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Manuscrisele se trimit d-=lui C. Brătescu, profesor universitar 

Cernăufi. 

Redacfia nu ia sub a sa răspundere nici una din opiniunile 

emise de autorii articolelor publicate. 

www.minac.ro



CERCETĂRI PREISTORICE LA CERNAVODA 

· Când în Septembrie 1936 D-=l Gr. Florescu, conferenţiar la
Facul.tatea de Litere din Bucureşti, mi=-a propus să fac o săpătură în 
aşezarea preistorică dela Cernavoda, cu scopul înfiinţării unei secţiuni 
-preistorice la „Muzeul Regional al Dobrogei" din Constanta, întemeiat
şi condus de D-=I C. Brăfescu, profesor la Universitatea din Cernăuţi,
.am acceptat cu bucurie, interes şi recunoştinţă.

In adevăr, staţiunea preistorică dela Cernavoda, descoperită în
anul 1917 de învăţatul german Paul Trăger, acum- decedat, şi săpată
'În acelaş an de . archeologul cu renume mondial Carl Schuchhardf,
fostul director al Muzeului de Preistorie din Berlin, prezenta în ca-=

.cirul cercetării vremii neolitice din partea de sud şi de răsărit a Ţării
,noastre o problematică, a cărei rediscutare nu se putea face în chip
folositor decât pe bază <le noui săpături.

In raportul sumar asupra săpăturilor din· 1917, publicat în 1924
,de Schuchhardt sub titlul ,,{:ernavoda, eine Steinzeifsiedlung in
Thrakien" (Cernavoda, o aşezare din epoca pietrei în Tracia) 1)
- unde „ Tracia" este, după inclinările anficizante ale lui Schuch=
hardt, o denumire de ordin paleoetnologic „dela Herodot cetire" -,
numai o parte a materialului găsit a fost prezentat lumii ştiinţifice. Pe
de altă parte, condiţiile în care a executat Schuchhardt săpătura nu
i=-au dat putini a să cerceteze în întregime, atât în întindere, cât şi în
.adâncime, obiectivul pe care şi-=l alesese. De aceia în anul 1929, când
am avut prilejul să studiez împreună cu colegul german D-=l A. Langs=
.dorff întregul material recoltai de Schuchhardt la Cernavoda şi să-=I
.confrunt cu datele stratigrafice ale săpăturii, am băgai de seamă că
.acest studiu poale duce la unele încheieri deosebite de cele ale lui
.Schuchhardt 2). 

Iată în câteva cuvinte datele problemei : 

1) In "Prăhisiorische Zeifschrifl" (Berlin), voi. 15 (1924), pp. 9-27. O sin.,.
teză pe româneşte a rezultatelor cercetării lui Schuchhardt a dat D:l Prof. I. An: 

drieşescu în „Arheologia şi Istoria veche a Dobrogei" (Aşezământul Cultural Ion 
-C. Brătianu, Cartea Românească, 1928), pp. 7 -9 cu planşele II-III.

2) Prezentarea sistematică a materialului ca şi discufia săpăturii lui Schuch,

. hard! a apărui sub iscălitura D„Jui A. Langsdorff şi a subsemnatului sub titlul „Nacl1-' 
1rag zu Cernavoda" (Adaus la Cernavoda), în aceiaşi revistă dela Berlin .Prăhisio• 
rische Zeifschrifl", voi. 20 (1929), pp. 200-229 . 

.,Analele Dobrogei", XVIII. 
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Săpând numai partea mai înaltă a movilef în chip aproape com...
pld, învăţatul german a găsit la o adâncime de ca. 1,50 m. în mij= 
lociu podeaua unui complex de locuinţe mărginit spre răsărit de un, 
gard şi pierit într'un foarte puternic incendiu. Acest strai de cultură, 
cum se obişnueşte a se mai numi astfel de complexe preistorice, (a= 
nume dărămăturile caselor şi tot ce s'a găsit în ele), aparfine în chip
neîndoelnic unei civilizaţii preistorice cunoscută la noi mai ales în 
Câmpia Munteană şi denumită de scriitorul acestor rânduri civilizatia· 
de Jip Gumelni/a - după aşezarea Gumelnita de lângă Oltenita ru= 
rală în Jud. Ilfov 1). La Gumelnita această civilizatie fusese identifi=
cată de D:l VI. Dumitrescu în două straie deosebite, unul mai adânc 
şi allul mai deasupra, reprezentând două faze, denumite A şi B, ale 
aceluiaş lip de civilizaţie. Şi la Cernavoda, sub nivelul de locuinte 
arse, care se termină (cu podeaua caselor) la 1,50 m. adâncime, po=·

menit mai sus, Schuchhardt a găsit în câteva sondagii urmele une� 
mai vechi locuiri a terenului de către reprezenfanti ai aceleiaşi civili= 
zaţii, ca şi cei din stratul de sus. Iar după cele câteva resturi tratate 
de el din acest strai mai adânc a tras încheierea că ne aflăm în fatil 

...-ill1gi faze mai vechi a civiliza(iei în chestiune. Ar fi rezultat aşa dar 
din raportu �ernavoda este o aşezare a civiliza= 
(iei Gumelnifa de aceia i structură în ceiace prive§fe slrafele ca şi 
aşezarea dela Gumelnit-t, aJmme cu doua § rate, deşi el nu apucase 
să s rapungă stratele de pe movilă până la baza sănătoasă a locului, 
ci s'a mulţumit doar, cum am amintit, să sondeze ici şi colo sub ni= 
velul de locuinţe arse, până la diferite adâncimi (maximum atins a 
fost 4,60 rn.), dar nu până la „pământul viu". 

Ca urmare, pornind dela faptul că principalele piese ceramice 
din „stratul inferior" prezentate de Schuchhardt sunt de culoare nea-=-
gră, câtă vreme ceramica din „stratul su erior" este arsă la ro 1 111 

cadrul unei teorii de ordingeneral (după care în lot Sudestul Europei 
un nivel neolitic având ceramică neagră_ a fost suprapus de unul cu 
ceramică ro ·e), învătatul olandez H. Frankforf 2) a crezut că la Cer=·
navoda un strat sudic (,,dunărean") cu „black-=ware" (ceramică nea= 
gră) este acoperit de un strat cu ceramică roşie,, ca semn al unei, 
înrâuriri venite din cercul de ceramică pictată care acoperă Moldova,
Basarabia etc. (Cercul Cucuteni . 

