No. 46,.
p. 724); A.prii (.Sm.•, V, 1906, No. 10, p. 191); Inseninare(,,Sm.", V, 1906, No.
li, p. 213); Printre lacrămi (.Sm.". IV, 1905, No. 30, p. 525); Noapte de vară
(.Sm.", I, 1901, No. 4 8) cf.•Conv. li!., LIV, 1922, No. 4, p. 291); Dura !ex
(.Sm.", IV, 1905, No. 39, p. 703); Către Ines (.Conv.", I, 1907, No. 2, p. 70);
Chemare ( ,,Conv.•, I, '1907, No. 8, p. 373-376); Prometeu, Către Pace (.Sm.•,
1
III, 1904, No. 51, p. 804; Cf.•Conv." I, 1907, No. 1, p. 8-10); Celei aşteptate
("Conv. li!.", XLII, 1908. No. 1, p. 9); Părău! şi floarea {,,Sm.•, V, 1906, No. 25,
p. 489-490); Logodna (.Sm.", III, 1904, No. 6, p. 88); Zece Mai (.Sm.", III,
1904,No.3, p.414); Zile de durere(.O:mv.lit.", XLI ", 1907, No. 9, p. 849-850;
Cf. ,,Patria", I, 1907, p.123);Sonete (.Sm.", III, 1904, No. 22, p. 345 5); ,,Conv.
lit. ", XLI, 1907, No. 1, p.54); Sarcofagul (.Sm.", III, 1904, No. 4, p. 61-62 6),
Cântec de noapte (.Conv. li!.", XLI, 1907, No. , p. 1059); Dar (.Conv. lit.",
XLIII, 1909, No. 9, p. 918-919); Floare şi genune( ,,Conv. li!.", XLI, 1907, No.
2,' p. 136); A.mor(.Conv. li!.", XLI, 1907, No.4, p. 364); Floarea Ollului (,,Copv .·
lit. ", XLII, 1908, No. 2, p. 217; Cf. ,,Flacăra", II, 1913, No. 25, p. !94) ; Tor,·
quato către Leonora (.Conv. li!.", XLII, 1908, No. 2, p. 137); Poporul (.Conv.
li!." XLIII, !909. No. 1, p. 37-41); Despărţire.
1) Balie, a. S., 1913, Buchdruckerei von Heiruich John. Un fragment din
leză s'a publicat în .Conv. li!.", an. 55, 1923, No. 3, p. 236-237.
A.supra tezei vezi şi biografia lui Cerna.
2) Petre Pandrea, Reflexia lui P. Cerna, .A.devărul li!.", X, ser. II, 1931,
No. 565, p. 3.
Despre leză vezi şi: A.. Ieşan, Recenzie: Die Gedankenlyric de P. Cerna,
în .Junimea Iii.", XIII, 1924, No. 3-4, p. 178-182.
8) Iscălită: Elvira M.(vezi : Notă, ,, Luceafărul ", XIV, 1919, No. 23-24,
p. 479).
4) Iscălită : P ...
5) Iscălit: Eugen Cerna!.
6) Iscălit: P. C. ..
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- 126 Ediţia II. Poezii, Buc., C. Sfetea, 1914, cuprinde, pe lângă toate 'poeziile
ediţiei I, şi următoarele; Ruga păm·ântului (.Conv. Iii.", XLIV, 1910, p. 406-410);
Primăvara (.Conv. Iii.", XLIV, 1910, voi. 2, No. 2, p. 133-136); Nocturnă, Cântec
de Martie, Lui Leon Tolstoi (,,Conv. li!.", XLV, 1911' No. 1, p. 1 1); Ş�imul
.(,,Conv. Iii.", XLV, 1911, No. 3, p. 248-249); Romanţă (.Conv. Iii.", XLV,
1911, No. 5, p. 505-506); Mamă (.,Conv. Iii.", XLV, 1911, No. 10, p. 10851087); Cântec (.,Conv. lit.", VL VI, 1912, No. 4, p. 361-362; altul decât cel din
ed. I); După un veac (.Conv. li!.", XLVI, 1912, No. 5, p. 481-485); Privelişte
în noaptea luminată (.Conv. Iii.", XLVII, 1913, No. 1, p. 32); Vârful cu dor
(.,Conv. Iii.", XLVII, 1913, No. 1, p. 43); De:aş avea eu coiful din poveste
(.Flacăra", IV, 1914, No. 9-10, p. 60); După furtună (,,Conv. lit.", XLVIII,
Edip.a III. Poezii, Buc., Cartea Românească·, 1920, cuprinde poeziile editiei a II:a,
Edip.a IV. Poezii, Buc., 1921, cuprinde poeziile ed. II,a.
Ediţia V. Poezii, Buc., 1926, cuprinde poeziile ed. II„a_
Ediţia VI. Poezii, Buc., Cartea Rom. (f. an), cuprinde poeziile ed. II.
Poezii, în colecţia „Poezii alese din scriitorii români" No. 40, cu o prefaţă
.de I. A. Rădulescu,Pogoneanu, cuprinzând poeziile: Trei zburătoare, In peşteră,
Şoapte, Chemare, Către Pace, Floare şi genune, Poporul, Zece Mai, Torqualo către
Leonora, Cântec.

VIAŢA LUI P. CERNA
Bibliografia ufilizafă
I. Anonim, Din corespondenta lui P. Cerna, ,,Junimea li!.", XV, 1926, No,
5-6, p. 115.
2. Anonim, Scrisori de la Cerna, ,,Conv. Iii.", XLVlII, 1914, No. 9, p. 844,
851; No. 10, p. 1081, 1083, 1084.
3. Anuarul Universilăfii din Bucureşti pe anul şcolar -1905-1906, Buc. (1906)·
p. 75.
4. Bogdan,Duică G., Scrisori din Bucureşti, ,,Luceafărul", VI, 1907, No. 6, p.108.
5. Cioroiu N. 1>1., O scrisoare de la P. Cerna, ,,Revista noastră" (Brăila), I, 1927,
No. 4, p. 2.
6. Coatu G., Valea Cernei, .Analele Dobrogei", II, 1921, No. 4, p. 566.
7. ,,Corespondente" la .Pagi1ii literare", I, 4 Februar 1899, No. 3, p. 8.
8. Dragomirescu M., Moartea lui P. Cerna. ,,Flac�ra", II, 1913, No. 25, 193.
9. Garleanu Emil, Necrolog, .,Ramuri", VIII, 1913, No. 6. p. 190.
10. J. A. R„ P. Cerna, .,Conv. lit.", XLVII, 1913, No. 4, p. 337.
, P. Cerna. - Scrisori către T. Maiorescu, ,,Conv. lit.", L, 1916, No.
11.
2, p. 124, 126, 127, 129.
12. Jean V. AI,, }'\minliri despre Cerna, ,,Sburătorul lit.", I, 1921, No. 3, p. 65-69;
_
No. 7, p. 159-161.
Privelişte are titlul în Conv. fit. astfel : In drumul nostru fără fel . ..
Scris în-1910 (vezi Anonim, Scrisori dela P. Cerna, .Conv. !ii.", XLVIII,
.
1914, No. 9, p. 845).
8) Inspirai de muntele Vârful:cu,dor dela Sinaia,
pe când stătuse acolo în
sanatoriu (v. Anonim, Scrisori . . . p. 844, 846).
1914, No. I, p. 18).
1)

2)
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- 127 13. LascarowMoldovanu Al., P. Cerna, .Răsăritul", VIII, 1926. No. 7, p. 13.
14. Munteanu,Rîmnic, Scrisori de P. Cerna, .,România Viitoare", I (III), 1921 ;
No. 1 (6), p. 7-8; 2 (7), p. 7; 4 (9), p. 8. 6 (.Gazeta cărtilor"); 5 (10),
p. 6 (.Gazeta cărtilor"); 7 (12), p. 2; 8-9 (13-14), p. 2 ; IV, 1922: No.
2, p. 6; 3, p. 5; 4, p. 2; II, 1923, No. 6. p. l ( ,, Gazeta cărtilor"); V, 1925,
N. 1, t„Gazeta cărtilor").
15. Notă în .Flacăra", III, 1913, No. 6, p. 56 (,,Ecouri").
16. Petrescu Horia Petra, P. Cerna, _,,Cosinzeana", III, 1913. No. 23, p. 307, 308.
tz. Petrovici Ion, P. Cerna, ,,Adevărul lit.", IV. ser. III, 1923, No. 122 (Cf. ibidîn voi.: Figuri culturale. Biblioteca Universală No. 111-117, p. 102-113
Buc., f. an).
18. Pohonlzu Loco/. Eugen, P. Cerna, ,,Junimea Iii.", XIII, 1924, No. 3-4, p.,
145-148; No. 5-6, D. 237-238.
19. .,Poşta redac/iei", în „Floarea albastră", I, 25 Oct. 1898, No. 3, p. 8.
, în Revista modernă", I, 1901, No. 11, p. 8.
20.
21. ,,Răspunsuri" în „Sămănătorul", III, 1904, No. 3, p. 48.
22. S. S. R., Insemnări şi dări de seamă asupra S. S. R,-ului pe 1908-1922, Buc.,
1922, p. 5.
23. Savel Vasile, P. Cerna, în Calendarul „Minerva" pe 1914, Buc. (1914), p. 121,
122, 124, 126, 127 (Cf. ibid. în voi.: Contemporanii, I, Arad, 1920, p. 52,
53, 56, 60).
24. St., Originea lui Cerna, ,,Adevărul Iii.", X, ser. II, 1931, No. 575, p. 2.

Bibliografia neutilizabilă 1)
I. A. Car., Pelerinaj la Cerna. ,,Cuvântul" din 7 Noembrie 1921, p. 2.
2. Anonim (Al. Iordan), Din scrisorile lui Gr. Alexandr�scu şr P. Cerna, .Ex•
celsior" (Bucureşti) din 9 April 1931,
3. Anonim, Plăci comemorative pentru poetul Cerna, ,,Adevărul din 5 Noembrie
1931, p. 2.
4. Anonim, Comemorarea poetului Cerna, ,,Cuvântul" din 4 Noembrie 1931, p, 2.
, 5. Anonim, Comemorarea lui Cerna, ,,Drumul nou" din 7 Oct. 1931, p. 2.
6. Anonim, Casa în care s'a născui Cerna lăsată în părăsire, ,,Adevărul"· din 4
Iulie 1931.
7. Anonim, 50 de ani dela naşle;·ea poetului Cerna, ,,Indreptarea" din 27 Sep!.
1931, p. 2.
8. Anonim, Comemorarea poetului P. Cerna, ,, Viata Iii.", II, 1927, No. 62, p. 4.
9. Anonim, Comemorarea lui Cerna, .Universul" din 24 Ianuarie 1926.
IO. Anonim, In amintirea poetului Cerna, ,,Adevărul li!.", IV, ser. III, 1923, No
i25, p. 7.
11. Baciu 1 C., P. Cerna. ,,Revista no!stră" (Buzău), I, 1927, No. 8-9, p. 11-12.
12. Botez Demoslene, Lui P. Cerna (poezie), ,,Conv. Iii.", XLVII, 1913, No. 4.
p. 341-342.
1) Adie,, nu rnprinde date inedite sau sigure. O mentionez totuşi, pentrucă
ea ar puka fi folosită de acei cercetJtori cari M privi chestiunea din alt punct de vedere
decât al meu.
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13. Cerna Panai!, Scrisori, ,,Conv. Iii.", an. 55, 1923, No. 5-6, p. 435-439.
, Scrisoare, .Ideia Europeană", .IV, 1923, No. 118, p. 3.
14.
15. Dumbrăveanu A., Cu Teodorescu.-Sion, .,Rampa". XV, 1930, No. 3663.
16. Hanes P. V., Istoria literaturii române,. Buc., Ancora,· 1924, p. 275-276.
17. Iacobovici Dr., P. Cerna, "Conştiinţa românească" (Cluj), I, 1923, No. 9 (foileton).
" , P. Cerna, ,, Conv. lit.", an. 55, 1923, No. 3, p. 225-226.
18.
19. Ionescu.-Sackelarie, La moartea lui P. Cerna, .Conv. Iii,", XLVII, 1913, No.
8, p. 815-820.
20. Ionesscu Traian, P. Cerna, .Universul Iii.", XLVI, 1930, N-1. 22, p.338-339
21. Iordan AI., Semicentenarul lui P. Cerna, .Adevărul" din 26 Sept. 1931.
,, , In amintirea lui P. Cerna, ,,Dimineaţa" din 26 Sept. 1931, p. 3.
22.
23. Lăzăreanu Barbu, Cerna sau Hasdeu? "Adevărul" din 12 Iulie 1931, '
24. Locusfeanu P., Amintiri despre Cerna, .Flacăra", II, 1913, No. 25, p. 199.
25. Lovinescu Eugen, Memorii, I, Buc. (1930), p. 72-75.
26. Marinescu I. M., Lui Cerna (poezie), .Ramuri", VIII, 1913, No. 7-8, p.
· 221-222.
27. Mugur Val., Amintiri despre Cerna, .Viitorul" din 31 Ian. 1932.
28. Narog C., P. Cerna, .Răsăritul", XIV. 1932, No. I, p. 1.
29. N icanor-C:nie, Miscelanea, .Viaţa romănească", V, 1910, No. 4, p. 131.
30. Nofă în • Viaţa literară şi artistică", I, 1907, No. 7, p. 55.
31.
în .Ideia Europeană", IV, 1923, No. 115. p. 4.
în .Cele.-frei.-Crrşuri", IV, 1923, No. 3, p. 46-47.
32.
33. • (.La mormântul lui C�rna") în •Universul" din 27 · Martie 1927,
34. • (.Mormântul lui" ; .Sărbătorirea lui la Universitate") în .Săptămâna po,
litică şi culturală", II�, 1913, No. 26, p. 310.
35. Popadopol Paul I., Cum e oriental publicul cetitor, ,,Universul Iii.", XLIII,
1927, p. 59.
36. Rădu/escu„Pogoneanu I., P. Cerna, prefaţă la op. : P. Cerna, Poezii, colectia
"Pagini alese din scriitorii români", No. 40.
37. Sân:Giorgiu Ion, Amintiri despre P. Cerna, "Adevărul lit.•, X, ser. II, 1931,
No. 565, p. 4.
38. Sie/ian C., P. Cerna, "Năzuinţa", III, 1924. No. 2, p. 58-60.
39. Sf. Sie/ian Consfanfin, P. Cerna, "Adev. Iii.", XI, ser. II, 1932, No. 614,
618; 1933, No. 652, 655.
40. Nofă, în „Adev." din 8 Iulie 1931, p. 2.
41. I. N. Duployen, Comemorarea poetului P. Cerna, "Adev.• din li Noembrie,
1931, p. 3.
42. M. Sf. Sialu, Amintiri despre poetul Cerna, "I. Maiorescu" (Craiova), II, 1932,
No. t-2, p. 16-17.
43. AI. Epure, Un prieten romaşcan al poetului Cerna, "Analele Romanului", I,
1932, No.1 şi 2 (cf. ibid. în voi.: Insemnări critice, Roman 1933, p. 42-52).
44. C. Sloica, Amintiri despre Cerna, .Cultura poporului" din 9 Mai 1926.
45. Nofă în .Adev." din 30 Iulie 1933.

•

www.minac.ro

129 L

,.

OPERA LUI <;ERNA.
Bibliografia utilizată
I. Aderca F., De vorbă cu M. Beza, "Mişcarea literară", II, 1925, No. 26, p. 2.
2. Anonim, Scrisori dela P. Cerna, ,,Conv. lit.", XLVIII, 1914, No. 9, p. 844-

845, 846.
3. Cioroiu N. M., O scrisoare a lui P. Cerna, .Revista Noastră" (Brăila), I, 1927,
No. 4, p. 2.
4. Ieşan A., Recenzie: P. Cerna, Die Gedankenlyrik, în "Junimea !ii.", XIII, 1924,
No. 3-4, p. 178-182.
5. Notă în "Luceafărul", XIV, 1919, No 23-24, p. 479.
6. Pandrea Petre, Reflexia lui P. Cerna, "Adevărul lit. ", X, ser. II, 1931 . Ne
565, p. 3.
7. Pohontzu Fugen, P. Cerna, ,,Junimea li!.", XIII, 1924, No. 3-4, p. 146.
8. Săteanu C., Din poeziile necnnoscute ale lui P. Cerna, "Adev. lit.•, X, ser. II,
1931, No. 549, p. 5.
9. CJ'odor A. P., Traduceri din literatura r9mânească în ungureşte, în buletinul .Prie,
tenii istoriei literare", voi. I, Buc., 1931, p. 243 (Cf. ibid. în extras, Buc.,
1931).

Bibliografia neutilizată 1)
I. Bernea Ernest, P. Cerna, "Gândirea", XI, 1931, No. 11, p. 459-461.
2. Bobei G., Poezia lui Cerna, "Invăfătorul şi Universitatea•, Iunie 19�0, No. 1,
p. 185-224 ..
3. Bogdan"'Duică G., Scrisori din Bucureşti, .Luceafărul", VI, 1907, No. 6, p.
108-110.
4. Bogdan„Duică G., Poetul P. Cerna, .Luceafărul", IX, 1910, No. 2, p. 42-46.
5. Bucov Radu, Cerna şi Lovinescu, ,,Falanga", an. I, ser. II, 1926, No. 9, p. 1•.
6. Bugeac Th., Poezia lui Cerna, "Limba română", 1 Ian. 1932, No. 3, p. 11.
7. Călinescu G., Cruci de lemn şi de piatră, "Via/a literară", II, 1927, No. 62.
8. Chendi H, Doi poeti noi, "Cumpăna", I, 1909, No. 4 (Cf. ibid. în voi.:
Schife de critică literară, Buc., 1924, p. 88 şi urm.).
9. Cioculescu Şerban, Un cântăret al iubirii: P. Cerna, .Facla literară", I, 1923,
No. 12, p. 42-43.
10. Constantinescu Pompiliu, P. Cerna, ,,Mişcarea lit.", 25 Aprilie 1925 (Cf. ibid.
în voi.: Mişcări literare, "Biblioteca' Universală", No. 144-146, p.' 35-39).
11. Dragomirescu Mihail, Un poet dobrogean: P. Cerna, .Cele.-trei.-Crişuri", IX,
1928, p. 147-149.
12. Drairomirescu Mihail, Trei scriitori, ,,Convorbiri", I, 1907, p. 72, 115 (Cf. ibid.
în voi.: Critica, I, Buc., 1927, p. 93-112).
13. Dragomirescu Mihail, Ideologia sămănătoristă, .Falanga", an. II, ser. II, 1928,
No. 31.
14. Dragomirescu Mihail, Dela raţionalism la misticism, Buc., 1925, p. 363.