- -

Studiul atent al materialului dela Cernavoda, aşa cum l=am făcut 
împreună cu Dd Al. Langsdorff, şi compararea lui cu cel dela Gu.:
melniţa au pus însă în lumină următoarele fapte: 

Materiaj_ul di1i „stratul SUQerior" dela da nu cores unde 
în a_?lă�el�tehnice, formale şi de izcor celui din stratul superior 

1) V. rapoartele D.=lui VI. Dumifrescu din „Dacia", I (1924), pp. 325-342

şi "Dacia", II (1925), pp. 29-103 şi studiul subsemnatului nZur Chronologie der 
rumănischen Steinkupferzeif" din „Prăhisforische Zeifschrift" (Berlin), voi. 19 (1928), 

pp. 110-143. 
2) Studies in early pottery of the near Easl, voi. II (1927), pp. 32 şi urm.
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(lJJ dela Gumelni a, ci are le ături mai strânse cu cel din stratul A 
dela melni a ; materialulscos_d.e ;.hud ardt din „stratul in erior" 
are aceleaşi caracteristice ca i cel din stratul su erior", cu deose=' 
birea ca nu este mereu calcinat şi era acoperit cu un pământ murdar 
de o natură specia ă ; • fusese extras, în afară de aceasta, în marea 
lui majoritate dintr'un loc aflat în afară, spre răsărit, de gardul care 
mărginea de partea aceasta grupul de clădiri arse din „straiul supe=' 
rior" al lui Schuchhardt. 

Pe baza acestor observajii am ajuns în articolul sens 1mpreună 
cu D,-1 A. Langsdorff la încheierea că la Cernavoda nu sunt două

j _strate df': civiliza/ie, continând două faze distincte a e aceleiaşi civi=
lizajii, ci un singur strat, - materialul scos de Schuchhardt dela o 

adâncime mai mare re rezentând resturi, unoi, svârlite sau adunate 
în decursul vremurilor aco o 111 1mpre1urări pe care nu le puteam pre" 
ciza fără o cunoaştere a locului, fără o nouă săpătură, - aceasta 
deoarece Schuchhardt nu publicase sec/iuni ale movilei săpate de el 1). 

Trebue subliniat aici încă odată că pe acea vreme gândirea 
noastră, în ceiace priveşte civilizatia Gumelniţa, era încă stăpânită de 
observaţia făcută la Gumelniţa, după care în stratul de jos (A) ce.= 
ramica are o infă i are enera'lă închisă, este deci e_culoarc enuşie 

ână la ne gră, pe câtă vreme în' stratul B ea este arsă la ros.. Acest 
lucru servia chiar, şi pare a mai servi şi azi, ca indreptar pentru de= 
osebirea la prima ochire a celor două faze A şi B, ale civilizaţiei 
Gumelni(a. El âââea ş1 teoriei pomenite a lui Frankfo�rt o aparenţă 
de îndreptăţire, deşi numai întrucât privea succesiuoea_,,c.ernmică 
neagră„ceramică roşi, " admisă de el. 

-----Intre tim;-;oui date, sc�din studiul materialelor şi din unele 
săpături recente 2), au schimbat înfăţişarea problemei. 

In primul rând radul de ardere al ceramicei nu ni se mai are 
.J'la u ea sexvi drept în rep�r, deoarece constatăm că a roape întoai':_

/'-1<!.§ezăâle_gumelni ene straiul ultim a ierif rin incendiu genera şi 
în chip firesc o ceramică scoasă dintr'un astfel e stra ne apare, in-=
diferent de culoarea la care fusese arsă ea de fabrican(ii ei, arsă 7

a

" 
_roş. rcierea colibelorfăcute din împletitură de nuele, sau din bârne, 
acoperite cu chirpic, supune vasele prinse sub ·pere(ii prăbuşiţi la o 

1) Schuchhardt însuşi admisese acest punct de vedere în cursul unei discujiuni
şi ne autorizase chiar să consemnăm acest fapt. 

2) Anume săpăturile făcute de harnicul diletant D:I D. V. Rose/fi cu supra:
vegherea tehnică şi de specialitate a Muzeului Najional de Antichi!ăji la Măgura 
Jilava lângă Bucureşti şi la Vidra, Jud. Ilfov, săpături publicate numai înparle 
(Vezi D. V. Rose/li. Câteva aşezări şi locuinje preistorice din preajma Bucureştilor, 
Buc. 1932 şi Ace/aş în Publ. Muz. Municipiului Bucureşti Nr. 1, Buc. 1934), apoi 
săpăturile D:lui VI. Dumitrescu la Atmageaua: Tătărască, Jud. Duroslor (toi numai 
parjial publicate, vezi Istros I (I 934), pp. 37 şi urm.) şi în fine sondagiile D,-lui 
Berciu la Tangâru, Jud. Vlaşca, vezi Berciu în Bul. Muz. Jud. Vlaşca „T. Anto.,
nescu", I (1935), pp. I şi mm. 
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ardere secundară întâmplătoare, ca în cel n1ai bun ½uptor de olar cu 
bun tiraj 1). Cunoscătorii ştiu că la arderea unor astfel de colibe se 
produceau temperaturi în stare să Jopească cioburile sau chiar chir" 
picul. Culoarea ceramicei este în funcţiune de natura oxizilor de fier 
pe cari pasta îi confine. Arderea unui vas de culoare nea r_ă__iniio 
atmosferă oxidantă transformă oxi u eros negru sau oxidul magnetic 
de fier în peroxid de fier hidrataf-= alben sau anhidru:roş 2). I-< aptul
aşa ar că 111 strate e de sus, ultime, in aşezări e gumelnitene, locuin" 
tele - distruse aproape peste tot într'un incendiu general - dau o 

Fig. 2. - Vase de lut şi obiecte de piatră găsite în .teii". 

�.şje, nu poate fi socotit decât drept întâmplător şi datorit 
tocmai incendiului. Şi în stratele civiliza iei Boian-=A, care se ăsesc 
mereu sub cele mai vechi strate gumelnifene, ceramica, provenind 
aproape întot eauna din casearse, - eoarece aşezările Boian:A au 
pierit şi ele în incendii_pufernice, - gste • majoritate roşie. Indată ce 
însă intr'un strat Boian=-A sau gumelnifean, casele fiind mai distanţate, 
se scoate ceramică din afară de raza unei locuinţe incendiate, aceasta 
este de regulă neagră. Iar în stratele gumelnifene în care numai unele 
case au ars, acestea dau ceramică roşie iar celelalte neagră. Ceramica 
roş_!e în întregime sau cel pufin în marea. ei majoritate, scoasa 111 r un 
strat sau uume ni ':.!....!�u ne spune deci decât că ne afiăm-