1) N'am uti!izat"'o, pentrucă am analizat opera lui Cerna în mod personal.

9

.Analele Dobrogei", XIII-XIV.
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- 130 15. Foii Ion, P. Cerna, ,,Propilee literare", 1927, No. 24, p. 4-6.
16.. George Ştefan, P. Cerna, ,,Transilvania", LIX, 1928, p. 900-906.
17. I.(sabe!a) S.(adoveanu). Recenzie: P. Cerna, Poezii, ed. I, "Viaţa românească",
IV, 1909, No. 12, p. 461-463.
18. !brăileanu G., Note şi impresii, Iaşi, 1920, p. 193.....-201.
19. Ilie Ioan. Inspirafia patriotică în poezia lui Cerna, .Foaia linerimei", VII, 1923,
No. 18, p. 227 -228,
20. Iorga N., Re<;enzie; Cerna, Poezii, ed. I, ,,Neamul rom. Iii.", II, 1910, No.
7, p. 97.
21. Lascarov:Moldoveanu Al., Recenzie: Cerna, Poezii, ed. V. ,,Răsăritul", VIII,
1926, No. 7, p. 13-15.
22. Licea Ion, Poetul' P. Cerna, Cernăuţi, 1926 (Extras din Anuarul Liceului Real
No. 2, Cernăufi, 1926),
23, Lovinescu E., Critice, II, Buc., 1�0, p. 127.
,, , P. Cerna, ,,Sburătorul", IV, No. 6, seria nouă, 1926, p. 73-75
24.
(Cf. ibid. în Istoria literaturii române conlemporan<", III, Buc., f. an).
25. M. D.{ragomirescu}, ,,Zile de durere" de Cerna, .Convorbiri", I, 1907, voi. IV,
No. 21, p. 847 -850.
26. Morariu Leca. Pentru poezia lui Cerna, ,,Junimea !ii.", XVI, 1927, p. 297.
27. Notă în: ·,, Viata literară şi artistică", I, 190c, No. 7, p. 55.
'
în: ,,Mişcarea
literară", I, 1924, No. 1.
28.
în: ,,Conv. critice", I, 1907, p. 220, 608.
29.
în: ,,Conv. crilice", II, 1908, p. 247, 697.
30.
31.
în: ,,Drum drept", 1909, p. 129.
în: ,,Viata nouă", V, 1909-1910, p. 434.
32.
în: .Revista idealistă", an. VIII, 1910, lom. II, p. 69 (despre ed. I de
33.
.Poezii").
34. Notă în: ,, Viata nouă", III: 1907, p.' 70 despre poezia „Floare şi genune"),
35. Pl1ilippide Al., Cerna şi poezia de ast:izi, ,,Adev,'îrul Iii.", X. ser. II, 1931,
No. 565.
36. Pillai'I., Poaia lui Cerna, Buc., 1916.
37. Pogoneanu R.{ădulescu}, La a zecea aniversare a morţii lui Cerna, ,,Conv. lit.",
LV, 1923, No. 3, p. 227-231.
38. Pohontzu, P. Cerna, ,,Junimea Iii.", XIII, 1924, No. 7-8, p. 331-339; No.
9-10, p. 42l"-434.
39. Rădulescu:Pogoneanu Al., Studii, Buc., 1910, p. 109.
40. Rusu N., Poetul P. Cerna, ,,Revista idealistă", XI, 1913, No. 5, p. 256-262.
41. Soveja, Primăvara literară, Buc., 1914, P,: 203-208 şi 209.
42. Stelian Const., Isus văzut cile Cerna, ,,Conv. Iii,", an. 61, Ian.-Aprilie 1928,
. p. 62-66.
43. Şeicaru P., P. Cerna, ,,Gândirea", II, 1923, No. 16-17, p. 253-254.
44. Trivale I., Cronici literare, Buc., 1915, p. 322.
45. Zagoritz A.I., Poetul Cern�, ,,Conv. lit. LI, 1919, No. 11, p. 716-718.
46. Z«mfirescu D., Raport despre „Poezii" (ed. I) de Cerna, Anal. Acad. Rom.,
ser. II, I. XXXN, 1911-12, partea administrativii, p. 190.
47. Zarifopol Paul, Artişti şi idei, Bib-lioteca „Dimineaţa", No. l:?8, Buc. (1930),
p. 41-54.
1

'.
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48. Sie/ian Consfanlin, P. Cerna, .România literară", 1932, No. 13, p. 4.
49. Gh. N. Profopopescu, P. Cerna, .Glas tânăr" (R.•Sărat), I, 1932, No. 3, p.
8-10./
1
50. Vion, Actualitatea politică în poe;ia lui Cerna, ,,Universul" din 1 Iulie 1932,
foileton,
51, N. N. Crefu, Cerna şei Leopardi,. în voi.: Omagiu lui R. Ortitz, Buc. .1929,
p. 80-84.
52. C. Săteanu, Intre P. Cerna şi D. Teleor, .A.dev. Iii.", X, ser. II, 19�2, No,
594, p. 8.
·
,
53. Ph.(ilippide Al. A.}, P. Cerna,\.,Âdev. lit.", XII, 1933, No. 639.
54. G. Călinescu, St. O. Iosif şi P. Cerna, �A.dev. Iii.", XII, 1933, No. 639.

Lucian Predescu
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POEZII NECUNOrCUTE DE P. CERNA
TRECUT 1)

•

- După Lenau fn amurg, pe'ntinsa mare,
Soarele de muli s'a siâns;
Şi lumina zilei moare
Ca ecoul unui plâns . . .
Prin văzduh plutind molatec
Nori se' nlăn/uesc departe
Şi pe cripta zilei moarte
Ţes cununi ca de jăratec.
Printre lumile'n repaos
Ziua moartă s'a pierdui:
Inc'o clipă s'a adaos
Negurosului trecui.
Larg mormânt, fu· mă'nfiori,
lnopfaf şi trist trecui,
Căci în sânu.-fi s'a pierdut,
Cu noianul de plânsori,
Şi norocul ce.-am avui.
oooo�oooQ

NOCTURNÂ. 2)
'

ln iadul de'ntuneric, nici frământări, nici sfadă . . .
De.-asupra catedralei o pasăre de pradă,
Ca un satrap al nopfii, ameninţă tăcerea . . .
Când fulgerul fâşneşte şi crapă noaptea' n cale=i,
Când vrăjile din visuri suni toată mângâierea,
Au cine prinde=a plânge în orga catedralei ? . . .

------

1) Publicată în rev. lui G. Coşbuc .Foaia interesantă u , I, 24
N.i. 33, p. 3.
Notă. Redau aceste poezii, deoarece ele, nefiind !recule în nici
·)perei lui Cerna, sunt cu desăvârşire necunoscute. Pe lângă asta, ele.-s
diferite periodice care nU, pot fi utilizate uşor de ori.-cine.
2) Publicată în „Floarea albastră", I, 1898, No. 4, p. 7. E alta
cunoscută cu acelaş .nume.
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Aug. 1897•o edi!ie a
publicate în
decât aceea

- 136 . • • Durere=aiâi de muliă a fosf închisă'n clape,

lncâf, înăbuşifă, se sbuciumă să scape;
Şi'n valuri se revarsă înlr'un amar duel Şi„afunce se deşfeapfă şi orga suspinând
Şi plânge până'n ziuă încel, fot mai încef,
Dar jalnic, foi mai jalnic, adormitor de blând.

Târziu, - când pe ruine doar moar/ea mai veghează,
],n.Jârziat aievea un plâns tot mai durează . . .
&o agonie lungă pe nofe ce'nfioară,
De par'că lumea=i moa�fă de veacuri şi durerea
Toi mai frăeşfe încă, să=şi misfue puterea
Şi /remură nebună şi plânge să nu moară.
0000�0000

LOR 1) ...
La misere n'a pas le droit de cruauti

.(V. H(ugo)

Propfi/i în sceptrul Urei şi propagând răscoale,
Şi voi a/i fost apos/oii, şi voi visară/i raiul Sămănăiori de pafimi, ieşi/i din saiurnale :
Blânde/ea::şi cere jronul şi recunoaşte graiul,
Aiâiea visuri blânde. se::abat pe ochi ce dorm
Jnvăpăierea voastră făgădueşfe zori,
Dar nu răpun,: noaptea eternelor plânsori Şi ne=ar căsca privirea într'un sicriu enorm·...
A vrui un vechiu fanatic să poarte trandafiri,
Dar ca să nu şi::i piarză în luptă fără fel,
Şi::a'nfipi pe frunte ghimpii c'o mână· de o/el Şi azi adoratorii slăvesc, -i'n el, marfirii :
O glorie de::o clipă. în mijlocul fur/unei
Svâcnind măre/ din aripi se=abaie ne'nb/ânzifă,
li spulberă aievea petalele cununei
Şi lasă numai spinii pe::o frunte veştejită.
•000€)0000

ISUS 2) (I)
Prin moarte calcă pe nevoi
Şi goilor le=ogoaie plânsul
LeJienda.,,i sacră pentru noi,
Iar suferin/a::i pentru dânsul . . .
1) Publicată în ziarul „Epoca" din 9 Aug. 1899. Mi"a fost comunicată de
către d. George Baiculescu, bibliotecar la Academia Română.
2) Publicată în „Ovidiu" (Constanta), II, 1 Februarie 1900, No. 6, 7 şi
8, p. 89.
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Şi veacurile.:/ proslăviră . . .
Dar pururi Iris!, suferitor,
Aşa cum foii şi-=/ plăzmuiră.
Rămâne vecinic pe calvar
Pe. crucea umilinfii . . . ială-=/:
Jos, J'nfre doi - ca un fâl/Jar;
Sus, între Du/Jul Sfânf şi Tatăl . . .
Brăila
u.oo()QQooo

ISUS 1) (II)
. I
I

Orbifi de fumul înserării,
Păgâ-nii cu sufletul avar
lnfig statuia' mbrăfişării
Pe piedesfalul fău, Calvar !
Şi cel d'înfâiu călău se duce
Mai linişfif, - neşfiufor
Că spânzurându-=/ sus, de cruce,
L:a înălf ai de-=asupra lor.
Isus venise fără arme
Şi blând cu zorii unei veri
Să-=alunge răul şi să sfarme
Azilul vecinicei dureri.
Şi azi e petrecui cu glume
Şi cu huliri în loc de flori L'alungă relele din lume
Pe cel mai blând din visători._
ln jurul său e larmă mulfă,
Căci fariseii - acum petrec · De mulţumire îl insultă
Şi mâinile prin bărbi îşi frec . . .
Doar unul sfă mâhnii de-=oparie;
,Doar unul numai nu.:i mişel.
Ori poafe-=o fi' nfrisiai de moarte
Că n'a puful să-=I vândă el ...

1) Publicată în „Noua revistă româna", 1 Mai 1901, voi. 3, No. 33, p.
410-411. Poeziile Isus de aici suni altele decât cele publicate în volum.
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1

Te sfingi - şi Magdalena plânge
La sărbăfoarea celor crunfi,
Ce-=au pus un deadem de sânge
Pe cea mai palidă din Erunfi.

O clipă:fi risipeşfe ceafa
Frumosul demon pocăii Tu penfru lume-=fi dai via/a
Dar penfru el ai fi frăif . . .
ln răsfigmrea fa, lumină
Neprihănifă de călăi,
Eu văd sfrădania divină
De.,,a'mbrăfişa pe buni şi răi!
·Te:ai sfins, dar moar/ea fa, sfăpâne,
A fost o bine:cuvânfare
Şi crucea fa etern rămâne
Ca un simbol de'mbrăfişare.
oooOQOooo

LUI TELEOR
I

1)

ln lumea glumei Teleor e rege,
A spus.=o el şi pare:aşa să fie.
Minişfri-=i 'Si41nf epigramişfi o mie,
Şi lucrul dela sine se'njelege:
Miniştrii fac concepfe pe hârfie
Iar el, ca un monarh, numai subscrie . . .

II
El şfie epigrame câte stele !
Şi:amar •îşi bate joc de cele rele,
Căci nu le poale înfrebuinfa Iar de"a găsit de spirit câte:va,
Găsi un chip să:şi râdă şi de ele:
Le publică sub semnă/ura sa.
1) Această epigramă e inedită. Ea e publicată în .România Viitoare" (Pic•
eşti), I (III), 1922, No. 10 (15), p. 4 şi reprodusă în alt numiir (II, 1923, No. 6,
p. 1, la .Gazela cărjilor", unde există introducerea dela începutul 11pigramei iranscrise).
Scrie Cerna la 3 Mai 1901 : .Am vre-=o 20 de epigrame, dar nu le public,
căci toate suni personale, ba lui Teleor (vre:o 3), ba lui Haralamb Leca (vre:o 4),
ba Revistei lui M. (aceasta ca o răsplată a indulgentei sale nespuse probată prin
puli>licarea versurilor mele (Isus-).
!n „Isus" citeşte: ,,Păgână cu sufletul avar" ; iar nu .păgânii cu sufletul avar".
Iti trimit două epigrame, făcute la cursul de gerH1ană. Defectul lor (singllCul I?)
e că suni cam lungi".
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D. Teleor e-=-al epigramei rege.
Slujbaşii lui: epigramişti o mie
Ei fac concepte şi se înfelege :
El, ca un rege, numai le subscrie..
� 0000�0000

FARMEC DE LUNĂ 1)
In ritmul lin al adierii.
Doi meri s' alătură' nfloriţi
Şoptind duios în faptul serii
Ca
doi amanţi înlănfuifi.
.
.
Se miră floarea şi suspină ...
ln loc de inimi arzătoare
lndrăgostiţii din grădină
Au câte o privighetoare.
Un cântec chemător vibrează :
E una din privighetori Cealaltă iace şi visează
Cutremurată de fiori.
Dar cum apare luna nouă
Sclipind în frunza tremurată,
Privighetorile::amândouă
lncep să cânte - deodată.
0000 C:,0000

CEL MAI FRUMOS
Pe ploaie, pe seni"n, sau pe ninsoare, ,
ln zdrenţe blonda Lara
Din curfi în curţi păşeşte gânditoare
Purtând sub braţ chitara.
Nu,:i nimeni să se'ndure sau să-=-asculte
De cerşetoare-=-afară Pe cine să-=-1 atragă-=-afâf de multe
Jelanii pe chitară! ...
Dar un drnmef ce auzise huma
Cântări de veselie
Şi care umblă sfâşiai acuma
De-=-o suferinţă vie,
1) Publ. în .Revista modernă", I, 1901, No. 13, p. 4.
2) P1:1bl. în „Revista modernă", 1901, No. 18, Jil• 7.
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]şi odihneşte în pavaj toiagul
Şi:o clipă.,,/ umple plânsul:
.O glas al foamei, ie=-a'nfeles pribeagul
De când ie zbafi şi'ntr'ânsul I ...
Căci astfel 'e sortii - o ironie
A �ilelor de mâine ! .Cel mai frumos din cântece să fle
Un strigăt pentru p�ine ...
0000 (7000'0

TRISTEŢEA LEONOREI 1)
(Sonet dublu)
Pe sub poriale„fi stau în pază
Cavaşi cu., bărbiJe„argenfine Răsar bătrânii să ie vază
Trecând ca visul pe ruine ...
.Supuşi sau suflete haine
.Sub ochii tăi îngenunchează Ah, ochii tăi ce smulg suspine
Şi ard ca soare/�'n amiază ! ...
Tu ai palate ce sfidează
,Splendoarea calmă"a Junei pline
O, cea mai albă din regine,
Ce jale grea le populează?
- ,,Jn nopfile de Mai senine
&atât de blândă:a Junei rază
Şi totuşi firea plânge' n sine
Şi trandafirii lăcrămează ...

Cu mine"a fost destinul darnic:
Un cer de„apururea senin Hebe, scânfeeior paharnic,
Mi„a'nfins o cupă de ruf?in ;
Dar cupa spumegă. zadarnic
Când n'am în cinstea cui să'nchin I"
Cu lacrămi suflefu„mi s' adapă
Privindu"i lespedea'n bujor . . ,
Vezi fu o cruce lângă apă?
I
1) Publicată în .Revista modernă", I, 1901, No. 8, p. 7.
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Acolo zace Leonor
Şi florile:au venii la groapă
Să plângă pe o soră:a lor . . •
oooQQOooo

DE PE ŢĂRM 1 )
Privesc în ochii lăi, femeie,
Şi vreau să uit duiosul cânt:
Iubirea este o scânteie
Rătăcitoare pe pământ.
Ai fost amanta care'nşeală
Şi lotuşi eu le ieri, Mihlar,
Căci mângâierea la regală
Preschimbă suflelu' n allar . . ,
In prima zi de' nfiorare
Privim eslalic de pe mal
La linereţea Junei care
S'.a smuls ca Venera din val.
Aievea alţi'n clipele asle
Văd poale'n slânse depărlă-ri
Oum crainicul iubîrii casle
Apune so/ilar pe mări.
Un singur gând mă'nfiorează·
Sub blânda slelelor risipă I
Iubirea care' ncarcerează
O vecinicie înlr' o clipă
Ca luna nopţilor senine
A pribegii mângâeloare
Şi 'dacă se aprinde'n mine
E semn că'n a/le inimi - moar�! .. ,
oooOQOooo

...

SONET 2)

E moartă, domnita, e moartli f'.

De cum au prins să cugete, cuminţii
Aud de sus vâllori de armonie O lume'nlrevăzulă'n poezie
Le:apare limpede'n pervazul minfii.

------

D. Z.

1) Publicată în .Revista modernă", I, 1901, No. 14, p. 5.
1) Publicată în .Revista modernă", I, 1901, No. 21, p. 6. Sonetul e altul•
decât celelalk.
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Şi prea frumoasă Jrebue să fie
Senina. /ară a făgăduin/ii
Spre care duc aripele credinţii De nu se'ndură nimeni să revie! . . .
Sus, Joi mai sus! La vâniul de::osanale,
O sfea'ndrumafă pe cărări obscure
Descinde să fe'nfâmpine în cale.
De par'că cerul din adâncuri sure
Ar da serbări de sfrăluciri astrale
ln cinsfea oaspelui splendorii pure, . .
ooooQoooo

TRIUMF 1)
ln diminefi frumoase ca· visul de:a/iă vreme
Toi lanul e un zâmbet zglobiu şi fericit
Iar munciforu-=i vesel că-=a izbutii să cheme
O auroră nouă dinfr'un pământ /rudii.
Trudit dar bun, cosaşul o'mparfe futurora
Şi rumene copile se'nfrec doinind la strâns
Ca spicele din holdă ar vrea să'ncingă · hora,
Dar cântecul le'ndeamnă la muncă - şi la plâns . . ,
Acum ·e jalnic cântul, apasă ca o ciafă,
Acum solemn şi vesel de par'că'n el s'adună
Făgăduinfi de pace şi dragostea de viajă
A celor ce-=o să vie p'o lume muli mai bună.
Muncind din greu, cosaşul bronzai de vânt şi soare
E'nsirăinaf de patimi şi de necazuri mici
Victorioasa muncă, în veci inâniuifoare
A devenii Orfeu! infernului de-=aici.
Ba va supune toiul şi viafa ya · fi lină . . .
Senin şi blând ca zeul la care se închină
Cosaşul o'njelege - o şfiu şi trubadurii Vorbeşte' n clipe rare şi vocea Jiri blajină
Se pierde absorbită în liniştea na/urii,
. . . Dar iafă'n depărtare Domnica lui, frumoasa !
Românul stă din luciu şi râde fericii
Iar la picioare'n iarbă îi scânteiază coasa
Şi pare de departa un fulger îmblânzii.
1) Publicai î-n „Revisla modernă « , I, 1901, No. 27, p. 2. Poeziile Tl'islefa
Leonorei, De pe /ărm, Sonet'şi Triu�nf au fost descoperile în numita revistă de C.
Săteanu şi publicate: Din poeziile necunoscute ale lui P. Cerna, ,,Adevărul li!.", X,
�er. II, 1931, No. 549, p. 5. Eu Je.,.alil1 banscris chiar din Revisla moder.aii.
oo0OQooo
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REPAOS 1)
După Fran<;ois Coppee
Slăbi/i de strânsori, ne desprindem cu jale . . .
Rămâi linişiiiă, amică,
Să văd odihnindu-=se frunlea ia mică
In aurul petalelor Jale.
Nimic să nu spui - căci ceea ce-=ai spune,
De multul noroc ce-=i în fine,
Nu face căi zâmbetele clipelor pline
De recunoşfinfi şi minune.
Coboară aripa pleoapei mai bine !
Retine sub sfiânfa ei pază
Exirazul din ochi şi cu el parfumează
Ascunsele gânduri de mine! . . .

•

Şi eu, cât vei sta visătoare ca luna,
In coaie propiii între perne,
Privi-=voi de-=aproape cum calmul s'aşierne
Pe sân, poiolindu-=i furtuna.
„ooooo
@00
D0
0
00
�000000 °

ALBATROZUL 2)

După Charles Baudelaire
Adesea marinarii, voînd să se desfete,
Atrag pe punfi în cursă gigantici albairozi
Ce însofesc corăbii, în legănate cefe,
Pe-=abisuri îmblânzite prin jertfe de matrozi. ·
Dar cum se vă(i pe scânduri, stăpânitorii slăvii
' Devin ne'ndemânafici si înduioşător
]şi poartă vasiele-=aripi târâş pe puntea năvii
, Ca vâsle ostenite pe Jafurile lor.
Fochistu.=i necăjeşte şi schiopăiând, dă zorul
.Să imiiezP. mersul sfioşilor 'cap/ivi Ridicol, slab şi trândav s' arată zburăfon.il
Iniimidaf de râsul matrozilor naivi.
· Poetul e asemeni monarhului fur/unii
Ce vizitează norii râzându-=şi de arcaşi
Proscris pe sol, în prada prigoanei şi-=-a minciunii,
De aripele vaste se'mpiedică în pa1i..
1) 2) Publicate în „Conv. Iii.", XXV, 1901, No. 3, p. 212 şi 213.
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1)
INCHINARE
I

Când se'nsenină cerul, cu mii de sfele'n fa/ă
Nemărginirea mării în raze se răsfa/ă;
Iar când îşi pune slava un obrăzar de nori,
Pe marţ!I cade noapfe, iar vânful dă fiori ...
.

,�

Şi lacrimile slăvii şi fu/gere/e::i foale
Ea le primeşie'n sânu::i ce plânge şi se sbaie,
.. , Iubito ! Aslfel viafa::mi legafă::i de a fa,
Din cea dinfâi clipită de'nfio,rare::a mea ...
I

Zâmbeşti? Pe chipu::mi cade o rază fericită ...
Urăşti? Indrepf spre duşmani o spadă ascu/ifă ;
Iar când ie văd în lacrimi, mi::i sufletul cernii
Şi' n pieptul meu ·se zbafe un demon răzvrătii . ..

VIZIUNI DE PE CALVAR 2)
Uimi/i priveau legionarii
La cel ce moare::afâf de blând...
Nori negri năvăleau pământul
In soare::apune sângerând.

. O, nu .era dumnezeirea

Plecată plânsetului greu
Ci lutul însuşi, omenirea,
lntr'un avânt spre Dumnezeu ...

Şi iată, liniile crucii
Se şterg de„al înserării fum,
Ostaşi şi vale şi colină
Se prăbuşesc în noapte::acum ;

Din locul patimii eterne
Creştea, se înnălfa Cristos;
Iar spinii sfâşiară norii ·
Ce'nnăbuşau pământul jos;

Dar peste lumea adormită,
In aerul suspinător,
Rămase omul de lumină
1n pregătirea unui zbor:

Şi frunfea::i se făcu foi una
Cu slava'n care se perdea Şi orice sirop al ei de sânge
A devenii pe cer o stea.

1) Publieată în „Viaţa litera.-ă şi artistică", I, 1907, _No. 15, p. 114.
2) Publicată în „Convorbiri Literare", an. 55, 1923, No. 3, p. 234. Ea înso,
ţ01Şte o scrisoare a poetului din 13 Aprilie 1907, din care extragem: .,Acum în uff'l!ă
. mă stăpâneşte din nou cea mai mare enigmă a omenirii : înfelegi că e vorba de Isus.
Am conceput un ciclu de poezii „Viziuni de pe Calvar". Am şi scris una, p� care
ji„o transcriu pe pagina alăturată''.
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SETE 1)
1

Pe vârfurile veşnic ninse
Ce muli îniârziază norii I
Nici vântul nop/ii nu-=-i împarte,
Nici împăratul Aurarii . ..

Au sial la înr;epuiul lumii
Alături în aceeaşi mare
Şi.=au împăr/ii aceeaşi trudă
Şi.=aceleaşi mângâieri de soare.

Ce dor necunoscut îi mână
Spre culmile străluci/oare ?
Ai crede că pe vremuri stropii,
Ce azi suni nouri şi ninsoare,

Dar i-=-a purtai de la 9 vreme
Pe alte căi o lege dură Ş'au căutai o veşnicie
Şi-=-abia acum se revăzură ...

Şi astăzi, înfr'o via/ă nouă,
Re'ncep alăturea de stele
Iubirea lor zădărnicilă
ln lumea palimilor grele.
0000€)0000

I

AD ASTRA 2)
Trecea un meleor pe sus,
Lucind senin şi drag nespus ...
Dar ială I Cade la pământ
Din înăl/imea · lui curală ...
Ce s' a făcui alâl avânl
Şi strălucirea de.=aliă-=dală ?
... Te'nnal/ă, gând, şi luminează I
ln lumea noastră' nlunecală,
De gnji şi pafimi vânluraiă
Se sfinge-=-a sufletului rază Rămân mărefi şi fără pală ,_
Numai acei cap· planează.
0000�0000

1) Publ. în „Conv. lit.," an 55, 1923, No. 3, p. 235 şi anexată Ia o seri•
soare din 19 Aug. 1909.
2) Publicată în .Convorbiri Literare", an. 55, 1923, No. 5-6, p. 493,
Despre această poezie pomeneşte poetul într'o scrisoare din 3 April 1908 (v. ibid.
p. 438). Redactia .Convorbirilor Literare" pune nota: • Versurile .Ad Astra", scrise
ca „dedica!ie" pe 1:1n volum de poezii de Eminescu" (ibid., p. 438).
10

,Analele Dobrogei". Xllf-XJV
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DOMNIŢA DIN VIS 1)
Cum se ridică negura, pe lună,
Plutind în visuri albe - pân' se 'mparie . .. ;
Cum cântă crângurile de răsună,
Când râde diminea/a de departe;
Aşa'mi înneci fu inima de cânfuri,
De:o sefe care nu .se mai alină I
Aşa mă urci spre veşnice pămânfuri,
Domni/a mea cu ochii în lumină
Cu ochii lăi în care se adună
Cerescul foc al sie/ei din fărie,
Cu albul chip al fău de zee bună,
Cu zâmbet de efernă cură/ie ...
Pân' nu -Je:am întâlnii în lumea toată
Voioasă pribegia îmi părea;
Ci'n visul meu fu ai trecui deodată
Si am sim/if alunei cât e de grea ...
Luceai ca steaua ce'nfloreşfe zarea
.';i suflefu:mi din noapte Je:a chemai,
Dar, măsurând cu spaimă depărtarea,
Tăcui s'a'nchis în el, - s'a'nmormânfaf. :.
Ci de:/i plecai urechea, în făcere-=i
Acolo' n fund fu ai fi auzii
Un glas ce numai luptă şi durere-=i
Un strigăt. după sufleiu:fi iubii . ..
Şi ială I Astăzi e chiar el cu mine ...
Te simi, le mângâiu şi mă'ntreb mereu,
De:au fosf vr'odafă în Jrecuful meu
Acele zile reci, pustii de fine . .._
N'a.u fost I Răspunde lunca'nfinerifă . ..
N'au fost! N'au fost! Spun foaie'n graiul lor Ah, inima.-mi de vise-=i cucerită
Ca Martie de muguri şi de flori!
A crângurilor veselă befie
Când se vesfeşfe'n răsării lucirea,
E un suspin pe lângă fericirea
Din suflefu.-mi ce azi se'nchină fie . ..
Dă:mi mii de ochi, dă-=mi· sfelele din slavă
Să ie privesc cu drag o veşnicie !
Ah, dafi.-mi mii de coruri de dumbravă
Şi mii de bra/e care s'o re/ie!
1) Publicată în „Conv. lit.", XLIX, 1915, No. I, p. 1-4. E postumă.
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Prin suflefu=-ini îşi face
Sub! cer frăeşfe numai
.'Şi eu, ecoul cântecelor

*

,..

:(,

iubirea
astăzi cale .. . ·
fericirea sale ...

*

E ora cînd se culcă pământenii
Şi numa'ndrăgosfiful rătăceşte;
Când la răscruce priveghează genh,
Jar râul şopofeşfe=-şopofeşte . .. ;
Când luna ca o liră de lumină
Atârnă peste plaiuri argintate
Şi prin cântarea ei de faină plină
Descântă mii.de valuri legănate;
Când după melodia cea din fire
S' aruncă mii de inimi ce visează
Şi mii de veacuri spun de fericire
Din fiecare sfrună„a ei de rază ...
Iar fu ie pierzi în vis ca trubadurii
Şi ie cufunzi în lumi ce:au fost odală
Şi'n fiece cântare deşfepfată
Auzi cum baie sufletul naturii . ..
Şi noi avem o rază de iubire
Pe lira veacurilor ce trecură Şi noi suntem o caldă tresărire
A inimii ce baie în nafură . ..
Şi ne oprim ades în aiurire,
Şi ne oprim la fiecare pas Şi:acum ie văd înfreagă'n strălucire,
Acum pe chip o umbră fi:a rămas . ..
Iar fu fe=-apleci ades la câfe:o floare:
Ai vrea s'o rupi şi să mi:o dărueşfi,
Dar ea se apără cu:o tremurare
Şi fu o ierfi, iubito şi zâmbeşti.
Iar a/iele ca mâini împreunafe
· Ce ocrofesc o flacără de vânt,
La orice adiere legănate,
Se'nclină visătoare la pământ ...
Acea văpae care e în ele
O frec din floare'11 floare cât frăesc Pe ceruri ne urmează mii de stele,
Şi mii de flori în raiul pământesc ...
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Şi ea, copila visului, iubirea,
Se'nalfă uriaşă pân' la cer
Ca flacăra ce poartă amintirea
I)e unde:a smuls:o'n vremi un brat de fer . ...
Şi din adânc, din pacea slăvii:albasfre,
Din sufletul luminei ce se cerne
S' aşează peste inimile noastre
Ceva din liniştea celor eterne.
0000�0000

DEDICAŢIE 1) (I)
Sub stelele mii ce de:asupra:mi clipesc,
Rătăcesc numai eu, finerefe . . :
Şi numele tău cel iubii îl şoptesc
In auzul naturii mărefe I
Şi dealuri şi văi din afund dau ecou;
Tremurând îl repetă foi locul:
Lucie, Lucie I
Iar inim'asculiă şi:! spune din nou.
Un nume mai dulce pământul nu ştie,
Nu are alt nume norocul.
aooo�oooo

SONET 2)
De cum mă simi sub ochii tăi, măre/ii,
Şi patimi şi dureri adorm de:odaiă:
Ca cel dinfâiu surâs al diminefii,
Aşa îmi simi fiin/a de curată ...
Şi:aud ca'n vis, ca'n leagănul vie/ii
O muzică ce umple lumea toată:
E cântecul ce:! auziau odată
Pitagora seninul şi poefii.
De:odafă:mi spui ceva în stinse soapte Se umplu .ochii mei şi:ai lăi de noapte ...
Cu noi aleargă, vâjâe pământul.
,
Şi=·aş vrea să ină desframe:afunci furtuna,
Să ne cufunde'n foi - să fim foi una
Cu flacăra, cu sunetul, cu vântul . ..
-----1) Publicală în .Convorbiri
nota următoare : ,,Dăm acest titlu
nainle de moartea poetului". Deci
�) Publicai în .Conv. Iii.",

Literare", LIII, 1921, No. I, p. 22, i se pu�
unor versuri scrise ca dedicafie, cu câfiva an
titlul poeziei e convenfional.
LIV, 1922, No. 3, p. 299.
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DEDICAŢIE 1) (II)
Pe câmpuri, noaptea, până'n zori
Plâng după soare mii de flori ...
Iar soarele, văzând că'n 'faină
Au plâns domni/ele frumoase,
Preface roua de pe ele
ln mii de pieire pre/ioase ...
Aşa, un zâmbet, o privire Ridică sufletele slabe
· Şi foaie lacrimile noastre •
• Ni le preschimbJ în podoabe.
00000�00000
00000�00000

SONET ORIENTAL 2)
Şi m' au închis pizmaşii în fumul de la Nil I ...
Şi:acum, sub cerul vecinic senin, desfidăior,
Ma regăsesc cu visul - vâslaş cicălitor
Ce plimbă o cadână în nop/ile de:April.

O văd, o simi aproape; frumosul ei profil,
Pe jumătate' n umbră, se' nclină visător J:s ochii de cărbune şi patimile lor
Din nou îmi foarnă'n sânge veninul cald, subiil.
Eu suni nefericitul Arab pe care paşii
Geloşi îl ferecară în lan/uri --: ucigaşii I
Azi numele meu cântă în inimi de su/Jane,
Iar paşi:mi poartă chipul gravai pe iatagane . ..
Cairul este mare, cadâne/e:s frumoase ...
Păcat că'n fumul umed rămas:am numai oase.
•ooooci1it\ooooo
ooo oo�Jooooo

1) Publicată în „Convorbiri literare", an. 54, 1922, No. 5, p. 394.
2) Sonetule inedit şi publicat în .România Viitoare", I (III). 1922, No
10 (15), p. 4.
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CUGETÂRI 1)
Cugetarea e cel mai mare dar, pe care l=-a făcut omului Pu,
ferea veşnică. Gânditorul, care crede în puterea spirilului omenesc
�i, întemeiat pe ea, neagă existenta Dumnezeirii, e cel puţin tot aşa
de ciudat ca regicidul la care s' ar găsi, drept talisman, icoana mo,
narhului persecutat.
Poate că gratia divină, de care ne vorbeşte Biserica, nu e toc,
mai un cuvânt în deşert. Numai cu apa izvoarelor sale, nici un râu
nu=-şi iese din matcă : ca să se ridice asupra sa însuşi, el are nevoie
de un ajutor de sus. •

*

Unii oameni cresc după ce au căzut ; cei mai multi cad pe
măsură ce cresc.

0

Poate că iadul nu=-i altceva decâi judecata pe care, după moarte,
fine sufletul omului cu sine însuşi.
0ooooo(i
00
00
00
0
fl>oooooo0

1) Publicate în .Conv. Iii.", an, 55, No, 3, p. ·235. Acesta Cugelifri suni
rimise odată cu oscrisoare a poetului din H Aug. 1909.
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RECENZII
Poezii de Grigore Sălceanu. - (Edit. Cartea Românească,
Bucureşti, 1933).
Unii pretind că poezia trebue deslegată de vers, că versul îi
ucide spontaneitatea, îi suge seva firească, o strânge în ritmuri măr-=
ginite şi-=o înăbuşe sub zăvoarele rimelor ...
Fără a tăgădui că poezia îşi poate găsi şi altă formă de ex-=
presie de cât versul, constat numai că majoritatea marilor poeti, de
mii de ani, a preferat versul, iar de mai multe sute de ani şi rima ;
tot aşa popoarele, a căror poezie populară e pretuită. - Aşa fiind, de
ce ar interveni altii să critice aceea ce poetilor li s' a părut formă
firească pentru poezie : versul, ritmul şi rima ? . . .
Dar, afară de faptul că cel ce scrie alege forma, găsesc ca, 111
special, în româneşte versul a făcut şi are încă de făcut mari ser-=
vicii în elaborarea şi consolidarea limbii - şi are încă multe de spus ;
n' a înregistrat încă în forme desăvârşite, lapidare, atâtea stări de suflet;
n'a ilustrat încă toate genurile literare, cu care marile literaturi se pot
mândri. Cele vr'o duzină de căr(i de versuri ce se pot alege ca bune
din toţi poetii români mari şi mici, oare este destul ? O fi cititorul
român plictisit de versuri mediocre, dar aceasta nu=i un motiv să de-=
teste versurile, când tot acest cititor a avut în româneşte şi versuri
bogate în con(inut şi armonie.
Autorul este cunoscut cititorilor de mai multi ani. Primul său
volum de poezii „Flori de Mare" a .apărut în 1928. ,,Fierbea as'noapfe
Marea" este al doilea al său volum. Titlurile amândurora spun sin=
gure de predilec(ia poetului pentru Mare. Dar, dacă primul volum
arăta pe autor stăpân pe mijloace de realizare poetică în general, acest
de-=al doilea dovedeşte că a evoluat spre măestria unui anume gen :
privelişti marine, stări de suflet ale omului în raport cu marea.
Voiu trece în revistă. câteva poezii, redânq în treacât con(inutu 1
şi întregind cu citatii, ca să nu distrug cu proza mea farmecul ta-=
blourilor:
„Fierbea as'noapfe mârea". � ., care dă titlu volumului : Marea
în furtună. A. doua zi, după noaptea de furtună şi dupăce a înghiţi
fruntea unui sat de pescari,
Foşneşte marea'n zări scânfeefoare,
Senină oglindind nemărginirea I