1) Unele vase sunt desigur înegrite de fum.
2) Lucrul se poate uşor controla prinJr'un experiment foarte simplu : un ciob

gumelnitean negru tinut timp de un ceas pe cărbuni de lemn într'o sobă obişnuită de 
teracotă este ars la roş. )(', 

www.minac.ro



-6-

în fata unui d@-lee-l¼iHfe-,H-s Î-r-lt-i::uA--i.A�1di.u�1lual. Infrucât în civilizafiile BoiawA şi Gumelniţa s'a fabricat mereu sau numai la un moment dat în chip intentionat şi ceramică arsă la roş, nu putem şti, deoarece materialul pe care ii găsim nu se mai află de multe ori în starea lui originală. Putem însă bănui, după observafiile de care dispunem, că în aceste două civilizatii fabricarea ceramicei roşii nu a avut loc în chip intenţionat. In această bănuială ne întăreşte şi con: sideratia că o �oşie presup ne i o tehnică a fulul · up =
xJ _tiQară (ca de ex. în cercul Cucuteni), tehnica_p.  ca.r..e u găsim.la ceramica Boian=A sau gumelnifeană 1).In al doilea râru[° experienta-săpăturilor din ultimii ani ne:a a=rătat că nici succesiunea de strate şi faze dela Gumelnita (A=B) nu poate fi luată drept îndreptar general, ci numai regional. Pe întindere geografică mai mare civilizatia Gumelni a rezintă un şir de variante

locale având foarte robabil i evolu ii articulare. e a !fel, upa 
cum am avut prilejul să arătăm deja pe scurt în altă parte, va trebui să se vadă care este deosebirea reală între Gumelni a A i B, mai ales că felul cum e colorată cerami� nu mai poate fi folosită. afi nevoie înai"nte de orice e un studiu strâns· al formelor şi al orna= mentelor şi de o mai mare afentie la rostul inventariului în afară de ceramică. Tot astfel va trebui să se urmărească comparativ stratigrafia atingerilor dintre diferitele faze sau variante locale în aceiaşi aşezare, ca şi identificarea în fiecare statiune în chip sigur a stratelor de ca:
Jasfrofă, - cum le=am numi -, anume a acelor strate care arată dis" parifia prin incendiu general a unui întreg sat şi aşezarea deasupra ruinelor a unui alt aspect de civilizatie sau eventual părăsirea locului. Iată aşadar cam cum se puteau formula, în lumina considera� ţiilor de mai sus, întrebările preliminare unei noui săpături la Cernavodă: 1. Sub slratul de locuinte arse, săpate de învăfatul german, semai află unul sau mai multe strate de cultură bine definite re rezen: t�nd vreuna dm azel civ"liza iei um nita, sau chiar eventual un strat Boian:A care se găseşte, cum a arătat experienta ultimilor ani, mai peste tot la baza aşezărilor gumelniţene cu strate adânci ? 2. Care este raportul dintre complexul de clădiri arse şi restulruinelor, mai adânci sau de alături, de pe movilă? 

i 3. Care este locul în clasificarea pe faze a civilizafiei Gumei:nita a aspectului sau aspectelor acestei civilizatii reprezentate la Cernavoda? 
* 

:j. :f. 

In cele ce urmează vom raporta pe scurt în mod preliminar.asupra săpăturilor de scurtă durată făcute in Septembrie 1936 la Cernavoda. Săpăturile au fost executate între 16 şi 29 Septembrie, -cu mijloacele băneşti puse la dispoziţie în parfe de Comisiunea Mei:numentelor Isterice prin Muzeul National de Antichităti şi în parte
1) Este amănuntul de care nu s'a ţinut seama cu prilejul legării pripite a unor

recente discoperiri din Muntenia şi Oltenia de cercul Cucuteni. 
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<le către Municipiul Constanta prin intervenfia binevoitoare a d=lor 
C. Brăfescu şi Gr. Florescu. D,-1 Col. FI. Petrescu, comandantul
regimentului 2 Grăniceri Cernavoda ne„a pus cu largă înfelegere şi
extremă bunăvoinfă o echipă de soldafi la dispozifie. Ţinem să adu.
-cem aci tuturor sprijinitorilor strădaniei noastre cele mai vii mulfumiri.

Din primul moment două au fost obiectivele săpăturilor: ,,tell"=ul 
.săpat de Schuchhardt şi dealul alăturat înspre sud=vest, pe care acesta 
găsise deasemenea, la suprafafă, urme preistorice şi pe care îl numise 
<lupă forma lui caracteristică „Alte Burg" (Cetate veche). Pentru 
aşezarea în teren a acestor obiective să·=mi fie îngăduit să trimit la 
ridicarea topografică făcută de Schuchhardt şi reprodusă la fig. 2 a 

Fig. 3. - Capac de lut găsii în "tel1". 

raportului său citai mai sus la p. 1. Amândouă obiectivele se află pe 
malul Dunărei în artea de nord a oraşului Cernavoda, între fabrica 
de ciment la sud şi rafinăria de petrol (acum părăsită) la nord. ,,Ce .. 
tatea" domină oraşul, pe câtă vreme „tell"=ul estz aşezat într'o de= 
presiune a malului Dunăr(ci, p-:: un loc ferii de toate părfi\e, dar des=
chis spre apă. 

Planul dela fig. 1 aici este reprodus în parte după Schuchhardt 
şi arată săpăturile făcute de el în „tell" (alb) împrţună cu suprafeţele 
şi şanţurile săpate sau începute numai de noi (haşurai, A-"E). Gra.:
niţele arătate de Schuchhardt pentru săpăturile sale sunt de luat ca 
aproximative : el a săpat în câteva locuri mai muli decât arată planul. 
Linia întreruptă care coboară de sus în jos pe plan reprezintă, după 
Schuchhardt, şan ful în care fusese aşezat gardul care. mărginea spre 
răsărit complexul de clădiri arse. După cum se vede, săpăturile noa=
stre sunt, cu o singură excepfie (B), aşezate în afară de gardul pomenit. 

1) ,.Tel!" se numeşte o movilă mare sau culme născută prin îngrămădirea res
turilor de locuinfe şi de orice altă natură produse de aşezarea oamenilor pe acel loc. 

La baza „tel!" ;ului poate fi o ridicătură naturală a pământului sau chiar şi şes întins. 
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Locul şi forma săpăturilor noastre au fost hotărâte de două con=" 
siderente mai de seamă : în primul rând pentru a putea cerceta Jo,,. 
eurile rămase nesăpate de pe partea mai înaltă a movilei, în al doilea 
rând pentru a căpăta măcar o tăetură de-=a latul întregii movili (şi cu, 
partea săpată de Schuchhardt). O secfiune dealungul movilei, în afară 
de gard, nu ar fi fost de folos, deoarece noi căutam a vedea raportul 
dintre complexul de clădiri arse săpat de Schuchhardt şi restul mo=-
vilei, iar împărfirea veche a movilei fiind în lungime-· într'o parte la 
stânga şi alta la dreapta gardului - raportul dintre cele două făşii nu. 
putea reieşi decât dintr'o secţiune de-=a latul lor. Suprc1fafa A împlinea, 

Fig 4. - Lucruri găsite pe „Cet.ite" şi în „teii". 

pe de o parte condiţia de a îngădui o incizie mai mare pe partea mar 
înaltă a movilei 1 ), pe de altă parfe pe aceea de a face cu putinfă o 
sectiune transversală în acest punct interesanC unde în locul unde 
este B se păstrase singura por/iune mai mare, nesăpată, din corn: 
plexul de clădiri arse. Şan!ul C prelungeşte pe panta dela răsărit a 
movilei profilul peretelui de nord al suprafeţei A. Aceasta din urmă. 
va fi lărgită în aşa fel încât, tăindu:se mat·ul ce o desparte de şan!ul 
c a lui Schuchhardt, şan!ul c însuşi, limba ce-=l desparte de h şi Jr 

însuşi să se • capete un profil neîntrerupt dela C la B, care să se 
prelungească apoi în treaptă cu profilul latµrei de sud a lui B.