„ Noapte pontică". Într' o casă, pe ţărmul mării. In cam111 foc 1
arde cu văpăi liniştite. !n zarea luminii mişcătoare, un jilt, din care
răsare muza, o „ rumenă floare". . . Poetul i:arată pe fereastră, ÎFI
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- 152 marea frământată de furtună, propriu-=i suflet sguduit de pasiune,
pornit a ieşi din sine însuşi.
Versurile în sbucium dactilic se'ntrec să imite şi să redea mu-=
zica tumultuoasă a mării:
Brafele umbrelor aprig se'nlănfue'n golful albastru,
Urlă sirenele şi depărfările'n muge! răspund,
Farul s' aprinde în negura zărilor fără de fund,
Svârle în haosuri cercuri de fulgere, flacări de astru.
Da, e sublimă marea în furtună . .. privită din liniştea ţărmului.
Lucretius a spus=-o, lăudând . . . ftlosofia :
Suave mari magno, furbantibus aequora venfis,
E ferra magnum allerius specfare laborem. . .
Da, e un poem sufletul omenesc frământat de pasiune, când
asupra lui proectează lumina o ... · ,, rumenă floare" ...
Urmează „Marea", un tablou, un pastel, o marină în termen
de pictură. Versul întrebuinţat e potrivit descripţiei, odihnitor, pare
un zumzet de chitară, trohaic. Citind-=o, exclami fără să vrei : Ce
deosebire între marea din. ,,Noapte pontică şi marea în seninul zilei :
Se abaf loji pescăruşii pe=-un Jalaz, . . .
Dulce=-i leagănă Jalazul ·şi de=-o dală
Jşi iau sborul înfr'un foşnef de atlas . . .
Ninge aur . . . 111 făcere şi misfer,
Ca din visuri desfăcufă -şi furişe,
Trece=-o navă albăsfruie pe sub cer.
ln poezia „La orizon! cafargul dispărea", ne aflăm în. declinul
aceleeaşi zile de senin. E o adevărată bijuterie pescăruşul prins în
tablou:
. . . Şi.=acolo unde noaptea se'nfiripă,
Un pescăruş sbura peste-=un fa/as,
Cu fulgere în ochii de fopaz,
Cu pulbere de aur pe aripă ...
Asemenea tablouri singur cititorul va găsi în „Linişte" şi „ln-=
serare" cu aspecte marine de seară; în „Pe mare", ,,Nociurnă",
„Farul" cu aspecte de noapte, toate vii, pline de simţire. Chiar
„Farul" e înfăţişat ca făptură însufleţită, portretizat: în noapte, pe
furtună, în nava aflată pe mare, călătorii priveau, plângeau dorind
să.=! vadă. Glas de clopote, semnale îi chemau licărirea ... Dar,
ajunşi în port, toţi îl ocolesc:
Numai _el, în noapte, peste ape,
!şi împarfe inima de foc I
Iată şi „Zori de iarnă" pontice: în geamurile casei de pe ţărm
bat degetele roze ale Aurorei şi atingerea lor înroşeşte florile de gheaţă
zugrăvite de gerul nopţei :
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ln sobă arde focul cu flacări de atlaz.
Atinse d_e căldură muşcatele dispar;
Privesc pe geam, departe, oceanul solitar
Rostogolind pe fărmuri falaz după falaz.
Fierbând, din svârco!irea albasimlui efern,
Ghirlănzi de spume albe pe dune se aştern,
O navă se avântă cu pânzele'n abis,
Cu fulgere de aur talazul pare scris .. .

Parcă citim un nou şi mult mai mlădios Alecsandri ! Dacă am
duce mai departe amintirea „Pastelurilor" ? Câmpia întinsă şi bolta
orizontului terestru îşi are în Pasteluri cântăreţul-ciocârlia! Dar marea ?
Ea n'are astfel de cântăreţi. Pescăruşii au �trigăte scurte şi ascuţite,
dar sborul lor ager pe de-=-asupra valurilor, pentru ochi e o încântare ;
flori mişcătoare în orizont, flori pe valurile albastre, senine sau poso.
morâte. În marinele pictorilor sunt un element. Iată.-i încă odată în
�
tablourile pe care le trecem în revistă :
Şi'n vreme ce valul şi vântul
Şi lutul mugind se frămânfă,
Urmându-=-şi spre ceruri avâniul,
Plutind într'o linişte sfântă,
Un stol de arginf, ca un vis,
Prin negml văzduh se' nfiripă
Şi, viu fremătând din aripă,
Roiesc pescăruşii peste-=-abis,

Alte tablouri? - Iată şi altele: ,,Jn larg", un �ontrast: La ţărm
o luptă aprigă, în care un val gigant este răpus, - pe când în larg
o melodie lină şi marea scânteiază ...
ln ploae de rubine şi stele de zăpadă
Se leagănă corăbii cu fluturi pe catarg.

Apoi „ln orice val", un aspect de noapte cu lună plină: în
orice val al mărei se ogli11deşte luna, se sparge în bucăţi şi se închiagă
în plinătatea discului cu fiecare val, pe când sus, pe cer, aceeaşi lună
plină, întreagă ...
Nu putem vedea în aceste tablouri numai descripţie, chiar şi
atunci când, se pare că, sufletul, poetului lipseşte din elementele corn:
ponente ... O descripfie este un inventar, dar inventarul n' ar servi
de cât la o reconstituire a elementelor. Redarea privelişfei vii este mai
mult de cât inventar şi reconstituire, - este însufleţire şi numai aceasta
e artă. lnsuflţirea, vivificarea, chiar dacă nu consistă de cât dintr'un
dram de vieafă, tot e interesantă, ne atrage. Pentrucă numai vieaţa
poate comunica cu ceeace e sensibil în noi! numai cu ceeace este
vieată în afară poate simpatiza sau se poate solidariza ceeace este
vieafă în noi.
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Cel care a făcut asemenea tablouri a transpus natura în vieafa,
,e:o poale împărtăşi simţirea noastră dintr'o carte ... A făcut vers
din privelişte, ritm şi rimă din frământarea sau liniştea elementelor
naturii, - şi, minune : din descifrarea cuvintelor puse de hârtie răsare
tabloul mult mai veridic şi viu de cât dacă ne.-ar fi prezentat într'o
fotografie, sau cineva ne.-ar lua de mână şi ne.-ar duce în faţa obiec,
!ului pe care \.-am vedea cu ochii noştri.
Dar iată şi stări de suflet în raport cu marea :
„Fierbea as'noapfe marea" ... Ni se. redă în adevăr marea în
furtună, însă pe mare sunt pescari şi marinari, cari pier înghiţiţi de vii :
. . . As'noapfe, marinari urlând în grup
Cu pumnii strânşi� amenin/au tăria . . .

Dar când furfuna şi.-a muiai mânia,
Se deslegase sufletul de trup.

Şi:adouazi marea senină ... Marea apare lipsită de conştiinţă,
perversă ; dar, pentru frumuseţea_ ei, nu.-i p�ţi imputa nimic. De.:abia
regretul după cei pierduţi şi compătimirea pentru cei rămaşi :

..

Guri suple ce.-a/i strigai, sim/ind pieirea I
Sărman c�fun cernii în aşfeptare I

Notăm şi „Singurătate". Privind pământul cu aspectele ce;i
dau anotimpurile, omul vede în succesiunea lor pasul veciniciei, ·în
care merg toate dinprejur şi el însuşi� .Dar, pe când pământul înfăfi;
şează schimbări lente, marea oferă transformări - repezi, brusce. Sen•
zaţia e mai puternică. !ţi pare că fotul se perindă cu ·aceeaşi iuţeală
şi ... tresari mirat, că eşti tot acolo şi timpul curge cu aceeaşi înce;
tineală. Starea aceasta de suflef e descrisă în Singurătate şi e bine
prinsă şi simplu redată :
S'alungă valurile ca o turmă
Şi pier şi altele răsar din urmă
Clocoflioare, albe de mânie,
Pe marea'_nviforată şi pustie . . .
Azi, omul şi abisul, fa/ă' n fa/ă
Iar mâini, un gol, pustiul gol de:apururi I
Şi sufletul e năvălit de gânduri triste asupra soartei atâtor fru,
museţi, de regrete. Dar, pe când fe.-aştepţi la prăbuşirea tuturor :
În noapte se învălue pimânful'
Pe' nfinsul mării a/ipeşfe vântul .
. . . Pe nesim/ite, pulberea de stele
S' aprinde iar . . .
. . . uitându.-tela ele
Tu sim/i din nou, cum, frece vecinicia.
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Asemeni „Chemarea". E adevărat că în această idilă avem
două chemări, una a mării, alta a iubirii şi, ca în idile, trebuea să
învingă cuvântul celei din urmă ... Dar asta nu înseamnă că chemarea
celei dintăi nu ar fi puternică. Iată cum ne înfăţişează poetul cele
două puteri : Doi îndrăgostifi se ceartă pe ţărm. Ea pleacă, el e gata
să se arunce în marea ce.,.J cheamă : ·
Aruncă.:ie'n vârtejul meu de ape !
... Desleagă.:fe de forma fa de lui
Şi ie întoarce În efernifafe !
ln fa/a veşnicului Demiurg
Fiin/a mea ce mică mi.:a părui !
Nu mai eram decât un bief minut,
Ieşii din sânul vremilor ce curg.
... Sim/ii cum lunecam în veşnicie ...
Priveam ca'n vis ialazurile'n larg,
Cum vin vuind şi.:apoi de stânci se sparg,
Şi cum le'nghife marea .. ,
Siam gafa să.:i primesc Îmbră/işarea ...

Dar chemarea iubitei mântui pe cel pe care marea-=! chema
ademenitoare, ca o sirenă şi pe care sufleteşte îl detaşase de ţărm.
Să nu se creadă că poeziile din acest volum sunt închinate
exclusiv mării; poetul a avut şi alte multe preocupări. Notăm din
celelalte bucăţi : ,, Printre crengi de liliac", o idilă prezentată cu bo.:
gafe mijloace de plasticizare. ,, Alai", un alai ca de nuntă domnească
din vechea Moldovă, ce frece în fugă, prin mu'nti, şi din care ne
rămân în minte :
Albe domnite
Râd la curieni,
Moldovenite
Şi Moldoveni.

Să ne oprim şi asupra sonetelor autorului, sunt numai trei - o
spun cu regret :
„Parcul fermecai" : Lună. Un parc, statui, fântâni, perechi se
plimbă îngândurate . . . Sub sideful !unei, parcă numai statuile au
vieaţă, pe când sculptorii ce le.:au modelat au murit de mult. Trăesc ·
visurile lor. Visurile sculptorilor au mai multă - vieafă de cât chiar
lumea vie ... Tabloul e frumos. Ideea fină şi bine redată.
„Bairamdede" : _In August, pe' tărâmul dobrogean bătut de
soare. Un sat privit dintr'o margine. Mărunfişul satului, femei şi copii,
îşi poartă şalvarii roşii spre târg. In bostane mişună Tătarii. Vântul
stepelor învie, ridicând pulberea drumurilor, învârtind aripa morii, is.
bind un geam, care se sparge . . . Iar sus, din geamie, . un hoge, o
mână care se ridică, un glas, Coranul! •• Tablou viu şi firesc, lumea
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frăeşte: mărunţişul satului aleargă după senzaţii, iar grosul se pleacă
la muncă. Exofism? Anahronism? Întrebările rămân în urmă fără
răspunsuri.
,,Nava": Omul călătorind în univer'S pe marea navă - Pă.
mântul - şi;aminteşte de copilul care se juca cu p navă cu pânze
de hârtie, spre care sb�rau fluturi, pe bazinul din grădină. Ce seni.
nătate, ce lumină înconjura nava-"j�cărie ! Ce ocean fioros şi'n ce zare
întunecată de corbi călătoreşte marea navă-Pământul:

Lumină ! Râs senin ! Copilărie !
V'a/i dus cu foaie visurile mele
Pe nava. mea cu pânze de hârtie !
Cu acest sonet ne.,,am apropiat de sfârşitul volumului; unde
găsim poezia „La început" ... Ce.-a fost la început? De mult, s'ar
putea zice totdeauna, poeţii au fost ispitiţi să ne dea, fiecare după
conceptia sa cosmogonică, minunea naşterei cosmosului. Aceşti ctitori.
de vieată s'au simtit atraşi să celebreze marea minune a începutului
vie(ii, de sigur, pentrucă împrejurul tainei eterne jocul imagina(iei lor
are un câmp mai larg. Faptul e fapt: Poetii şi„au trecut, unii altora,
de.-alungul secolilor şi alte subiecte de predilec(ie, dar şi pe acesta.
S 'ar putea cita poeti din toate limbile, - voiu cita numai din a noastră:
Eminescu, Ser. I :

La'ncepuf pe când fiinfă nu era, nici nefiinţă ...
Ce.-a fost la în_�eput după poetul nostru? - Un uragan din care
s'a rupt soarele, pământu!, luna ... înfr'o succesiune de tablouri,
"
pentruca să apară omul :

Trec veacuri, frec amurguri, trec zori, cu miliarde,
Şi' n răsări/ul vecinic fot universul arde
Şi, plăsmuit din umbra ce dărue vieţi,
Un fir de lut zâmbeşte intâei diminefi
O concep(ie, să zicem, homocentristă. Primitivă? Poate, dar,
relativ, reală ... Oare nu omul s'a străduit să pătrundă, să domine,
să transforme n_atura? De ce am crede că acest domeniu nu i.-a fost
predestinai, când azi e aşa de firesc al său? De ce nu s'ar fi pornit
uraganul tocmai pentruca spectacolul să se sfâr.şească cu surâsul fi.rului de lut?
Mai e o bucată „Soare," ce s'ar încadra în acest fel de a vedea
al poetului: Soare, lună, lut - elemente ce altădată au fost UA tot,
n'au uitat ... frăfia de altădată, se doresc şi azi şi se cheamă. De
aceea năvala razelor de soare şi de lună spre pământ ; de aceea as.
piratiile lutului spre astre. Explicafie poetică? Reb,itiv vorbind, poate
nu! N'avem- decât să spunem acelaş lucru cu vocabularul celor cari
ne vorbesc de gravitate, atracfie.

r

www.minac.ro

,,

- 157 -

Alerga/: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 coif de suflet, ·ca'ntr' un palid cort.

Aşa numai, omul poate vorbi soarelui ca ·unui frate, de care
-....
regretă a se fi despărţit.
Ce:am dorii, o soare, când eram un trup?
Am visai în haos să ne'mprăşfiem?
Am voii din fine singur să mă rup?

Aceste două bucăţi definesc atitudinea poetului în faţa naturii,
ne lămuresc concepţional şi tablourile şi stările de suflet de care am
vorbit, anume : poetul, ca om, se consideră o parte din marele tot,
element cu simţire între elemente, pe care le prezintă animate de
aceeaşi simţire, luptând pentru o vecinică devenire, realizând emoţiunea
pe toate treptele, provocând scrâşnirea sau surâsul firului de lut.
Artă a însemnat totdeauna meşteşug, armonizare de elemente,
însufleţire, în scopul de a împărtăşi emoţiuni, de a predispune sau
a forţa sufletul spre anume stări. Arţistul ne pune, prin meşteşugul
său, în raporturi cu o nouă vieaţă şi, de îndată ce o simţim, tresărim
minunaţi de noutatea sau de posibilitatea realizării şi, de multe ori,
sufletul ni:e furat ca de:o vrajă, ca de:un vis, căruia ni:i plăcut a
ne încrede, sau din care ni:i greu a ne smulge.
Prin opera de artă el însufleţeşte, apropie natura de simţirea
noastră, dându:i vieaţă proprie şi tot o dată ne apropie şi pe noi de
natură, resuscitându:ne ca s'o simţim şi s'o înţelegem precum el o
voeşte.
In ce constă arta poetului nostru ? Din ceeace a realizat, dedu:
cern că el iubeşte natura, marea, cu aceiaşi căldură cu care ţine a
ni le face să fie simţite prin versuri. Artist conştiincios, scrutează cu
aceeaşi unitate de măsură aspectul naturii, simţirea omenească în
fata ei şi versul în care ritmul va bate la poarta sufletului nostru ca
să ne vestească realizarea. Am spus că el a transpus natura în vieaţa
pe care simţirea noastră o poate împărtăşi din versuri în forma
consacrată de literatura noastră cultă. ln adevăr el mânueşte.
,, ... Iambii suitori, troheii, săltăreţele dactile"
în combinaţii fericite. Cititorul a putut încerca, din citafiile făcute, resonanţa
unor versuri exametre dactilice în „Noapte ponică", a unora trohaice în
„Marea", a unora iambice în „Soare", şi a unor versuri adonice în
»Alai", etc. Lucrul dovedeşte dorinţa de:a seziza şi predispune pe
cititor prin ritm şi conştiinţă de marea valoare a ritmului în poezie.
Dar combinaţiile de ritmuri mai neobicinuite sunt puţine. Ar fi fost
de dorit mai multe, căci tocmai combinaţiile obicinuite, cred, că sunt
cauza pentru care cititorul român nu mai este impresionat de versuri.
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158 La acest cititor nu e aversiunea, ci obicinuinţa ritmului mereu acelaş
şi a unor rime supra=-obicinuite.
Pentru a da farmecul noutăţii,- unii poeţi au căutat să mărească
vocabularul poeziei ; cuvântul nou întrebuinţat, sau într' o !i:;Xpresie
îndrăzneală, izbeşte, dă starea sufletească de surpriză . . . Altii au adus
imagini bizare; altii subiecte exotice; alţii au suprimat rima, lăsând
versul alb ca zăpada ; altii au frânt versurile în mod neregulat, toti
tot în acelaş 5cop.
Se înţelege c;ă nu toate. încercările au fost zadarnice ; dar efectul
obtinut n'a fost şi nu putea fi definitiv. ln această chestiune să nu
se uite că emotia pe care o ţinteşte arta e o stare sufletească, o
reacţiune de interior; că dacă sunetul versului construeşte o melodie
în aer, în afară, uneltele sufletului caută s' o prindă, urmărind=-o în
jocul ritmului, ca s'o aducă în interior. Acest joc al ritmului este cel
care le atrage. în primul rând. Deci ritmurile noi, neobicinuite vor
atrage mai mult de cât cele cunoscute până la saturaţie..
Arta poeziei - vers constă, în primul rând, din provocarea
simţurilor prin ritm şi rime, apoi din impresionarea prin imagini. De
alt=-minteri şi psihologiceşte fenomenul senzaţiei. precedă pe· cel al im=
presiei, cum acesta pe cel al perceperei.
Că ritmul şi rimele sunt de prima importantă ne=-o poate de=
monstra trecutul : Alexandrescu, Alexandri, Eminescu, Coşbuc, toţi au .înoit poezia în timpul lor prin înoirea. versificaţiei. Se ştie că
de la Eminescu a rămas şi un dictionar de rime ; că el a ajuns chiar la
versuri ne mai întrebuinţate şi pe care prosodiştii le=-au numit eminesciane ;
că nimeni n'a făurit aşa de armonioase versuri în formă populară şi
că nimeni nu ne=-a mai dat vre=-o glossă cu rime impecabile, ori
savante strofe safice . . . Aceasta cere însă studiu şi preocupare adâncă
de expresia ritmică, de rime şi, bine înteles, un nemărginit respect
pentru „limba veche şi'nţeleaptă".
In rezolvarea problemei, sau mai bine zis, în propăşirea poez1e1
noastre, ne aşteptăm mult de la autorul volumului „Fierbea asnoapfe
marea". Sunt în acest volum probe ce îndreptătesc aşteptarea. Enumăr
câteva caracteristice : iubirea de natură şi dorinţa de-=-a o înfătişa în
raporturile ei de armonie sau contrast cu sufletul omenesc ; puternic
avânt liric, temperat numai de tendinta de-::.a reda esenţialul ; stăpânirea
mijloacelor artistice apartinând poeziei=-vers, exercitate cu conştiinţiozitate
şi o laborioasă pornire de=-a se depăşi pe sine însuşi, de a=-şi perfec-=
ţiona arta.
D. Stoicescti ·

*

La Commission Europeenne du Danube el son oeuvre de 1856
a 1931. - 526 p 70 planşe colorate ş1 diagrame, deşenuri etC:-,
16 documente şi 36 anexe (tabele, diagrame, planuri în culori). .Earis.
Imprimerie Nationale, 1931. •
Trebuie remarcată dela început deosebita vaioare ştiinţifică şi
tehnica superioară cu care se înfăţişează această operă. Cuprinde un
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material destul de variat şi de complect, prezentat cu o rară claritate
şi o netăgăduită obiectivitate, împinsă până la ano_nimatul colabora-=
forilor, material din care se poate desprinde cu uşurintă evoluţia, pre-=
ocupările şi realizările C. E. D.; pretutindeni fapte precise, desbrăcate
de orice personalitate şi sprijinite îndeosebi pe cifre. Sunt putine.
operele de căpetenie fără de care nu se pot întreprinde studii serioase
la gurile Dunărei· şi aceasta este printre ele. Dacă opera materială a
C. E. D. este încă departe de desăvârşire, in schimb opera spirituală,
vie, esle o realizare definitiv câştigată şi poate o chezăşie că, în cele
din urmă şi aici, la gurile Dunărei, omul va biruiJ_latura, cu ale cărei
elemente trebuie să ducă deocamdată luptă grea şi dârză.
I. Prima parte cuprinde un interesant isforic al C. E. D. dela în-=
fiinfarea sa şi până în 1930. Inainte ·de tratatul dela Paris din 1856,
nu exista libertatea navigatiei pe Dunăre; de la 1856 până la 1878
libertatea navigatiei e .aplicată numai Dunărei de jos ; dela 1878 până
la 1919 e reprezintată şi România în C. E. D., care are deacum o in-=- ·
dependentă complectă fată de autoritatea teritorială; iar dela 1919 se
creează şi Comisiunea Internatională a Dunărei cu jurisdictia între
Brăila şi Ulm.
Prin Congresul dela Viena din 1815 se hotărâse libertatea na-=
vigatiei pe fluviile care separau sau străbăteau mai multe state, în
schimbul unor taxe ce trebuiau să fie cât mai uniforme şi invariabile.
Aceste dispozi(ii generale nu s'au aplicat şi Dunărei de jos, pentrucă
Turcia, care stăpânia atunci aici, n'a aderat la ele. Prin tratatele din
1812, 1826 şi 1829 dintre Turcia şi Rusia, aceste state garantau li"
bertatea naviga(iei pe Dunărea de jos exclusiv în favoarea lor. Când
uneori Rusia &făpânia gurile Dunărei, ea căuta să împiedice desvol"
larea navigaţiei la aceste· guri, favorizând desvoîfarea portului Odesa.
Spre 1830, Austria începu să se intereseze de navigatia pe
Dunărea de jos, s. rijinind înfiintarea „Soc. aufrichienne de naviga"
!ion a vapeur" pentru transportul mărfurilor şi călătorilor din Europa
centrală la gurile Dunărei, iar în 1840, prin Convenţia dela Peters"
burg, Rusia şi Austria îşi garantau libertatea navigatiei în dreptul te"
ritoriilor lor, Rusia mai obligându.,,se să împiedece împotmolirea bra"
(ului Sulina şi să construiască un far.
Cam în acelaş timp, Anglia căuta să-=şi creeze în Principatele
române debuşeuri pentru produsele industriale şi piete de aprovizionare
cu cereale; pela 1850 Anglia făcea aici un corner! întins, cu toate
grrntătile pe care le întâmpina din partea Rusiei, care lăsase braţul
Sulina să se împotmolească şi instituise carantina. In 1853 Sulina
scăzuse la 7 ½ picioare ;:idâncime (2, 28 m.), pe când în vremea stă"
pânirii turceşti se menţinea cam la 16 picioare. Din cauza barei deld
Sulina, comerţul englez a pie�dut într'un singur sezon 30.000 lire
sterline. Reclama(iunile din partea Angliei şi Austriei se tineau lan(,
dar fără rezultat, căci Rusia avea interesul să împiedece, iar nu să
înlesnească navigaţia pe Dunăre. Aceste fapte au dus la crearea
C. E. D. în 1.856.
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- 160 Până la încheierea păcii dela Paris din 1856, nu s'a puful
ajunge la nici un acord cu Rusia în privinfa liberfăfii navigafiei pe Du:
năre ; cu foale că i s'au făcui propuneri chiar în fimpul răsboiului Cri:
meii din parfea Angliei, Ausfriei şi Franţei. Ausfria a cerul însă să se
înscrie în tratat libertatea navigafiei numai pe Dunărea de jos, întrucât
pentru Dunărea superioară exista din 1851 o conventie între ea şi Ba:
varia, la care aderase şi Wiirter�bergul. S'a primit propunerea Austriei,
dar s'a extins libertatea navigafiei în tot lungul Dunărei şi gurile ei după
principiile şi condifiunile actului dela Viena din 1815. Statele sem:
natare ale tratatului mai declară această dispozifie de drept public
european şi o iau sub garanfia lor. Prin tratat s'au creat 2 comisiuni:
a) una riverană, permanentă, c9mpusă din delegati ai Austriei, Ba,
variei şi ,Wiirtenbergului, la care se adăugau câte unul al Serbiei,
Munteniei şi Moldovei, aceştia aprobaţi de Poartă ; misiunea ei era
să elaboreze regulamentele de navigaţie şi poliţie fluvială, să împiedice
orice s'ar fi opus aplicării actului dela Viena, să întreprindă lucrările
necesare pe fot_ parcursul fluviului şi să supravegheze menţinerea na,
vigatiei .gurilor Dunărei, după disolvarea C. E. D. A doua comisiune,
europeană, pe timp limitat, compusă din delegaţi a1 statelor' semnatare
ale tratatului dela Paris: Anglia, Austria, Franţa, Sardinia, Prusia,
Rusia şi Turcia ; această comisiune avea însărcinarea să degajeze
gurile Dunărei de orice obstacol şi să întreţină navigaţia între lsak:cea
şi Mare. Toate vasele, sub orice pavilion, trebuiau tratate pe picior
de· egalitate.
Când C. E. D. a intrat în funcţiune, situaţia în Deltă era puţin
favorabilă comerţului şi navigaţiei. La început Delta, la care Ruşii nu
întelegeau să renunfe, a fost atribuită Moldovei, apoi Turciei care a
şi ocupat-=-o milităreşte. Abuzurile autorifăfilor teritoriale turceşti, jafu,
rile şi prădăciunile de tot felul făceau ca navigafia şi comerful să nu
mai aibă nici o siguranfă la gurile Dunărei. Din j:auza bancurilor de
nisip, chiar vase cu un tonaj de 150-300 tone erau silite să...şi
descarce o parte din încărcătură în şlepuri, ai căror proprietari, oameni
fără nici un scrupul şi aventurieri, reuşiau prin tot felul de mijloace
să.,,şi însuşiască o parte din mărfurile încredinfale ; naufragiul vaselor
era ceva frequent, iar deseori chiar piloţii le provocau,. ca să dea de
lucru proprietarilor de şlepuri. Sulina era pe vremea aceea sediul
acesfei piraterii deghizate ; era un orăşel cu 1.000-1.200 locuitori,
cea mai mare parte Greci, având ca locuinfe câteva bărăci de scân•
duri sau simple colibe de stuf. Numărul mare de mori de vânt în
plină acfivitate care existau la Sulina e o bună dovadă despre afaw
rile necurate ale acestor cosmopoliţi.
Sediul C. E. D. a fost fixat la Galafi, de unde membrii Co•
misiunii puteau fi în mai strânsă legătură . cu guvernele respecfive.
Penfru moment, C. E. D. s'a ocupat cu amenajarea bratului şi gurii
Sulina, în care timp inginerii studiau care din cele trei guri frebuia
aleasă pentru lucrările definitive. S'a înfiinfat curând o linie telegrafică
Sulina-Galaţi şi alta Tulcea-Ismail, cedate apoi guvernului Mol•
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- 161 ciovei şi s'au regle111entat navigatia şi politia fluvială, fixându-=se şi
taxele de navigaţie pentru procurarea resurselor.
Actul de navigatie din 1857, care favoriza marile societăţi de
navigaţie austriace împotriva principiilor Conve/4iei dela Viena a fost
supus conferintei dela Paris din 1858, reunită pentru a regula reor..
ganizarea Principatelor române. Conferinţa n'a ratificat acest act şi
atunci Austria a cerut disolvarea C. E. D. ·şi instituirea Comisiunii ri-= verane__; dar şi această propunere a întâmpinat opoziţia celorlalte puteri
care au hotărât ca C. E. D. să continue a functiona până la terminarea
lucrărilor, termenul de 2 ani acordat, C. E. D. fiind insuficient. In cele
din urmă primeşte şi Austria aceasta propunere, cu condiţia să nu se
preluncrească termenul mai mult de 15 luni:
ce priveşte alegerea gurii Dunărei pentru lucrările definitive,
părerile inginerilor erau împărţite pentru Sulina şi Sf. Gheorghe, până
ce o comisiune de tehnicieni, reunită la Paris, s'a pronunţat în fa-=
voarea gurii Sf. Gheorghe ; dar guvernele statelor semnatare au re-=
nunţat succesiv la acest proect, ceeace însemna că ele recunoşteau
că misiunea C. E. D. e îndeplinită după terminarea lucrărilor provizorii
dela bratul Sulina. Delegalul Austriei a comunicat însă că, pentru mo-=
meni, Comisiunea riyerană nu poate fi instituită şi convocată şi pro-=
pune să se întocmească un Act de închidere, prin care să se dea
socoteala de lucrările efectuate în prima perioadă, să formuleze legea
navigatiei dunărene în iimpul celei de a doua perioade şi să se pro-=
roage puterile C. E. D. până ce guvernele se vor fi în(eles pentru trans-=
miterea atribuţiunilor Com. riverane. Propunerea a fost adoptată la
20 Ţunie 1861 sub numele de Aci public şi decretată la 2 Decemvrie
186'1, însă Turcia nu 1-=a acceptat, socotindu-=! că atinge drepturile
sale teritoriale. El a fost apoi semnat de toate puterile la Galaţi, la 2
Noemvrie 1865, împreună cu regulamentul de navigaţie şi de politie
şi tariful de navigaţie ca anexe şi sancţionat în Conferinţa dela Paris
din 28 Martie 1866, când s'a prelungit şi durata C. E. D. cu încă 5
ani pentru terminarea lucrărilor. Cât despre Comisiunea riverană, încă
n'a fost posibil să se ajungă la constituirea ei. De acum, C. E. D. a
luat măsuri cu caracter permanent.
In 1870, Rusia a voit să profite de răsboiul franco-=german
pentru a se deslega de tratatul dela Paris, care îi impusese neutrali
tatea Mării Negre, ceeace. a determinat pe Anglia să protesteze şi să
convoace în · conferinţa dela Londra, la 13 Martie 1871, pe delegatii
celor 6 puteri semnatare. Conferinţa aceasta a prelungit pe încă 12
ani durata C. E. D. şi a hotărât ca toate lucrările şi stabilimentele ei să
.se bucure de imunitate deplină.
In timpul , ·oiului dela 1877 - 78 neutralitatea C. K D. a fosţ
violată. Ruşii au l.k inbardat portul Sulina, pretextând că aici erau
frupe şi depozite de muniţiuni turceşti şi au interzis şederea la Tulcea
a inspectorului naviga(iei pe care, fiindcă era de naţionalitate turcească,
C. E. D. a fost nevoită să-=l concedieze provizoriu. Ruşii au mai interzis
.şi navigafia pe Dunăre ; la protestul celorlalte puteri, au admis ca va-=
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- 162 sele acestora să circule, supunându-=le numai la restricţiuni timporare
necesitate de cerinţele răsboiului. Au făcut apoi un baraj la gura Su:
linei, scufundând vas�vechi încărcate cu piatdL La rândul lor, Turcii,
considerând ţărmul Dunărei ca linie de apărare, au interzis vaselor
comerciale să circule în dreptul lor şi au cerut ca vasele C. E. D. să
arboreze lângă drapelul semnal şi pe ce! turcesc, ceeace a făcut ca
aceasta să suspende circulaţia vaselor sale. Aceste măsuri au avui
ca efect suspendarea oricărei activităţi a C. E. D. ale cărei resurse au
încetat, trebuind totuşi să majoreze cu 25 °Io salariile personalului.
Prin tratatul dela Berlin din 1878, gurile Dunărei, afară de
Chilia, au trecut în stăpânirea României, căreia i s'a admis să aibă
un delegat în C. E. D. Puterile C. E. D. au fost întinse până la Gaiali,
acordându„i:se şi o independentă complectă, asigurată priri dărâmarea
tuturor cetăţilor dela Dunărea de jos pănă la Porţile de fier şi prin in:
terzicerea de a se construi altele; nici vasele de răsboiu n'aveau voie
să circule pe acest parcurs, ci numai cele de politie şi vamă. Regu:
lamentele de navigaţie, politie fluvială şi supraveghere, elaborate de
C. E. D., asistată de delegaţi ai ţărilor riv2rane, se extind până la Por:
ţile de fier. Elaborarea regulamentelor trebuia făcut� de_,o comisiune
mixtă, compusă din C. E. D. şi câte un delegat al Serbiei şi Bulgariei,
iar executarea era sub autoritatea unei alte comisiuni mixte, compusă
dintr'un delegat al Austro„Ungariei, ca preşedinte, câte unul al Ro.e
mâniei, Bulgariei şi Serbiei şi un membru al C. E. D. desemnat prin
rotafie, pe termen de 6 luni. S'a mai prevăzut o serie de măsuri pri:
vitoare la regulamentul sanitar, imunitatea personalului şi proprietăţilor
C. E. D., la Inspectoratut general al navigaţiei şi căpitănia portului
Sulina.
România şi Bulgaria au refuzat să semneze regulamentul prin
care se creia comisiunea mixtă de aplicare a Regulamentelor C. E. D.
până la Porţile de fier. In 1883, expirând ultimul termen acordat
C. E. D., o nouă conferinfă a fost convocată la Londra. Austria nu
voia să consimtă la prelungirea puterilor C. E. D. decât dacă şi aceste
2 state adoptă regulamentul în discuţie. Totuşi, această ·conferinţă a
prelungit puterile C. E. D. pe încă 21 ani şi i..-a întins jurisdicţia până
la Brăila. După aceşti 21 ani, competenta C. E. D. se prelungeşte au.e
tomat din trei în trei ani, ·dacă una din puterile semnatare ale trata-'
tului nu face, cu un an înainte ae expirarea perioadei trienale, pro..
puneri de modificare ale constituirii sau puterilor C. E. D. Conferinţa
aceasta, neadmifând decât cu voie consultativă pe delegaţii României,
Bulgariei şi Serbiei, întrucât aceste slate nu erau semnatare ale tra-=
tatului dela Berlin, a determinat pe delegatul României să protesteze
solemn şi să declare că deciziunile luate fără participarea României
vor fi socotite de ea ca neobligatorii. Pentru braţul Chilia s'a fixat
un regim special: C. E. D. nu va exercita controlul acolo unde bratul
aparfine în întregime Rusiei sau României; acolo unde străbate am-=
beie teritorii, i se va aplica regimul Sulinei ; planurile lucrărilor ce ar
întreprinde aici Rusia sau România trebuesc supuse C. E. D., pentru
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a se vedea dacă nu aduc · vre:o atingere navigabilităţii celorlalte braţe ;
în caz de divergenţă, litigiul va fi supus direct puterilor semnatare.
Intre 1883 şi 1914 s'au executat la gura şi în braţul Sulinei
cele mai importante lucrări de ameliorare a navigaţiei, între care ma:
rile rectificări ale canalului. Marea tăetură a fost inaugurată la 1894 de
Regele Carol; a doua, la 1897, de primul ,ministru D. Sturdza; a
treia, în 1902, de Principele Ferdinand, care a reprezantat pe su-=
veran şi în ziua de 10 Mai 1906, cu ocazia serbărilor semicentena-=rului C. E. D.
.
Intre 1911 şi 1913, răsboiul italo-=-turc, ca şi cele balcanice, care
au dus la închiderea strâmtorilor, au paralizat navigaţia şi comerful.
Resursele C. E. D. au diminuat până aproape de dispari/ie, iar activi-=
tatea a început să slăbească mult din cauza lipsei mânei de lucru şi
a situa/iei financiare critice. A trebuit să se recurgă la împrumuturi,
pe care le:au acordat România şi celelalte state membre. Când Ro-=
mânia a intrat în răsboiu, delegaţii Austriei, Germaniei şi Turciei au
fost conduşi la frontieră, iar personalul aparţinând acestor naţionalităţi,
internat. După invadarea României, activitatea C. E. D. a încetat cu
desăvârşire. Pagubele· suferite în timpul răsboiului au fost enorme.
Prin tratatul dela Bucureşti din 7 Mai 1918, prin care puterile
centrale impuneau pacea României, s' a modificat şi situaJja gurilor
Dunărei în avantajul lor, înlocuind C. E. D. printr'o Comisiune a gurilor
Dunărei compusă din delegafi ai ţărilor riverane şi a celor depe coasta
occidentală a. M. Negre: Germania, Austro:Ungaria, Serbia, Bul=
garia, România, Turcia şi eventual Rusia. Puterile acestei comisiuni
erau aceleaşi ca ale C. E. D. Până la constituirea ei, delega/ii Germaniei,
Austro-=-Ungariei, României şi Turciei au luat sarcina C. E. D. cău:
tând să redea navigaţiei canalul şi gura Sulinei. Germania căuta legă=
lura pe apă cu Turcia şi Caucazul pentru aprovizionare. Banii necesari
şi cărbunii au fost furnizafi de Germania şi Austria.
După semnarea armistiţiului din 10 Noemvrie 1918 de către
Germania, delegaţii puterilor centrale părăsesc România, iar delegatu
român a rămas să administreze singur afacerile curente cu ajutoru
financiar al guv.ernului român, aşteptând să se •fixeze noul statut a
Dunărei.
.
Dela 1856 până la 1914 regimul navigaţiei pe Dunăre nu era
uniform, ci era împărfit în trei secţiuni : 1. Dunărea de jos, sub compe-=
lenţa C. E. D.; 2. Dunărea mijlocie, între Brăila şi Porţile de fier,
unde controlul şi poliţia navigaţiei se exercitau de· statele riverane;
3. Dunărea de sus, dela Porţile de fier la Ulm, unde se aplica actul
de navigaţie din 1857.
După războiul mondial, Dunărea a fost dotată cu un regim
uniform. Prin art. 331 din tratatul din Versailles, Dunărea e declarată
internaţională dela guri până la Ulm. Insă Comisia specială a Confe-=
rinţei de pace a prevăzut un regim provizoriu până la alcătuirea statu:
!ului definitiv. Trei luni după ratificarea tratatului, o comisiune com-=
pusă din delegaţi ai Statelor Unite, Angliei, Franţei, Italiei, Belgiei,
/