Şanful D a avut rostul de a căuta pe porţiunea parcursă de el 
resturile unui strat de locuinţe arse găsit în A, pe care le„am şi des-= 
caperi! în dreptul locului unde D a fost lărgit. Şanţul E reprezintă 
un simplu control al celor constatate în C. 

Asupra rezultatelor obţinute nu se poate referi decât în linii ge= 

1) Planul dela fig. 1 nu este nivelat, nu arată aşa dar pantele ; terenul coboară

a sud de A şi B şi la răsărit de A şi D. 
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nerale şi în parfe în mod ipotetic : vremea rea, punând un lermerr· 
neprevăzut lucrărilor, ne:a silit să amânăm pentru campania· viifoare 
tocmai partea esenţială a cercetărilor, anume [completarea sectiunei> 
fransversale. Structura „teii" :urilor noasfre neolitice îndeamnă pe de· 

:lI. 

11II. 

r--------------lil"" 

]( c============--'�/1 M 1 

Jil 

CERNRVODP.

.. Cfîf\TE'' 

Fig. 5.

altă parfe la o cât mai mare pn:dentă în cetirea profilelor fragmentare
Fără temere de a da greş şi de a fi desminfiţi de săpăturile 

viitoare putem însemna aici următoarele rezultate. 
Mai limpede în suprc1fota A şi mai şters în D s'au consfatat 

urmele unei locuiri a movilei şi după cataslrof a ce a pus .capăt prin. 
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-arderea ultimei aşezan apărate de gard. In A se găsesc imediat sub 
-humusul modern, pe la 30-40 cm. adâncime, urmele răvăşite de
-plug ale unor locuinfe arse. Dovada că ne aflăm în fata unor resturi
in situ şi nu scoase de plug sau altfel în cursul vremilor din strate

_.mai adânci, ne:o dau următoarele observaţii: chirpicul ars dela case
se află în grămăgioare, oarecum masat; în apropierea lui şi sub el
.s'au găsit multe scoici 1), multe oase de animale, unele cu încheie=
/urile încă îmbucale, ceace arată că nu au mai fost mişcate de când
.au rămas să zacă acolo, adnd încă tendoanele şi poate şi carnea pe

-ele, multe instrumente de silex, multe cioburi de vase - dela unele
vase păstrându-=se fundul înfreg, lăsând să se bănuiască ruperea res=

-fului de către coliul plugului - şi în sfârşit chiar urmele unei vetre
de pământ bătui şi fe/uif păstrate în parfe in situ. Aceste observafii
ne arată că resturile - mai ales ci'oburi - ce se găsesc în toată
movila imediat sub humusul modern şi în parte şi în el - unde
sunt foarte fărămi(ite, ceeace dovedeşte că movila a fost ar_?tă multă

-vreme -, resturi acoperite de un strai gros de calcar, provin în
marea lor majoritate din ultimul strai de locuire a movilei, strat
distrus aproape în întreg:me, din cauza micei adâncimi la care era
îngropat, de lucrările agricole.

Mai în adânc movila are o structură caracteristică pentru „tell ":urile
noastre : pe acelaş loc pe care şezuse o c<1să, care apoi s'a dărămat
de vechime, sau în urma unor împrejurări pe care nu le cunoaştem

·(afară de cazul incendiilor lesne de observat), se construia pe ruine
o altă casă şi aşa mereu, astfel încât „te\l:wl-woun_aj_ _dintr'o serie
d___g_R_odele succesive d_e_case - cu desele lor reînoiri şi repara(ii, -
..şi de dărămături de CJSe, la care se adaugă cenuşa vetrelor, resturile
de inventar casnic stricat şi de alimente, fotul svârlit în imediata
apropiere a locuinţei - mai rar în gropi special făcute - sau lăsat
-chiar pe loc. Totul amestecat desigur cu pământ. Ar fi greşit să ju-=
decăm situa/ia dintr'un „teii" pornind dela regulile de higienă pe
-.care suntem obişnuifi noi a le păzi.

Ceiace în movila noastră constitue un amănunt de mare interes 
- care arată totodată şi câtă grijă şi atenţie se cere la săparea unor

.astfel de obiective, - este faptul următor : dealungul pereţilor lungi
ai suprafefei A terenul viu, adică suprafata veche de bază a mo=
·vilei, prezintă un profil invers decât cel de astăzi. Pe câtă vreme
astăzi terenul scoboară spre sud şi est, în momentul primei aşezări
.a oamenilor preistorici pe acest loc partea mai înaltă a terenului era
Jocmai la sud şi est, iar spre nord şi vest se afla o depresiune
adâncă. Că această depresiune se fot adâncea spre nord, se vede
,pe deoparte din curba terenului vechiu din profilul suprafeţei A,
unde la capătul de miază-=zi suprafaţa veche se află la 1-150 m., pe

-când la cel de miază-=noapte (în coiful de apus) ea coboară la 3.75 m.;

1) Locuitorii preistorici ai locului erau, după cum se vede din resturile găsite,
,mari mâncători de scoici ! 
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pe de altă pMte, din faptul că Schuchhardt a săpat în suprafata în-=
vecinată ci rână la adâncimea de 4,60 111. fiiră să ajungă la pă-=
mânful viu (adică la suprafata ,·ecl11:: a terenului). 

Prima aşezare a oamenilor preist0rici aici a fost aşa dar pe un 
teren format la răsărit şi miazăzi de o c0lin;"i arcuită (că era arcuită 
se vede din şanfurile C şi D) străjuind o depresiune ce se afla spre 
.apus, spre Dunăre. Se pare că primele l0cllin(e au fost ridicate şi 
în partea joasa i 1  k,:enului, llll numai re -colină. In orice caz, în 
,cursul vremii terenul s'a nivelat pri11 11111plcrea depresiunii cu ruinele 
caselor dărămate şi resturile de vietuirc omc11cască rămase pe loc, 
.astfel că acolo un 1 c a fost depresiunea J crrsrnt movila actuală. Pe 
resturile ce au llmplut depresiunea şi ,HI ni,-claf=o ,1u fost construite 

Fig. 6. - Mormântul I de pe „Cetate".· 

locuinte care au ars. Sunt ruinele de locllinte arse pomenite deja, pe 
care \e,-am găsit în A şi D. Ele fuseseră construite la un nivel care 
este foarte probabil mai vechiu decât aed al caselor arse de alături, 
din lăunirul gardului, săpate de Schuchhardt. 

Vom avea de urmărit, aşadar, în campania viitoare întâi dacă 
.aceste locuinţe aparfi:� unui strai general de locuin(e arse, dacă avem 
deci de a face cu un incendiu general care a distrus tot satul, oii cu 
un incendiu local, care a distrus numai un colt al aşezării respective, 
- în al doilea rând dacă aceste locuinte arse din A şi D sunt cu
adevărat mai vechi decât cele dela apus de gard, după cum pare.
Adâncimea absolută faţă de suprafaţa actuală nu poate fi un îndreptar
aici ; numai împlinirea sectiunei transversale plănuite ne va putea
lămuri definitiv şi sigur.

Soluţia care ni se pare a se desemna de pe acum este că, după 

www.minac.ro



- 12 -

o perioadă în care s'a locuit o portiune de teren mai întinsă spre
răsărit (până la A şi D), aşezarea a fost restrânsă la un moment
dat pe porfiunea mărginită de gard, pentru a pieri apoi înfr'un in.::
cendiu iscat în chip neaşteptat, după cum se vede din amănuntul că
locuintele s'au prăbuşit arzând peste vasele din interiorul lor şi peste·
alte lucruri din inventarul casnic, pe care locuitorii nu le=-au putut lua
cu ei în grabă. Desigur că această aşezare mărginită de gard a fost
mai mare decât ni s'a păstrai; înspre Dunăre o parte din ea s'a.
surpat odată cu malul. Dup.:i distrugerea aşezării apăraie de gard,
movila de ruine a mai fost locuită o scurtă vreme şi, probabil, răsleţ·
de către supravietuilorii catastrofei ce a distrus satul.

Materialul găsit în săpături'e noastre nu arată o schimbare de-
civilizaţie sau de faze d<'. civilizatie limpede marcată. El este în ge-=-

Fig. 7. - Cele două vase din mormântul de pe „Cela!.::". 

nere omogen de sus până jos. Intrucât există totuşi sau nu o oare.::· 
care evoluţie a tipurilor, acest lucru nu se va putea vedea decât ma� 
târziu, când materialul va fi prelucrat complet. Aşa cum a fost scos
din săpătură, el prezintă, cum observasem şi cu privire la materialul 
scos de Schuchhardt (în studiul citai la p. 1 scris împreună cu D=-1 
A. Langsdorff), trei înfăfişări deosebite datorite unor cauze înlâm=
plătoare, anume conditiunilor de zacere în pământ : materialul din
stratul de sus este acoperit cu o pătură groJsă de calcar, cel din
casele arse este calcinat, iar cel din stratele de locuinţe nearse este
acoperit cu acea murdărie pe care nu ne=-o puteam explica la Berlin
şi care acum s'a dovedit a nu fi decât pământul amestecat cu guno�
şi cbiripic nears. Spjlat şi clasat, acest material ne va arăta dacă
se pot stabili înlăuntrul lui şi în ra pori cu stratele de locuinle aspecte
deosebite după timp.

De pe acum este însă limpede că el r� · e numai-
.o civiliza i ·n1r' fază rinei ală €5-v-elt.ar-e, anume un as ect 
�ecia al civilizatiunii de tip Gurnelnita, aspect care va tre5ui sa tie 
nunrtt;-dfo cauza unor ca1acteristice speciale ce se pot regăsi izolate: 
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111 alte aşezări ale civilizaţiunii Gumelniţa, dar nu au. apărut până 
acum reunite decc'it la Cernavoda, aspectul Cernavoda. ? 

Avem de a face, aşadar, cu o varianr civilizaţiunii Gumelniţa, ., 
variantă ale cărei caracteristici poLfi_d o. ·n local gg.Qguuic ori de 
Q!:din cronologic. Ea neapărând în aşezarea noastră în legătură cu 
vreun alt aspect al -civiliza(iei Gurnelniţa, nici cu alte civilizaţii, sta= 
Jiunea dela CernavodE._ � ne oale S[>Une prin � însă i stratiLTrafic 
nimk cu i:irivire .1i ra orlul în fim dintre �i celelalte aspecte cu-=-
noscute ale aceleic1si civiliza ii. 

-

apafura noastră a (·Sf mult mai redusă ca întindere decât 
-cea a lui Sch.uchhardt, a atacat însă mai putin (numai în B) stratul

Fig. 8 .. - Mormântul II de pe „Cetate". 

-de locuinţe puternic arse dela apus de gard şi mai mult stratele mai
adânci cu urme de locuinţe nearse. Aşa se explică de ce am găsit
mai puţine vase întregi ca invăt atul german, dar în schimb, compa-=
.rativ, mai multe piese de inventar casnic de alt fel. Lucrul este de
înţeles, deoarece din le incendiat CJ.lii<e1,�i au ntut duna în
grabă uneltele si o · c.te.l p c;ar e socoteau ..Jl!ai gref, lăsând
vase e de ut mai u or de în! cu·

llllre vasele găsite întregi putem prezenta aici pe cele dela
fig. 2 şi capacul decorat cu incizii încrustate cu alb şi cu colţuri date
•CU culoarea roşie de la fig. 3.

Printre celelalte lucruri găsite de noi suni multe instrumente de
silex, mai ales răzătoare, dar şi două topoare (unul la fig. 1), instru-=
mente de corn de cerb, mai ales toporâşte (una la fig. 4) şi o fru-=
rnoasă harpună pentru prins peştele mare, ale cărui vertebre se găsesc
.destul de des în săpătură şi însfârşit instrumente de piatră, dălţi şi
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toporaşe p!Jte, dar şi jurnăt,1ka unui f.Jpor cu gaurc", (fig. 2). In 
sfratul de case arse din B s'a af1dl i 1.J.C.i_.,ul_e_d J:.;imă ·n 
mâner e os e �' o exactă analogie la exelllplarul la fd ăsit
�chuclîha dt. k'.aritaleJ „idolilor", observată deja în săpătura din 
19 l 7, când nu s

' 
au găsit decât picioc1rele unei singure figurine de 

om, s'a adeverit şi în săpătura no,1s ra: nu ,1 eş1t ecâ toi un frag= 
�' tot icioarele, unei figurin Olllenesti destul d , ·. Lucrul 
este semnificativ, dată fiind multi mea acestor „idoli" în toate aşezările 
de tip Gumelnita ce ne suni cunoscute. 

* * 

Al doilea obiectiv al săpăturilor noastre a fost, după cum am 
aminlit, dealul dela sud d.: ,, teii·' numit de Schuchhardt „ Cetate 
�- După urmele găsik la suprafat<'i şi în unele tranşee din 1mpu 
războiului. era limpede că acest loc fusese locuit şi el în vremea 
preistorică. Se părea chiar că de aceiaşi oameni cărora se datoreşte 
şi formarea „ tell ":ului. Prin cercetări de suprafaţă constatasem că 
lot botul de deal până la fabrica dii'. ciment arată urme preistorice. 
Era deci interesant de cercetat raportul dintre aşezarea de pe „teii", 
care i1 r fi putut fi socotită la nevoie drept o sim piă sta!iune de pes= 
cuit, şi „cetatea" alăturată. 