www.minac.ro

- 164 Greciei, României, Serbiei şi Cehoslovaciei a fixat următorul regim:
C. E. D. a fost restabilită, iar pentru controlul întregei reţele a fluviului
internationalizat, de unde încetează competenta C. E. D. până la Ulm,
a fost instituită o Comisiune internaţională. Provizoriu, au fost admişi
ca ml'.rnbri ai C.E.D.numai delegaţii Angliei, Frantei, Italiei şi României.
C. I. D. se compune dit'\ câte un reprezentant al tuturor statelor rive-=
rane şi câte unul al Angliei, Franţei şi Italiei.
O conferinţă compusă din reprezentanţi ai Angliei, Franţei,
României, Jugoslaviei şi Cehoslovaciei, cu vot deliberativ şi ai Ger-=
maniei, Austriei, Ungariei şi Bulgariei, cu vot consultativ, a fixat
statutul defenitiv al Dunărei, sub formă de convenţie, în 44 art.
Se prevede în statut libertatea navigaţiei şi egalitatea de tratament
pe tot parcursul Dunărei, între guri şi Ulm, pentru toate pavilioanele.
Competenţa C. E. D. se întinde până la Brăila, iar a C. r D. între
Brăila şi Ulm. Prin decizia unanimă a celor 4 state reprezentate în
C. E. D. pot fi primiţi şi reprezentanţi ai altor state care ar avea interese
economice şi politice la gurile Dunărei.
In1ediat după constituire, C. E. D. a început lucrările de amenajare
a braţului şi gurii Sulina, de reparaţii sau reconstruiri ale stabilemen=
telor şi lucrărilor avariate sau distruse în tirnpul războiului. A obtinut,
printr'un acord semnat la Galaţi în 1924, despăgubiri de războiu în
sumă de 667.000 fr. aur din partea Germaniei, Austriei, Ungariei şi
Bulgariei, achitate până în Decemvrie 1926. A primit şi arhivele duse
la Berlin în timpul războiului.
Primele lucrări tehnice au fost întreprinse la gura Suliei pentru
pre!ungirea digurilor şi mentinerea adâncimii necesare navigaţiunii. În
1924 şi 1926 însă adâncimea a scăzut la 14 picioare (4,27 m.) şi a
fost nevoie să se utilizeze la gura Sulinei un canal provizoriu cu
direcţia spre N, până la terminarea lucrărilor de rmenajare a canalului
prin'Cipal. Pentru gura Sulinei, braţul şi gura Stari Stambul constitue
o ameninţare permanentă din cauza marei cantităţi de aluviuni pe
care curentul litoral le mână la gura Sulinei. Inginerii C. E. D. erau
de părere să se facă la Stari Stambul un baraj, care să îndrepte
curentul apelor Chiliei inspre N, însă acest baraj ar fi necesitat mari
cheltueli, care nu corespundeau avatJtagiilor, problematice, pe lângă
că ar fi periclitat şi regimul Chiliei. C. E. D. a amânat pentru anul
1933 lucrările la Stc1ri Stambul, urmând ca ·până atunci să se facă
şi studiile necesare.
II. Partea a doua se ocupă de organizaroo. administrativă a C. E.
D. dela înfiintarea sa (1856) şi până în prezent. Până la 1878, erau 7
state semnatare ale tratatului dela Paris din 1856 ; dela 1879 până
la războiu'! mondial, face ,
·tn comisiune şi un delegat al României;
după războiu, numai 4 rep1 · .ntanţi: al Angliei, Franţei, Italiei şi
României şi fiecare e înlocuit, în lipsă, prin câte un supleant. C. E. D.
ţine în fiecare an, la Galaţi, două sesiuni plenare : una primăvara şi
alta toamna. Preşedinţia se acordă pe rând, pentru fiecare sesiune
ordinară, tutu!·or membrilor; sesiunea extraordinară este prezidată de
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- 165 preşedintele ultimei sesiuni ordinare. In timpul dintre sesiunile ordinare,
C. E. D. este condusă de Comitetul executiv, compus din cel puţin 2
delegaţi sau supleanţi- prezenţi la sediu.
Un apendice dă lista tuturor delegaţilor în C. E. D., dela înfiin-=
tarea sa până în anul 1930.
Urmează apoi o descriere amănunţită a organizării fiecăruia din
cele 7 servicii ale C. E. D.: 1. Secretariatul general; 2. Comptabilitatea.
generală ; 3. Casieria navigaţiei; 4. Serviciul tehnic; 5. Inspectoratul
navigaţiei; 6. Căpitania portului Sulina; 7. Serviciul spitalelor. In
lista şefilor acestor ser\'icii, dela înfiinţarea lor până în 1930, întâlnim
numai 6 români: 1 Director al casei de navigaţiei, 1 căpitan al por-=
tului Sulina şi 4 medici.
Personalul C. E. D. e împărţit în 4 categorij: a) personalul tabloului
normal cu 25 români din 66 ; b) personalul corpului de pilotaj cu 26
români din 58; c) personalul intermediar cu 29 români din 47 şi d)
personalul inferior cu 128 români din 188; în al doilea rând v'in
grecii,· însă. în proporţi� mult mai mică. Din 746 lucrători angajaţi în
1930, timporar, sunt 567 români.
III. Partea a treia priveşfe finanfele C. E. D. dela 1856 până în
1930. Veniturile constau din încasările taxelor de navigaţie şi împru-=
muturi. Tariful provizoriu din 25 Iulie 1860 a fost modificat de 17
ori până la 28 Octomvrie 1927, pentru a-=-1 pune în acord cu situaţia
economică în.general şi cu nevoile C.E. D. pentru executarea lucrărilor.
ln afară de avansurile acordate de Turcia între 1856 şi 1860 şi
•
de Franţa, Anglia, Italia şi România între 1914 şi 1918, C. E. D. a fost
silită deseori să recurgă la împrumuturi acordate de statele membre.
Astfel de împrumuturi au fost făcute în 1860, 1861, 1862, 18651868, 1919, 1924, 1928, 1829-30� la care a contribuit în bună
parte şi România.
Moneda adoptată la început de C. E. D. a fost ducatul austriac
î_n valoare de 12 franci, care circula pe atunci în statele dunărene.
ln 1869 a fost adoptat francul, echivalentul piastrului care circula în
România şi care a fost apoi înlocuit cu leul, echivalentul francului.
După războiul mondial, din cauza fluctuafiunii francului francez, a
fost adoptat francul aur (în 1926).
IV. Partea a patra relafivă la lucrările execufafe la Dunărea de
jos de C. E. D., începe printr'o descriere a Dunărei, din care trebuesc
re.ţinute următoarele : isvoarele Dunărei în Pădurea neagră sunt Brege
şi Brigach, care se unesc la Donaueschingen, în Baden, la . 678 m.
altit. abs ; de aici la vale poartă numele de Dunăre. Lungimea Dunărei
e de aproape 2800 Km. dintre cari 930 km. între Turnul-=-Severin
(34, 13 m: alt. abs. la etiaj) şi Sulina. Cursul Dunărei se împarte în
3: a) superior, în sus de Bratislava; b) mijlociu,' între Bratislava şi .
Porţile de fier; c) inferior, între Porţile de fier şi Marea Neagră. ·
Cursul inferior se împarte şi el în două : a) Dunărea fluvială, între
Porţile de fier şi Brăila ; b) Dunărea maritimă, între Brăila şi mare ;
asupra acestei a doua părţi se exercită competenta C. E. D.
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166 La unghiul vestic al deltei, la Ceatal Ismail, Dunărea se di=
vide în două brate : Chilia şi Tulcea. Până la mare, braful Chi=
!ia se bifurcă de trei ori, vărsându.:-se în mare prin 8 guri. Bratul
Tulcea se divide şi el, la Ceatal Sf. Gheorghe, în două brate secun=
dare : Sf. Gheorghe şi Sulina. Gura Sulinei se află la egală distantă
32 km., între gura Oceacof şi gura Sf. Gheorghe. In 1856, adâncimea
gurii Sulinei era de 9 picioare (2,74 m.) pe când a Oceacofului şi
Sf. Gheorghe nu depăşeau 6 picioare (1,83 m.) ; adâncimea medie
a bratului Sulina nu era mai mare de 8 picioare (2,44 m.)
Din punct de vedere tehnic, activitatea C. E. D. s'a desfăşurat
la început asupra a două puncte: a) studii şi lucrări pregătitoare; b)
alegerea gurii şi elaborarea proiectului definitiv de ameliorare. In epoca
semnării tratatului dela· Paris, gurile Dunărei nu erau explorale din
punct de vedere ştiinţific : nu era o hartă exactă, nici ridicări de
nivelment şi nici date hidrografice. Imediat după instalarea C. E. D. s'au
intocmit planuri amănunţite ale gurilor Sulina şi Sf. Gheorghe, profiluri
şi sondagii, etc. S'a studiat debitul fiecărui brat, înclinarea patului
fluviului, viteza curentului, nivelurile de etiaj şi creşteri, progresul
întăririi plajei sub.=marine a deltei şi cauzele complicate ale formării
barelor la guri, direcţia vânturilor şi a curentului litoral, natura şi
cantitatea aluviunilor fluviale. La aceasta se adaugă observatiunile
hidrografice ale căp. Spratt, ante.:-proectele inginerilor austriaci Wex
şi Passetti pentru ameliorarea gurilor Sulina şi Sf. Gheorghe, memoriile
tehnice şi proectele lui Nobiling, directorul lucrărilor la Rin, din
Coblenz.
In vederea lucrărilor, s'au cercetat fările vecine pentru procurarea
materialului lemnos şi s'au deschis cariere de piatră în judetul Tulcea,
iar în 1857 s'au început lucrările pentru curăţirea bancului de nisip
dela gura Sulinei, cu o mică dragă. Persoane streine de tehnică, sau
care nu cunoşteau condiţiunile locale, au răspândit svonul prin memorii
şi broşuri că gurile Dunărei pot fi curăţite destul de bine în scurt
timp şi cu cheltuială mică, ceace pare că ':I influenţat şi conferinta
dela Paris, care a acordai C. E. D. un termen numai de doi ani. S'a
văzut însă curând că procedeul de curăţire cu draga sau cu grapa
târâtă pe fundul apei nu ducea la nici un rezultat : după o muncă
de câteva săptămâni s'a obfinut o adâncime abia de câtiva · cm., iar
la prima furtună canalul a fost din nou închis. Aceste fapte au
determinat C. E. D. să înceapă studiile preliminare pentru lucrările
definitive. S'au deschis ateliere şi şantiere la Tulcea şi Sulina, s' a
construit linia telegrafică Sulina.:-Galafi şi Tulcea.:-Ismail, predate în
1858 guvernului Moldovei, s'au angajat lucrători localnici şi streini, la
cari s'au adăugat 100 condamnaţi oferiti de guvernul Munteniei.
Pentru executarea lucrărilor, ca şi pentru furnizarea materialelor, C.
E. D. a fost nevoită să renunfe la antrepriza particulară.
· In primăvara anului 1858, în urma studiilor făcute până atunci,
s'a renunfat la amelioarea bratului Chilia, măcar că are un debit mult
mai mare decât celelalte două împreună, pentruc.ă e prea· bifurcat şi
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- 167 cu un regim prea variabil, e mai departe de Bosfor şi are gura situată
sub vânturile care suflă din larg.
S'a ales bratul Sulina, pentru ameliorare, fiindcă mai fusese
utilizat şi aici se puteau face lucrări cu mai putină cheltuială.. Cu
toate că proecfele inginerilor se deosebiau în unele privinţe, toţi erau
de acord să se prelungeaseă gura Sulinei cu ajutorul digurilor.
Braţul Sf. Gheorghe oferia mai multe avantagii : are o adân-=
cime superioară celei a bratului Sulina, e mai larg, lipsesc complet
bancurile (bas:fonds) pe tot parcursul său şi are un volum de apă
mai mare ; profilul transversal la bară e mai avantajos la Sulina până
la adâncimea de 16 picioare (4,88 m.), de unde adâncimea creşte
repede la Sf. Gheorghe şi gradat la Sulina, după cum se vede diu
următorul tablou :
Distanta
Sulina
Sf. Gheorghe
l.1
,,
"
,,
,.

6.000 picioare (1828,74-m.)
9.000
"
(2743, li m,)
12.000
(3658,48 m.J
(4571,85 m.)
15.000
18.000
(5486,22 m.)

20 picioare (6,09 m.)
(12.80 m.)
42
60
(18,29 m.)
(23,77 m.)
· 78
100
(30,48 m.)

18 picioare (5,94 m.)
(8,53 m.)
28
42
(12,80 m.)
48
(14,63 m.)
60
(18,29 Ul,)

Comisiunea specială întrunită în 1858 la Paris a fost de pă:
rere ca lucrările definitive, un canal cu ecluze independent de gură,
să se facă la Sf. Gh�orghe, ceeace era şi în programul C. E. D.; dar
această lucrare, al cărei rezultat era greu de prevăzut, ar fi costat
J 7.500.000 franci, pe cai·i C. E. D. nu;i putea procura. Pe lângă
aceasta, mai era- teama .de concurenta căii ferate Cernavoda-Con-=
stanta, a compi)niei engleze. Provizoriu, lucrările trebuiau continuate la
Sulina ; însă, neajungându-=se la o înţelegere asupra modului de
ameliorare a br�fului Sf. Gheorghe, C. E. D. a hotărât să transforme
lucrările provizorii dela Sulina în lucrări permanente.
In urma lucrărilor executate la bratul Sulina, s'a ajuns. la ur:
mătorul profil transversal: 480 m. 2 în 1880; 577 m.2 în 1889, iar
în 1930 s'a ajuns la 786 m2• Adâncimea a crescut continuu, până
ce în 1926 n'a fost niciodată inferioară lui 231/2 picioare, în cea mai
mare parte a fiecărui an menfinându:se la 24 picioare.
Lucrările de rectificare, prin cele 1O tăeturi succesive, a scurtat
braţul Sulina cu 21,9 Km., suprimând 26 coturi, iar lucrările de în:
diguire au influenţat debitul celor trei brate, după cum se vede:
1928
1905
1856
670/o
65°/o
63?/o
Braţul Chilia
140/o
90/o
70/o
„
Sulina
0
0
21°Io
24 /o
„
Sf. Gheorghe 30 /o
Debitul braţului Sulina crescând de două ori, adâncimea la gură
poale fi menţinută mai uşor, pe când bratul Sf. Gheorghe, reducân:
du:i:se debitul, a fost împotmolit deatungul său, adâncimea: din 1856
menfinându-=se doar la gură. Amenajarea. bratului Sf.· Gheori;!he ar
costa acum mult mai mult ca la încep,ut.
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- 168 Cantitatea de nămol scos din braţul Sulina pana m 1930 se
cifrează la 2,039.073 m s., iar în sus de Ceatal Sf. Gheorghe.
1.174.205 m s.
E foarte interesantă o diagramă cu durata îngheţurilor pe Du=
năre între 1836 şi 1930. Din 94 ierni. 19 au fost lipsite de înghe-=
t_uri (aprox. 1/5), în 22 ierni îngheţul a durat până la 30 zile, în 28
intre 30 şi 60 zile, 22 între 60 şi 90 zile, iar. trei peste 3 luni (101
zile în iarna 1879-1880).
Topografia tărmului deltei se schimbă necontenit, în general câş=
tigând în suprafaţă în paguba mării. Inaintarea deltei nu este uni=
formă, ci variază după locuri ; sunt şi puncte unde marea înaintează
prin abraziune. Schimbările în configuraţia ţărmului deltei sunt datorite
în parte debitului variabil al Dunărei, vitezei cu·rentului (în perioada
de creştere atinge 5 mile pe oră, în cea de descreştere chiar sub o
milă pe oră), vânturilor dominante, furtunilor şi curentilor litorali.
Ridicările generale ale ţărmului deltei au permis inginerului=-şef
să întocmească un raport amănunţit asupra configuraţiei plajei subma.,
rine, comparând mişcările dfferitelor linii de fund. Inaintarea ar.JUală
a d�ltei, calculată în picioare, e următoarea :
Gurile

Direc..
tiunea

Oceacof
Spre
Intre Novoe Stambul
şi Otnojina
„
Stari Stambul
„
Sulina
"
Sf. Gheorghe (media) ,,

E
E
SE
E
E

Perioade
media
23
1856-71
1871.
83
1883-94
1894-1906
i906-23
1856-19
--------253
320
583
291
O
394
133
7
40
64