Am atacat, cu gândul la mijloacele şi timpul pe care le aveam 
la dispozi(ie, extremitatea dinspre Dunăre a „Cetăfii'' pe o porţiune 
restrânsă, cuprinsă între două adânci surpă!L!ii ale malului. 

PlJnul delJ fi�. 5 aici, ridicat în timpul ploilor care ne=au silit 
să întrerupem săpătura, ar,l!ă şanţurile trase pe acest loc. Pentru 
pozi1ia exactă în teren a locului trimitem iarăşi la ridicarea topografică 
a lui Schuchhardt dela fig. 2 din raportul lui: şanţurile noastre II- VI 
au fost săpate pe botul dealul!..ii denumit acolo „Alte Burg", între 
cele două viror1ge bine vizibile în marginea dinspre Dunăre şi între 
curbele de nivel de 40 şi 45 m.; şanţul I laie porţiunea din mal 
până la curba de 40 m.• Inlenţia noastră era de a cerceta botul de deal de:alungul lui 
printr'o serie de şanţuri lungi (I, I[, VI), Cdre să urce freptat spre 
platoul înalt delimitat de curba de nivel de 55 m. In cursul săpăturii 
situaţia s'a complicat prin două descoperiri, care ne=au silit a modifica 
în parfe şi penfru împrejurare planul nostru de început, iar vremea 
rea, care ne=a prins tocmai asupra cercetării indiciului mai mult căutat, 
a avut drept urmare amânarea cercetării amănunţite a întregului 
complex penfru carnpa!1ia viitoare. 

Şanţul I ne=a familiarizat destul de repede cu nafura solului şi 
stratele lui. Sub humusul recent se află un strat subţire de civilizaţie 
preistoric aşezat pe loessul care îmbracă miezul stâncos al dealului. 
Materialul - răslet - scos di11 stratul de cultură şi din humus 
constă din câteva oase de animale şi din rare cioburi de o factură" 
deosebit� de aceea a materialului din ,,tell" şi în gerierenelipic0n. 
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înţelesul că nu aparţin unei . civiliza ţii preistorice deja cunoscute şi1 
nici nu permit o identificare cu ajutorul formelor şi al decorului. De 
fapt, cioburile fiind acoperite cu calcar, anumite caractere ale lor nu, 
pot fi observate decât după îndepărtarea calcarului. ln general im: 
presia noastră a fost că avem de a face cu un material neoii/ic, dar 
amestecai cu lucruri mai noui, din epoca de bronz sau de fier. Nici 
un complex clar in sifu - urme de locuinţe, vetre ele. - nu a 
apărut. Resturile a două schelete omeneşti găsite răvăşite imediat sub 
humus s'au dovedii a fi recente. Câteva pieire (calcar) de mărime 
mijlocie găsite răslete în stratul de cultură ne:au atras atenţia prin 
prezenţa lor neexplicabilă aici, mai ales că nu erau în legătură cu.. 
nici un complex bine determinat. 

Fi 5. 9. - Vas din mor1115ntul lI de pe .Cetate". 

Deşi în malul surpăturilor alăturate vedeam limpede câteva mari'. 
gropi preistorice săpate în loess şi pline cu cenuşă, oase, cioburi şi 
scoici (din acest mal provine toporul de piatră dela fig. 4 găsit de 
elevul Atanasiu Ionel), am continuat totuşi săpătura în sus, dealungul 
botului dealului, prin şanţul II. Gândul la eventuale morminte nu a 
fost străin de acest fel de a proceda. 

ln tot lungul şanţului am constatat aceeaşi stratigrafie şi acelaş 
material ca şi în I, cu deosebirea că aici stratul de cultură este ceva 
mai gros şi cioburile şi oasele apar ,;nai numeroase. Tot mai nume: 
roase deverieau însă şi pietrek împrăştiate în stratul de cultură, în: 
cepând chiar imediat sub humus şi fără a avea vreo noimă aici. 
Aceste pietre, care s'au dovedit apoi, în şanţurile deschise după aceia, 
a fi împrăştiate: peste lot, ne:au intrigat, dar ne:au întărit şi mai mult 
în intenţia de a urca cu inciziile noastre tot mai sus pe deal, deoarece 
ne"a dovedit limpede că terenul fiind înclinat spre Dunăre, pietrele 
nu puteau fi explicate aici decât printr' o alunecare sau risipire în alt 
chip de undeva de mai sus, unde îşi vor fi avui locul înfr' un com= 
plex oarecare. 
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Cam la mijlocul şanţului 11 (vezi planul dela fig. 5, M. I) şi la 
.adâncime de 1 m., în loessul în care cu toată examinarea noastră atentă 
nu se văzuse, - cum este cazul de cele mai multe ori în solul nostru 
-dificil, - nici o urmă, dar pe care \:am săpat, conform unui vechiu
-obiceiu, cât mai adânc, cu toate că părea „viu", a ieşit teasta unui
:Schelet omenesc. Desvelind întreg scheletul, acesta s'a dovedit a fi
.aşezat în pozitie chircită (este deci, după termenul tehnic german, un
Hocker, sau mai 6111e un Hocke1grab, dela verbul hocken, a sta
-chircit). Iată:i descriptia :

24 Sept. 1936. Şanţul II, la locul însemnat pe plan cu M. I;
.adâncimea de îngropare faţă de nivelul actual 1,10 m.; în groapă 
mică, dreptunghiulară, foarte greu vizibilă, schelet chircit, lung, în po:
.ziţia chircită, de 1 m. ; capul la SSE, picioarele la NNW, privirea 
,s re ENE (în. inten ia deci la răsărit); culcat pe �artea dreaptă, mâna
�tângă în oită din cot si a usa 111 ata fe ei o par e d111 antebra rupt 
.ş1 hpsa 1mpreună cu laba (putrezite); mâna reapta 111t111sa ea g_ngul 
fruncmulUI şi usa e s a  cu laba sub emurul drept; picioarele în: 
::aoite âin şol.9.._ cam în unghiu drept, dingenunchi în unghiu ascuţit ; 
cn1rrne moderată în fotul ; la 20 cm. în faţa capului, chiar în dreptul 
ochilor, un pahar bitroncconic răsturnat de greutatea pământului, iar 
mai sus i li it de el un vas în formă de „raŢî'-(askos � toartă 
în bandI Fig. 6 (mormântul) şi fig. 7 (vasele). 

upă vasul din dreapta de pe fig. 7 mormântul aparţine civi"' 
Jiza iei Gumelniţa (compară de ex. vasele din7ell" e a  fig. 2sus 
în stânga ; nu se poate însă ştie dacă aspectului reprezentat în „tell ":ul 
-învecinat. Vasul din stânga de pe fig. 7 are analogii foarte bune în _
.cadrul civilizaţiei Gumelniţa, este însă unic în amănuntele de formă
pe care le prezintă . ., " 
-- Deoarece în tot restul şanţului 11 nu a mai apărut nici un alt
mormânt, am deschis imediat şi concomitent şanţ�rile 111- VI pentru
.. a căuta în aceste direcţii alte morminte şi eventual şi marginile unui
.cimitir presupus 1) In stratul de cultură din aceste ş3nţuri s;au găsit
printre alte lucruri (mai ales cioburi), vasul dela fig. 4 (în 111, la
-45 cm. adâncime) şi partea inferioară a unui frumos idol de lut, re"'
produsă la aceeaşi figură 4 (în V, la 50 cm. adâncime). In şanful VI,
Ja adâncimea de ca. 90 cm. (în loess) lucrătorii au scos, până a ne
anunfa, cioburile unui vas chiar de lângă peretele şanfului. La cer:
celare am găsit alături încă un vas, iar în peretele şanţului am dat,
scobind, peste ţeasta scheletului. Desvelind mormântul, iată în ce con:
.diţii ciudate \:am găsit :

25 Sept. 1936. Şan tul V[, la locul însemnat pe plan cu M. 11
.:(vezi fig. 5) şi la adâncimea de îngropare de 1,05 m. în groapă ne"'
identificabilă, schelet necomplet întins pe spate ; lungimea resturilor în
poziţia găsită 0,85 m. � capul la SE, trunchiul spre NW; �apui şi o

1) Traseul şanturilor, care ar putea părea pujin capricios, a fost impus şi de

,conflguratia terenului. 

.·· ;. · 
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parte a coloanei vertebrale înclinate prin apăsarea pământului spre 
dreapta, aşa fel î11Câl craniul e culcai acum pe partea'dreaplă, dar nu de 
tot; originar pr'virea era în tată s re a us WNW); mâna stângă 
întinsă dealungul trunchiului şi aşez,1tă pe bazin ; mâna drea tă lipsă ; 
un picior (femur, tibie şi peroneu) aşezai la dreapta trunchiu ui, pufin 
015 IC, - în_chiQ_ de mână dreaptă! =; capatul-ae sus a emurului 
stând lângă omoplatul drept, vârâ c -iar putin sub maxilarul superior; 
al doilea picior lipsă în întregime, doar lângă oasele iliace, oblic, o 
frântură de femur(?) ; în fata craniului un vas conic cu torlită uşor 
lunată sub margine, răsturnat în aceeaşi directie în care a fost împins 
şi craniul ; la 20 cm. de creştet un cutit de silex cu limpezi urme 
de întrebuintarepeuna din laturi (stânga) ; înainte se scosese din 

Fig. - 10. Al doilea vas din mormântul II de pe „Cetate". 

dreptul oaselor iliace, lângă capelele tibiei şi peroneului piciorului 
a�ezal alături de trunchiu, vasul pomenit mai sus; nu s'a constatai 
nici o urmă de deran ·are modernă sau mai veche, neconfemporană 
cu îngro a rea; încheietura emuru u1 cu 1 )ta ş1 peroneu a p1c1oru aşeza 
dea ungul tru11chiului este încă ·în loc; este deci absolut sigur că pi: 
ciorul a fost aşezai acolo din vechi, având încă tendoanele şi carnea pe 
oase. Fig. 8 (mormântul), fig. 9 -10 (vasele) şi fig. 11 (cutitul de 
cremene). 

Nu este locul de a ne întinde asupra acestui fenomen ciudat 
observai în mormântul II. Destul să observăm cL actica „ciopârtirii 
cadavrelor" şi totuşi a înmormântării lor este destul de des n= 
fată î ri -europeană. Cauza şi rostu ei sunt întunecate, ca de 
altfel şi credintele şi supersÎ!tiile ce îi stăteau probabil la bază. Este 
interesantoeex:-să 'poîn"enim ăstrea 111 arama/uri e case or m unele 
straie urnelnitene la umelnUa i la îara a no craî1i·1 omeneşti, 
f�me e restul scheletului (,, vânătoare de �pete", ori pastrarea 
în ţ::asă a capului strămoşu ui mort ?). Mormântul nostru II nu a ar= 
tine î�să, <iu12ă vasele ce aL • el civiliza(ieillurne.l.u.i(a. Orien= 
tarea lui se menţine, este adevărat, în cadrul variabilită(ii normale, 
poziţia însă şi întreg ritul îl separă de mormâi::itul I, deşi adâncimea 

„Analele DiJbrogei", XVIII. ;�,��-·�, ... ..,���---·---- 2 
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la care sunt îngropate amândouă este Jceeaşi. Pe de altă -parte·, cu-= 
fitui de silex aşezat la cap par' că ne-=ar îndrepta privirea către acel 
cerc din România de apus şi Ungaria de răsărit denumit după cimi-=· 
tirde ungare dela Bodrog=Keresztur şi Puszta-=Istvanhaza, cerc în 
care mortii au sub cap cât�tlt mene şi cadavrele apar 
uneori cioQârtite. Trebue totuşi să mărturisim că nu ve em înca 1m=

pede şi să aşteptăm ca descoperiri viitoare să ne lămurească asupra 
vremii exacte şi cercului de civilizatie cărora le apar(ine mormântul II
al nostru. 

După rezultatele din şanturile noastre II- VII nu pare să avem 
de aface cu un cimifir, ci mai degrabă cu morminte răsle(e. Ne:am 
gândit desigur, pornind mai ales dela socoteala că ar fi o prea no-= 
rocoasă întâmplare să fi nimerit cu şanturile noastre I şi VI tocmai 
peste singurele două morminte depe· acest loc, că poate alte schelete 
vor zace mai adânc şi gropile nefiind vizibile în pământul acesta ce 
se decolorează lesne să nu le fi găsit, deoarece nu am săpat destul 
de adânc în loessul care ar părea doar „viu" peste tot. Adâncind 
şanţurile nu am găsit totuşi nimic. Mai avem însă de cercetat o por, 
tiune destul de mare în jurul celor două m_orminte găsite. 

In uliimele zile ale săpăturii am avut satisfacţia să găsim şi ex= 
plicatia, necompletă desigm, dar oricum binevenită, a pietrelor îm=

prăştiate peste tot locul unde am săpat. Spre capul şantului VI, care 
ajµnge de atinge ·curba de nivel de 45 m., o mare îngrămădire de 
pietre, începând chiar de sub humus şi coborând tot mai adânc pe 
măsură ce şanţul înainta, ne:a pus în faţa complexului consistent şi 
in sifu constâHd din pietre pe care îl căutam. In capătul şanţului VII, 
săpat pentru a urmări eventuale morminte şi pentru a controla şi dacă 
îngrămădirea de pietre din VI se întinde lateral, am atins, din nefe-= 
ricire în ultimele ceasuri de lucru sub ploae, continuarea complexului 
către această parte. 

Nu putem aşadar să referim decât asupra celor observate în 
şanţul VII şi chiar şi acolo numai în măsura în care o cercetare 
sumară ne:a îngăduit să lămurim lucrurile. 