375
167
113
108

273
109
45
41

208
208
62
59

156
569
79
13

210
200
65
51

Cantitatea de aluviuni, în 30 ani, după ridicarea dela 1894,
cărate de Dunăre e de 2.432.500.000 tone, repartizate astfel:
Medfa anuală în tone
Tone
Braţele
Chilia
56.230.000
1.686.900.000
Sulina
7.047.000
211.400.000
17.807.000
Sf Gheorghe
534.200.000
Inte anii 191O şi 1919 a fost înregistrată o serie de creşteri
excepţionale: când au apărut şi primele indicii de gâtuire a gurii
Sulina. Media anuală a aluviunilor îri· această perioadă a fost de
103,500.000 tone, cu 41 O/o mai ridicată decât media stabilită pentru
anii 1894- 1.906 şi mai mult decât de 5 ori cât a fost ·În 1921
(19,400.000 tone, din care Sulina numai cu 2,300.000 tone).
Pentru a explica înaintarea anormală la gurile Chiliei, e de
notat că numai în perioada 1910-1919 s'au vărsat 73,300.000 tone
aluviuni prin ·aceste guri, în special prin Stari Stambul.
Prin dragaj s'a scos la gura Sulinei, în perioada 1894-1907,
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aproape 4,000.000 ms de mâl, din care 1,180.000 m· s între diguri.
In 1918 s'au extras aproape 940.000 ms, iar în 1919 alfi 870.000 ms
de material din canalul Sulinei, fără a se putea atinge adâncimea
dinaintea războiului. In 1920 s'au scos 314.000 ms , iar în 1922
aproape 564.000 ms, atingându-=-se şi adâncimea de 24 picioare.
Reţinem din tabloul cantităfilor anuale de material extras prin
dragaj dela gura Sulinei, între 1894 şi 19;m, totalul de 20,683.018 ms .
In apendice e arătată averea imqbiliară a C. E. D. şi materialul
flotant.
In Galafi, C. E. D. posedă 5 imobile, 56 în .Sulina, 6 la Sf.
Gheorghe, 3 în insula Şerpilor, 8 la Gorgova, Ceamurlia şi Ceatal
Sf. Gheorghe, 10 în Tulcea şi 20 focuri permanente pe fluviu. Ma-=
terialul flotant se compune din 24 bastimente cu vapori şi 39 cu
pânze sau lopefi.
V. Partea V..-a cuprinde dispozi/iunile luate de C. E. D. în in-=
·1eresul naviga/iei.
In interesul C. E. D. şi al. navigafiei, delegatul Franfei a cerut
Turcilor în 1861 să declare Sulina port franc. Turcii au declarat
Sulina port franc abia în 1870, fără să=i delimiteze raza; lucrurile au
continuat astfel şi după 1878, când gurile Dunărei sunt atribuite Ro-=
mâniei. In 1929 s'a făcut o moqificare · a limitei portului franc al
Sulinei, pentru ca autorităţile româneşti să poată lua măsuri împotriva
contrabandelor care s'au înmulţit după războiu.
Urmează apoi capitole speciale, desvoltate, privitoarea la regu-=
lamentarea şi polifia navigafiei cu toate modificările aduse dela 1856
până la 1930, serviciul de pilotaj pe Dunăre, porturile şi serviciul
de iluminat şi balisaj.
VI. Partea VI-=-a priveşte acfivifafea C. E. D. din punci de
vedere social. Deşi C. E. D. n'a avut dela început un caracter per-=
manent,totuşi a căutat să acorde unele avantagii personalui său, creindu-=-i
o situafiune cât mai apropriată de aceea a funcţionarilor publici, alteori
mult mai bună decât a acestora. Se acordă noilor numiţi îndemni-=
zări pentru locuinţă, încălzit, cheltueli pentru călătorii de serviciu şi
concedii, îngrijiri medicale, avansuri asupra salariului şi îndemnizări·
de retragere.
Tot în acest scop s'au înfiintat încă din 185c două spitale, unul
la Tulcea şi altul la Sulina, care, reorganizate treptat, au ajun_s să fie
dintre cele mai bine înzestrate şi cu un personal medical select.
S'au acordat apoi diferite ajutoare şcoalelor şi bisericilor din
Sulina, precum şi bisericilor catolice din Galafi şi Tulcea.
VII. Partea VIJ.,,.a tratează raporturile serviciului sanitar al
gurilor Dunărei cu C. E. D., iar
VID. Partea
a rezulfafele operei îndeplinite de C. E. D.
la gurile Dunărei, ca : diminuarea cheltuelilor suportate �de comerţ şi
navigaţie după lucrările C. E. D. şi desvoltarea comerfului şi navi-="'
gafi�i dela 1856 la 1930.
Urmează apoi o serie de 16 documente - tratate şi convenfii, -
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- 170 privitoare la organizarea şi func/ionarea C. E. D., iar un apendice arată
toate publica/iunile C. E. D., pe care, din lipsă de spa/iu, nu le
putem men/iona.
Din cele 36 anexe - planuri, tabele şi diagrame - se poate
veda întreaga activitate a C. E. D. Veniturile C. E. D., dela 1856 până
la 1930, provenite din taxele de navigafie, sunt de 148,633.349,50 fr.
aur, din alte incasări 4,348.497'96 fr. aur şi diri dobânzi 2,453.868,25
fr, · - total 155,435.715'71 fr. aur.
Din tabloul bastimentelor ieşite pe Dunăre între 1847 şi 1930
se vede că media anuală a lor a scăzut dela 1640 la 749 (851 în
1930), pe când tonajul anual a crescut dela 277.741,75 tone la
1,477.853,20 tone, iar tonajul mijlociu al vaselor a crescut dela 169
tone la 1969 tone; tonajul. celui mai mare vas, între anii 1860-1865
a fost de 1.108 tone, iar între anii 1926-1930 a fost de 6.370 tone.
Intre 1847-1850 numărul vaselor cu pânze era de 6.413 (97,77 °Io)
cu un tonaj de 1,061.005 tone (95.50 °/o), iar al vaselor cu vapori
era de 146 (2,23 %) cu un tonaj de 49.962 (4,50 °Io); între 19261930 numărul vaselor cu pânză a fost abia 10 (0,27 °/o) cu un tonaj
de 1009 tone (0,0·1 °Io), pe când al celor cu vapori a atins cifra de
3.733 (99,73 °Io) cu un tonaj de 7,388.257 tone (99,99 o/o).
Incărcările în portu\ Sulina au diminuat dela 1.403 vase (10,97 °/o)
cu un tonaj de 478.379 tone (29,2 °Io) cât .a fost între 1861-1865,
la 162 vase (4,55 °/o) cu un tonaj de 381.408 tone (5,46 °Io) între
1926- 1930, în raport cu numărul şi tonajul vaselor încărcate în
porturile interioare ale Dunăr'ei.
Mărfurile ieşite pe gura Sulinei între 1868-1870 au atins
cifra de 2,718.509 tone i::ereale (97.56 °/o), 41.585 tone lemne (1,49°/o)
şi 26.284 tone diverse (O,95 °Io), iar între 1926-1930 s'a ajuns la
8,336.711 tone (72,84 °Io) cereale, 2,776,612 tone (24,26 o/o) lemne
şi 332.531 tone (2,90 o/o) diverse.
,...__
Diagramele şi tabelele explicative sunt de uri deosebit interes
pentru cercetările privitoare la desvoUarea economică a României, dela
unirea Principatelor până în prezent. Volumul acesta jubilar, care cu:
• prinde în bună parte istoria noastră economică şi uneori politică din
ultimii 80 ani, poate fi primit şi utilizat de cercetători cu deplină în:
credere; iar C. E. D. poate să se mândrească şi cu această operă
în care. a pus atâta•muncă îngrijită şi spirit sănătos.
Dan Iliescu.
Adrienne Burada : Le limon du lac Tekir=-Ghiol (Annales Scientifiques de
l'Universile de Jassy, tome XV, ·1928, p. 129-130). Este o încercare de refacere
a analizei nămolului lacului, făcută de D=-1 Georgescu prin 1910, în scopul de a
vec\ea dacă compozifia lui variază cu timpul şi condifiunile în care au fost luate pro='
beie şi a constatat că, în adevăr, compozifia nămolului variază în limite destul de
largi, dar ea rămâne aproape aceeaşi în ce priveşte raporturile dintre componenţii săi.
D.-1 Georgescu a găsit acidul carbonic liber şi combinai în părfile solubile în apă
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- 171 în timp ce autoarea găseşte cea mai mare cantitate în părţ\le insolubile ; mai găseşte
sulf în stare de libertate, pe când D.,-1 Georgescu nu l.,.a găsii ; a mai aflat sulfuri
metalice în cea mai mare cantitate şi numai urme de acid sulfhidric, ceeace înseamnă
că nămolul din care a luai probele se găsia într'un alt grad de transformare.
Rezultatele .obtinute sunt următoarele:
1000 gr. G!e nămol umed conţin:

Di!J. acestea :

=

636,34 gr.

substante solubile în apă
substante insolubile

=
=

44,29 gr.
592,04 gr.

Subsfanfe solubile

Si Os
S04
Ca
Mg

Na

K .

Cl.
C02.
S din sulfuri
S liber
Fe:
Al
P20;

NHs.

= 363,65 gr.

apă şi substanţe volatile
substante fixe

0,0905.
4,0214.
0,1647.
1,2840.
13,3175.
0,5105
. 21,7360 .
0,5671
urme
urme
urme

Subsfanfe insolubile

. 380,4596.
0,9563.
15,0715.
8,0739.
0,8457.
2,7856.
12,0770 .
1,2632
11,2557.
22,2316
29,3033.
1,5444.

Substanţe umede.
Subslante ceroide şi răşinoase în cantitate foarte mică
Azot din substante organice, azotati şi azoliti •
Carbon în substanţe organice . . .
Reactiunea nămolului este alcalină.

Nicolas L. Cosmovici:

Tola/

. 380,5501
4,9777
15,2362
9,3579
14,1632
3,2961
21,7360
12,6441
1,2632
11,2557
22,2316
29,3033
. 1,5444
0,0236
6,2848
1,5928
16,6849

Dan Iliescu

Le pH de l'eau de la Mer Noire par comparaison

(Annales Scientifiques de I'Universile de Jassy,
lome XV, 1928, p. 131-132). In Iulie 1928, autorul a întreprins un studiu colori.,.
metric a lui pH din apa Mării Negre, comparativ cu al apei· sărate din lacul Tekir
Ghiol. Analiza chimică a nămolului, făcută de D.,-nii Popovic1; Saligny şi Georgescu,
a găsii reacţiunea alcalină. Încălzit, el degajează vapori cu reacţiune alcalină; densi.,.
lalea mijlocie a apei lacului este de 1,060 la 23°. !n foale determinările lui pH, a ·linul
seama de temperafura apei şi a atmosferei, de · directia vântului şi de locul explorai
întrebuinţând un indicator Thymol sulfonephtalein· cu o scară colorimetrică din
0,2 în 0,2.
Pentru Marea Neagră, a constatat că valoarea lui pH .a variat între 8,3 şi
8,5. Temperatura apei, vânturile slabe sau puternice, calde ori reci, precum şi fundul
au pH du Iac sale de Tekir.,.Gliiol
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-:::- 172 nisipos sau pietros nu inf!uentează valoarea lui pH. Valurile însă îl măresc pufin
iar factorii biologici, în deosebi algele, suni o conditiune de creştere a lui pH: după
două zile de furtună, el a fost ridicai dela 8,3-8,4, la 8,5, ceeace concordă cu re•
zulfatele lui Moore, Edie şi Wbitley.
În ce priveşte lacul Tekir Ghiol, rezulfafele au fost surprinzătoare : valoarea
lui pH rămâne o constantă, oricare ar fi condi(iunile atmosferice ori temperalura apei.
!n focuri bogate în alge sau în plancton în care abundă Phillopode {Artemia salina),
s'a găsi! acelaş pH de 8,6. Deci lacul are un pH niai ridicai decât apa mării şi care
e în acelaş timp o constantă. Din cele ce se ştiau până acum, ar fi trebuit ca lacul
să aibă un pH mai scăzut, iar nu mai ridicat decât al mării şi autorul crede că
această constantă este, probabil, consecinta reac(iunilor chimice continui, care prezi,
dează la formarea nămolului.
Dan Iliescu

C. Chirica: Note sur Ies Mysides que !'011 trouve dans Ies lacs d'eau
douce, dans Ies eaux du Danube, ainsi que dans Ies Jacs saumâfres el -sales du
bassi11 de la lvfer Noire, en. Roumanie (Ann. scienl. de l'Univ. de Jassy, VID,

19!4, p. 295-300).
Ăuforul, după cercetări migăloase, a stabilit prezenta Mysidelor în diferite
puncte ale basinului Duuărei de jos şi al_ Mării Negre, după cum se vede din ta,
bleul de mai jos, reprodus în întregime.
Eaux douces

•
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dans le Danube, ou dans Ies lacs sau,
mâfres el sales du bassin de la Mer Noire,
en Roumanie.
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Especes:

Lim11omysis Benedeni, Czern.
Potamomysis, Czern, sp.?
Diamysis, Czern. sp.?
Podopsis {Parapodopsis) coniufa,
Czern. var; major.
5. Katamysis, Sars. sp.?
6. Mesomysis. Kroierf, f. Berezanica,

1.
2.
3.
4.

7.
8.
9.
10.

Czern.

Mesomysis intermedia, Czern.
Mesomysis, Czern. sp. ?
Paramysis, Czern. sp.?
Metamysis, Sars. sp.?

+
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++ +1+ -+++
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Forma no. 4 trăeşfe în bande foarte numeroase, mai ales în largul zonei lilo•
r-ale, pe când foale celelalte se găsesc printre plantele erbacee, acoperite de apa lim,
pede şi liniştită a cărei adâncime variază între 0,70 şi 2 111 şi numai foarte rar în
locurile lipsite de ierburi. Totuşi, la Mahmudia, în locuri unde nu există ierburi, a
găsit un mare număr de exemplare din formele no. 1 şi no. 2. Forma no.. 1 a fost
găsită atât în ape dulci, cât şi în cele salmastre. Formele no. 2, no. 5 şi no. 8
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- 173 suni mai rare, iar cele dela no. 7, no. 9 şi no. 10 sunt şi mai rare. Aceste My.,.
side aparţin genurilor şi speciilor pontice, casptce şi mediteranee, eonfirmând astfel
i nlerpretarea profesorului Sars cu privire la origina Mysidelor Mării Caspice (Crus.,.
facea Caspia, part. I, Mysidae, Mel. Bio!., t. XIII, 1893, p. 416-418), după care
o parte a faunei acesteia "este de un _ caracter mai meridional şi ar fi pulul imigra
într'o epocă muli mai îndepărtată din Marea Neagră şi din Marea Mediterană; se
presupune că în acest timp exista o comunicare direciă".
Forma no. 4 este pontică şi se găseşte şi în limanul Berezansky. Genul
J\1esomysis cuprinde specii ponlo:caspice, care locuesc exclusiv unul din basinurile
acestor mări. Forma no. 7 n'a fost semnalată până în prezent (în 1914) în lacurile
salmaslre şi nici în apele dulci ale vreunui fluviu, pe când forma no. 6 a fost gă..
silă în limanul Berezansky.
Genurile Diamysis (mediteranean), Kalamysis, Melamysis şi Paramysis (cas.,.
pice) sunt reprezentate deopotrivă în basinul Mării Negre ; primul gen se întâlneşte
în lacul subsalin El Bahira, lângă Tunis, unde e cunoscut sub unica sa specie Diamysis (Mysis) bahirensis Sars -, pe când celelalte genuri nu se întâlnesc nici
în lacuri cu apă dulce şi nici 'în apele amestecate dela gurile fluviilor.
Prezenta Mysidelor în lacurile româneşti se explică prin emigrarea directă_
spre lacurile salmastre care comunică cu marea, sau prin cursul Dunărei şi revăr-"'
sările sale spre lacurile cu apă dulce cu care ·este în legătură. După cum însuşi au"
torul recunoaşte, în apele propriu zise ale Mării Negre nu se întâlnesc decât formele
no. 4 şi no. 7, ceeace ridică o obiecţiune serioasă în privinja emigrării directe a
cclorlalle forme, dinspre Caspica şi Mediterana. Aceeaşi obiectiuue a fost formulată
şi cu privire la unele specii din-limanul Berezansky„ studiate de Czerniavsky ( n Mo.
n.:igraphia Mysida.rum inprimis Imperii Rossici". Fasc. I, 1882, p. 124-129). D.,.I
Chirica crede însă că această obiecţiune poate ·fi înlăturată : admijând că emigrarea
s'ar fi produs chiar în zilele noastre, adaptarea formelor care lrăesc în apele dulci,
CJ şi cele din apele salmastre, se operează cu_ cea mai mare facilitate, ele reprodu=
cându.,.se pretutindeni fără cel mai mic obstacol.
Dan Iliescu.
Dr. C. N. Ionesco: La grolle de Caracicola (pr�s de Mangalia-Dobrogea);
Jl-_nnales scienlifiques de l'Universile de Jassy, torne XIII, 1926, p. 474-478. DiH
punct de vedere al distribuirii geografice, grotele din Dobrogea se pol împărti în
două grupe :
1. Grnpa din D.:ibrogea nordică şi centrală - în regiunea Babadagului şi
Megidiei -, săpate în calcar mezozoic şi
2. Grupa din Dobrogea meridională
regiunea Mangaliei şi Balcicului -,
săpate ÎA calcare sarmatice.
Grota dela Caracicola (azi salul ile numeşte Limanul şi acest nume îl vom
păstra în această dare de seam.:i) a fost vizitată de aulor în August 1916, cu care
ocaziune a întocmii şi un plan care însoţeşte articolul. Ea este situată la 5 km. de
Mangalia, lângă lac şi cu deschiderea spre Vest. Intrarea este relativ mică şi duce
î11 interior la un sislem complicat de culoare şi bolti, comunicând între ele şi având
împreună aspectul unui labirint în care cineva se poate rătăci uşor, dacă 1111 între„
huinţează firul Arianei.
Pentru uşurinta descrierii, interiorul gr,ofei dela Limanul se poate împărţi în 3 :
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- 174 I. Un culoar median, începând dela intrare şi continuând spre E, până la
ixfremilale. Intrarea e strâmtă şi măruntă pe o lungime de aproape 10 m., după
care începe a se lărgi (4-5 m.) şi a se înălfa (cca 2 111.), păstrând aceste dirnen..
siuni pe o distantă de 40 m., de unde apoi continuă ca o linie frântă, lungă de 30 m.
şi, în sfâr ii, după alfi 60 m. se termină sub o boltă înaltă al cărei sol este acoperit
de un strai gros de excremente ale liliecilor cari furnică în interiorul grotei.
2. Sistemul galeriilor din jumătatea nordică a grotei. Din coridorul median
se desfac spre N. trei galerii legate între ele, fiecare avŞnd lungimea de 15-20 111.,
l:irgimea peste 4 m. şi înălfimea 2 111. Din a treia galerie (numărând dela intrare) se
desface -o serie de galerii secundare, orientate în aşa chip că formează o figură poli:
gonală. Din colful nord..-vestic al poligonului se desprinde spre V. o galerie strâmtă
care comunică în această direcfiune cu o boltă înaltă ; aceasta, Ia rândul ei, cornu:
nică cu exteriorul - î� malul lacului Mangalia - prin nişte deschizături mici. Cam
dela mijlocul Iaturei estice a poligonului, încep alte galerii întortochiate în direcfiunea
nordică, dând naştere, pe ambele laturi, Ia numeroase galerii colaterale şi care se
sfârşesc toate, după vreo 120 m. în gură de sac. Unele galerii formează bolte, în
perefii cărora sunt săpate culcuşuri şi flride. După spusele locuitorilor din partea Io:
_eului, bolţile ar fi servit creştinilor drept capele ori sanctuare, iar firidele ca Mese
sfinte în timpul năvălirilor barbarilor.
3. Sisiemul galeriilor din jumătatea sudică a grolei. Aici, galeriile suni mai
înalte (3 m.) şi mai largi (5-6 m.). Suni trei galerii paralele cu culoarul median şi
orientale V. ..-E. Prima are o lungime de aproape 150 m. şi este legată cu culoarul
median prin patru tuneluri laterale, lungi de câte 1-.5-20 111.; a doua galerie, mai
scurtă, comunică cu prima lot prin patru tuneluri ; din a treia - şi ea mai scurtă şi
legală cu a doua prin două tuneluri - se desprind altele spre E. şi S.,-E., dar care
nu pol fi explorate din cauza surpărilor. Prima şi a doua galerie suni cele mai spa:
fioase ; a treia prezintă bolti, care adăpo lese numeroşi lilieci şi mari depozite de
excremente ale acestora.
Condifiuni geofizice şi binomice. Grota e săpată în calcar sarmatic şi complet
lipsită de stalactite şi stalagmite. Perefii prezintă numai concretiuni şi suni umezi, dar
apa lipseşte. Calcarul este moale şi friabil, surpându=se şi astupând galeriile cele mai
îndepărtate. Galeriile din Nord, care comunică cu exteriorul, permit un fel de venii.,.
latie. Solul e format din bucăfi de calcar amestecate cu resturi organice şi excre:
mente de lilieci.
Temperatura (max ...-min.: 15° C.) şi umiditatea (850) sunt superioare peşterilor
din Carpafii meridjonali.
Din cauza condifiunilor nefavorabile, fauna cavernicolă este slab reprezentată.
Se găsesc unele Coleoptere (Carabide şi Staphilinjde), Diptere, un Microlepidopler,
Araneide, Miriapode şi câteva Collembole, toate în locurile în care se află excre„
mentele liliecilor.

Dan Iliescu

Helene Petresco : Donnees analytiques sur la composifion de J' eau de cer"
(.Annales
scientifiques de J'Universite de Jassy, teme XIII, 1924, p. 233-240). .Acest studiu
este reprodus în întregime, însă ne,am luai permisiunea de a aranja toate datele în
tabloul comparativ alăturat, reducând astfel şi spatiul la minimum.
Dan Iliescu.
fains limans litoraux de Roumanie en rapporf avec celle de la Mer Noire
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Elementele

Grame:

Siliciu
Aluminiu şi fer
Calciu .
Magneziu.
Clor .
Acid sulfuric
Potasiu
Sodiu
Total.

Electronegative :
Siliciu
Clor •
Acid sulfuric
Total.
Electropositive :
Calciu
Magneziu.
Potasiu
Sodiu
Total.
Elementele

Grame:

Siliciu
Aluminiu şi fer
Calciu • • .
Magneziu ••
Clor ...
Acid sulfuric
Potasiu
Sodiu
Reziduri fixe
Total.

Electronegative :
•
Siliciu
Clor .•••
Acid sulfwic

Total . .

Electropositivc :

la Agigea
gr. sp. 15° C
= 1,0124

\

Jg

la Jibrieni '
gr. sp. t5° C
= 1,0183

I Lacul Tekir Ghiol
gr. sp. 15° C
= 1,0764

Lacul
Mangalia

gr. sp. 15° C
= 1,0030

la litru toci� gr \ ia litru I06� g _J_ la litru
t06� r
10 gr
g
0,00912 0,00022 0,0,67 0,078� 0,01976
0,0212211 0,0152
0,0157 0,0160/ 0,00325 0,00360· 0,0036
urme
0,2234 0,225S 0,3150 0,320o! 0,2972
0,3193 0,0703
0,5953 0,6016 1,0734 1,0829
3,9716
4,26c01 0,1446
9,1565 9,2519 15,0141 15,2588 53,5552
57,5397 1,7871
1,2381 1,2509 2,0810 2,1149
9,6313 10,3523 0:2512
0,1854
0,1873 0,1718 0,1746
1,2040
1,2935 0,01651
33,1001 1,0734
5,0541
5,1067 8,2909 8,4260 30,8080
16,46192 16,62452 27,0386 27,4712 99,49041 106,89672 3,36191
0,0119
12,9110
1,2889
14,2118

0,5576
2,4477
0,2370
10,9978
14,2401

Lacul Taşaul

0,7863
4,4136
0,2197
18,0237
23,4433

gr. sp. 150 C
= 1,017
la
la litru
1000 j.(r
0,0089 0,0090:
0,0049 0,00501
0,316�
0,3122
0,5998 0,608�1
10,5689 10,72441
1,7169 1,74221
1,1268 1,1286
6,�601
6,4612
19,7096 _20,0907

-

0,0116
14,9025
1,7863
16,7004

0,0259
75,5150
10,0260
85,5669

0,1005
21,1705
2,1663
23,4373

Lacul Sasic

li

I

gr. sp. 15o C
= 1,0213

j
t06� gr ta litru
O,1120

0,7418
16,3300
1,5395
66,9700
85,5813

Lacul Ialpug

I ia li tru

0,01523
0,00361
0,0704
0,1448
1,7892
0,2514
0,01652
1,0746
3,36575

0,0195
2,5199
0,2615
2,8009

0,1755
0,5945
- 0,0211
2,3335
3,1246

·1

Lacul Brateş

gr. sp. 15° C
gr. sp. 150 C
= 1,0004
= 1,0008
la
I la litru
I06� gr la litru
1000 gr
0,0280 0,0156 0,015�
0,02804
C,0036 0,0036 0,0036
0,0036
0,2323 0,0438 0,0437
0,2328
0,1347 0,01294 0,01291
0,1348
0,5037 0,00887 0,00885
0,5043
0,0956 0,03837 0,0383
0,0957

I

O,1140
0,0255 0,0260:
,0,3321 0,34001
1,1068 1,1358·
15,6234 15,92811
2,1276 2,1692
0,1740 0,1773 .
8,6!72 8,�581
0,2388 0,2384
1,5628
- _ - 1 1,5646
.,..
-- "'"'""'..,,.
..,.
H
- 6 t 981· -o- ,36""'t.,..,.
- 6 o- 7·11 o ,3
- -638
- - 41· -- 2,5
36
28,1486 28,7062 --2,5
1

0,14940
22,02965
2,21485
24,3939

Calciu •••
0,8290
0,7792
4,5510
Magneziu••
2,4664
Potasiu ••
0,2225
0,1621
Sodiu
18,7978
• ••1114,0461
-....-,,:.;..,,.,.,...---1I•---=-�=--:�-------H-- ----1
24,4003
17,4539
Total.
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- 176 D-=l I. Popescu-=Spineni, profesor la Universitatea din Iaşi, emite, într'o con.=
ferintă tinulă la cazinoul Constanţa Ia 19 August 1932, următoarea opiniune cu pri-=
vire la sarcofagul descoperit în această localitate şi pe care o redăm după rezumatul
ce D-=sa ne-=a cedat :
nSimbofurile vădesc ocupafiunea wwi mare negustor de vile. Primele două
semne din cele' şapte ne dau cheia deslegă:rei enigmei. Intr'adevăr, balanţa cu două
talere significă importanta operaţie juridică cunoscută în Dreptul Romanilor sub nu.
mele de "lnancipalio; iar capul de bou, aşezat între cele două talere, significă obiectul
acestei celebre operaţii juridice.
Dreptul roman cunoştea numai trei procedee juridice pentru transmiterea pro:
prietătii. Două erau formaliste, unul neformalist. Procedeele for_maliste erau singurele
valabile atunci când era vorba de înstrăinarea unor lucruri productive, pe care Ro:
manii le considerau ca temelia unei gospodării. Aceste lucruri· erau : Pământul italic
cu jus ilalicum, clădirile, sclavii şi vitele de muncă (boii, caii, asinii şi catârii). Pentru
înstrăinarea acestor lucruri productive existau procedeele formaliste numite in jure
cessio şi mancipalio. Dintre acestea, cea mai uzitată era mancipalio, deoarece nu
cerea prezenta Pretorului Urban din Roma, cum era la in jure cessio, asupra căruia
nu e locul să stăruim. Mancipaţia este o formă străveche," după unii romanişti ante..
rioară chiar fundării Romei. La această operatie formalistă participau cel puţin opt
cetăţeni romani şi anume : vânzătorul, cumpărătorul, cel putin cinci martori şi o per-=
soană numită libripens, care finea de ureche o balantă cu două talere. Vânzătorul nu
rostea nici un cuvânt, dar prezenta lui şi gestul primirei· bănuţului de aramă arăta că
el a fost satisfăcut în ceeace priveşte pre/ul obiectului înstrăinat, să zicem, de exemplu,
preţul boului. Cumpărătorul însă, cu mâna pusă pe bou, rostea solemn aceste cu:
viole : ,,Declar că acest bou este al meu pe baza dreptului Ouirifilor şi să.=mi fie
mie cumpărat cu acest as şi cu balanţa de aramă".
•
După această declaraţie solemnă, cumpărătorul făcea două gesturi : lovia ba.,.
la�a cu un bănuţ de aramă numit aes, de unde numele complet al operafiunii juri-=
dice, vânzare per aes el libram şi îl întindea vânzătorului în chip de pret loco prelii
- cum ne spune jurisconsulful roman Gaius în lnslilufiile sale. In clipa când vân..
zătoml primia bănuful, proprietatea boului trecea dela capul lui la capul cumpără.
torului. Iată, pe seuri, semnificafia primelor două semne depe sarcofai:1- Celelalfe cinOi
semne sunt mai pufin misterioase. Clopotul, biciul şi chiar cleştele şi lancea sunt
unelte pentru paza şi pentru prinderea boilor. In ceeace priveşte securea, aceasta a
servit la uciderea boului în chip ritual (lovit drept în ·creştet), o parte oferii.tlu..-se
zeului. Această ucidere rituală. ne..-ar putea indica aproximativ epoca sculptării sarco..
fagului, care nu poale fi datat - crede conferenfiarul - între 300-600 după Hris!os.
Intr'adevăr, sarcofagul datează din primele trei secole ale erei, creştine, pro..
aabil din sec. II, când mancipafia era obişooită şi în Transilvania, cum o dovedesc
Jab/ele cerate descoperite în Munţii Apuseni. Căci come�tul de vite a început să
decadă la apariţia creştinilor cari, cu toată deslegarea dată de priceputul şi marele
Apostol Pavel, au refuzat cu îndărătnicie nu numai să jert.fiască zeilor vite, lucru
dela sine înţeles, dar chiar să mănânce carne de vită ucisă rittMI. Dovacă despre
aceasta este celebra scrisoare a lui Pliniu către Traian din anul 112, expediată din
Bitinia, provincie aşezată pe ambele llilaluri ale Bosforului şi în sudul Mocii Negre.
E-1 scrie împiiratului că, din cauza creştinilor, ten.piele sunt părăsite, jertfele att încetat
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şi vitele de sacrificiu nu găsesc cumpărători. Tot în acea scrisoare gas1m că pe
malurile Rosforului existau creştini depe la anul 90 după. Hri;tos. Pe baza acestei
scrisori putem afirma că cel mai târziu în secolul II creştinismul era bine cunoscut
în Torni, unde nu este exagerat să se spună că sămânfa creştinismului a fost arun.,.
cată a doua zi dela aflarea ei pe fărmurile Bosforului. In consecinfă, credem că se.,.
colul II este ultimul secol în. care se mai putea face corner! cu vite tăiate după
prescripjiile păgâne. După epoca Severilor, creştinii erau prea numeroşi la gurile
Duhărei, dovadă scrierile lui Tertulian, contimporanul Severilor, în care se spune că
ajunsese creştinismul şi la Daci şi Gefi, pentru ca negustoria de vite să permită
cuiva un sarcofag de valoarea celui descoperit. Căci locuitorii depe malurile Bosfo.,.
rului erau tot _Traci ca şi Getii cei nemuritori dela Torni, cari au îmbrăjişat creşti.,.
nismul îndată ce acesta a ajuns la Bizant. Lipsit de piaja de desfacere din sud.,.
vestul Mării Negre, unde Tracii primiseră cu entuziasm, începând din epoca eva,n.,.
ghelişlilor, cr(tŞtinismul, comerjul de vite trebuia fatal să scadă. Iată de ce credem că
sarcofagul datat situat între August' şi Severi, cu probabilitate la începutul secolului
II, când Dobrogea a fost împodobită şi cu măretul Tropaeum dela Adam.-Clisi". ·
Tot în legătură cu sarcofagul dela Constanta şi cu simbolurile sale; dxl prof.
Silvio Ferri dela Universitatea din Bologna (Italia), emite următoarea părera:
„Asemenea simboluri se găsesc pe multe reliefuri şi au, sau o semnificare
comercială, în sensul că privesc profesiunea defunctului, sau un sens religios (aşa
ceva ca în ritualul Flaminilor), pe care nu.,.] cunoaştem deocamdată. Trebuie să ne
gândim că sarcofagul a fost adus din Asia Mică, ca să excludem a priori fanteziile
d.,.lui Grigoraş".

Carol Blum: Sarcofagul roman cu simbolurile jusli/iei penale (cu o prefată
a' P. S. S. Gherontie, Episcop al Tomisului şi Durostorului); III+ 36 p. în so;
Edit. tip.• Dacia", 1933, Constanta. D.,.l Blum se strădueşte, ca atâtia înaintea d.,.sale,
să pună la punct chestiunea sarcofagului cu simboluri (poate şi .ale justijici ,penale")
din Constanta şi are iluzia că este cel mai norocos. Din capul locului trebuie să
recunoaştem, chiar fără voia autorului, că n'a adus nimic nou şi d; seamă: inter.,.
pretarea simbolurilor, în sensul că avem de a face cu un magistrat roman, şi
că acesta nu poate fi altul decât Ovidius, era deja cunoscută la aparifia broşurii
d.,.lui B. Cu un meşteşug propriu, s'ar putea spune simplist, a selecjionat şi _utilizat
în aşa fel materialul informativ, încât acesta trebuia să ducă la concluziuni stabilite
a priori. Deoarece nu intrăm în discutia pe deantregul a lucrării, desprindem câteva
exemple, la întâmplare, pentru a ilustra procedeul logic al autorului : Ovidius era
prieten intim 'al lui Pompeius, care avea domenii şi în insula Thasos; deci Pom.,.
peius i.,.a dăruit acest sarcofag şi anume confecfionat din marmoră de Thasos (pur şi
simplu, nu?). Altul: Pompeius n'a avut curajul să strecoare în Italia cenuşa sau
osemintele lui Ovidius, dar a îndrăznit să.,.i plăteaso!'i un asemenea monument - unul
din cele mai mari din câte se cunosc - _şi să.-! aşeze în văzul tuturor, Sau: fiindcă
Pompeius · era cel mai bogat între Romani, trebuia să facă acest· gest în memoria
prietenului său, Ovidius. Cu asemenea argumente, cetitorul e îndemnat stăruitor să
creadă că sarcofagul este al lui Ovidius, că e lucrat din marmoră de Thasos, că e
dăruit de Pompeius şi că simbolurile sunt o dovadă în plus că el a adăpostit corpul
12

,,Analele Dobrogei", XIII-XIV.•
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nefericitului exilat. As�menea speculatiuni nu multumesc spiritele obişnuite cu o dis=
ciplină ştiin!iflcă severă, şi care au precădere să se pronunte în cele din urmă într'un
sens şi anume într'acela către care conduc dovezi irefutabile ; pihiă alunei însă, pe
curând sau mai târziu, lucrurile lrebuesc privite cu obiectivitatea şi seriozitatea ce se
cuvine, Nu credem să fle cineva între Români - mai ales dobrogeni - care să nu
fie gelos de certitudinea că acest splendid sarcofag a apartinut în adevăr marelui
Ovidius. Dar dovezile, câte s'au produs până acum, nu sunt în stare să risipească
îndoiala că s'ar putea să nu avem de a face cu sarcofagul lui. Pentru aceasta e bine
să nu fortăm ş.i să nu precipitărri lucrurile, fiindcă s'ar putea să comitem un sacri.,.
legiu fată de memoria ilustrului dispărut. Adevărul trebuie să iasă la iveală, fie pc
portile ce i s 'au deschis până acum, fie pe alta pe lângă care s'a trecut.
Acum, să ne oprim putin asupra unui alt fapt, care iese din comun, în ca.,.
zurile lucrărilor pur ştiintiflce, cum autorul a voit să ne.,.o prezinte pe a d:sale. Pentru
a da mai multă autoritate ştiin!iflcă opiniunilor sale şi a le impune, la urma urmelor
vrând„nevrând, a recurs la un procedeu (ca să nu:i zicem truc), iarăşi propriu: a
crezut nimerit d.-sa, d.,.l Blum, drept credinciosul creştin, să ceară şi a obfinut aulo.,.
rizafia P. S. Episcop Gherontie, ca o scrisoare particulară, pe care P. S. S. i.,.a
t�imis"o cu peste pairu ani mai înainte, să fle publicată ca prefafă (pe copertă; în
text este .în loc de prefajă") şi care, drept vorbind, nu se referă câtuşi de pufin
la lucrarea ce însoteşle. Fără să cunoască lucrarea, care apare <J,bia după pairu ani,
P. S. S. afirmă că are convingerea că Ovidius este înhumat pe teritoriul cetăfii Tomis.
Restul scrisorii nu interesează absolut cu nimic nici lucrarea şi nici pe ·cetitori. Au.,.
torului îi trebuia însă o prefafă care să impună prin prestigiul persoanei care o sem-'
nează; aceasta face vâlvă, succesul e asigurat (măcar cel de librărie). Şi tot în acest
scop, a crezut că e bine să măgulească, chiar în text, pe unii dintre reprezentanfii
ştiinfei noastre: dacă aceştia nu.,.i vor aprecia în ri1od elogios opera, cel pufin s'o
lase în pace . . . .
•
O lucrare cu pretenfie, 1 când se prezintă sub asemenea auspicii, inspiră dr.la·
început o totală neîncredeFe; ) anevoie se mai reabilitează.
Dan Iliescu
.ooOOOOO(iio.
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MULŢUMIRI
Aducem viile noastre mul/urniri d.=-lui Primar al Municipiului
Constanta, Gh. Popescu, prin bunăvoinţa şi ajutorul căruia s'a putut
da la tipar acest voluo:i, pentru care· Primăria Coiistan1ei a acordat
o subvenţie de 30.000 Lei. '

ADMINISTRAŢIA.

www.minac.ro