Lărgind şantul VI în dreptul pietrelor, aşa cum se vede pe 
planul dela fig. 5, pentru a prinde o mai mare portiune din ele şi 
desvelind locul fără a mişca pietrele - ce apucaseră lucrătorii să 
scoată e lesne de reconstituit, dealungul şantului originar lat de 
0,60 m. -, am găsit situaţia arătată în detaliu la fig. 12. Pe această 
schiţă se vede desigur numai ceiace apare imediat sub humus, pie-=
trele continuă însă masate în adâncime. Pietrele zac destul de răvă-= 
şite într'un pământ negru care confine muflă cenuşă şi rare cioburi 
preistorice şi oase de animale. Mai în adânc apar lespezi mari, re=
date haşurat în planul dela fig. 12, unde numai lespedea rotundă din 
coltul nordic stă sus. Spre Sudest, în dosul pietrelor şi în parfe sub 
ele se poate observa începutul unui şant foarte adânc plin cu pămâni 
amestecat cu multă cenu ă. După cât se observă din 9ecfiunea că=
pătată m acest punct - încă necompletă şi d ci neclară, câtă vreme 
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nu se scot pietrele şi nu se sapă destul de adânc - o parte din 
pietre s' au prăbuşit în şant, spre �udest, şi alta a alunecai Li vale 
spre Nordvest. Este îngăduită deci 'bănuiala, după ce ipoteza, la care 
ne.-am gândit întăi, a unui mormânt din lespezi şi cu grămadă de 
pietre deasupra distrus, s'a dovedit la cercetare neîntemeiată - că ne 
aflăm în fata un�id e,c (fără mortar sau lut de u:ins.-piefrele __ _in.,, 
tre ele) cu şant înaintea lui, z1 din care noi am nimerit în VI o 

Fig. 11. - Cutitul de cremene din mormântul II de pe „Cetate". Mărime naturală 

porţiune foarte rău distrusă. Dacă aşa este - şi lucrul va fi controlat 
în campania viitoare - a unei ne aflăm pe o cetate a 

V • '
nciniJi 

-

nu poale fi de A ·ee-pt1·r-J.ea �an urile -noastre I- VII,_
deoarece şanţul la cetăţile care au şi zid sau palisadă stă în afuă 
in faţa zidului sau palisadei, nu înăuntru, în dosul lor. Faptul că nu 
s'a găsit în şanţurile I-VII nimic care să ne arate că ne aflăm în 
interiorul unei celăli nu este atât de turburător şi de neexplicabil pe 
cât pare. 

Este aproape o regulă că în cetătile preistorice artea centrală 
a incintei nu este locuită; clădirile in 111 enoru cetătii se a ă de 

----
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obiceiu pe rnarginile •incintei. Cazul cel mai apropiat care poate fi 
citat -este acel al-;Cetătuiei" din epoca de bronz dela Sărata=Mon= 

CERNAVODA 

.,CETATE 
li 

1: so. 

Fig. 12. 

eoru în jud. Buzău, unde săpăturile făcute în anii 1926/27 de către 
d=l Prof. I. A.ndrieşescu şi scritorul acestor rânduri au demonstrat 
sterilitatea mijlocului incintei Cetăţii întărite cu şanf şi cu piatră. 

Desigur că o fixare a încheierilor noastre într'un sens sau altul 
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ar fi prematură. Si ur este că „zidul" dela Cernavodă- ca să-=-1 nu-=
mim aşa deocamdata - este reis onc. Ni-=-o ardtă cjohmile găsile 
printre idre, carersunt toate preistorice şi apoi şi faptul că în !oală

săpătura noastră de e „Cetate" nu am as1 111caen 111c1 o urmă, 
e nici. UJ1.fel, care sa 1e 111 r o  vreme mai nouă decât cea prei�" 

torică. Excepţie fac natural obişnuitele foarte · rare resturi moaerne 
din humus. 

-Este aşadar de aşteptat că în campania viitoare de săpături,
care va trebui să fie cât mai intensă, să obţinem rezultate care nu 
numai să lămurească amănuntele pe care le urmărim la Cernavoda, 
dar să arunce lumină nouă şi asupra unei importante părţi a pre=
istoriei Dobrogei. 

Bucureşti, Decembrie 1936 
Ion Nestor 
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CONTRIBUŢIUNI LA CUNOAŞTERA „COASTEI 
DE ARGINT" ŞI A „VAII#FARÂ#IARNA" 

(BATOVA) 

La o pnvire fugitivă, din largul Mării cu binoclul, şi fără stu=
diul atent al structurii, se poate afirma - cum s' a şi făcut - că la 
„Coasta=-de=-Argint" a Dobrogei avem o faleză înaltă, la picioarele 
căreia s'ar întinde, ca o treaptă de scară, oblică dela W. la E., o 
„platformă litorală", care dela Cavarna la Caliacra intră sub nivelul 
Mării, iar dela Cavarna spre W. se ridică pe încetul, având - după 
hartă? după altimetru? - la Mihăileni 15m, la Balcic 35m, la Ak=
bunat 40m, iar la Valea=fără=iarnă som ! 

Autorul 1) care afirmă aceste vederi constată că „cette surface
est deformee par des glissemrnts de terrains, qui pres de Balcic 
gagnent une ampleur surprenante" ; că „on a l'impression (sic) que 
Ies blocs immenses se detachent du plateau et glissent par dessus 
celte surface vers la mer" ; că „en beaucoup d'endroits ce niveau 
intermediaire est faille et ride en vagues courtes, ou on voit des ef=
fondrements, des plissements, des chevauchements, des charriages en 
miniature" şi că „cei aspect a fait Ies auteurs, qui se sont occupe 
de cette region, de la considerer comme une zone d'eboulements et 
de failles locales, exageree peut:etre par Ies tremblements de terrz 
qui sont assez nombreux", - pentru a se opri la concluzia că „sans 
conter la possibilite d'une ligne de rupture E- W., prolongee vers 
l'Ouest par la vallee de Batova", - acest nivel se poate considera 
„comme une plafeforme lifforale deformee par des glissements" ; şi 
adăogând oarecare argumente, asupra cărora vom stărui la urmă, 
conchide încă odată că „tout cela m'a fait conclure que ce niveau est 
une plateforme littorale oblique ". 

Neuitatul filosof Tifu Maiorescu, în prelegerile sale universitare, 
adeseaori atrăgea atenfia tinerelor generafii asupra faptului că, una din 
piedicile cele mai mari în recunoaşterea aceluiaş adevăr de către per=
soane ce discută în contradictoriu, este întrebuinfarea diferită a nofiu=
nilor în confinutul şi sfera lor. Este, prin urmare, necesar a defini 

1) G. Vâlsan: Sur une plăteforme -lillorale en Roumanie. Bulet. Soc. geogr.,
Tome LIV, 1935, p. 23-31. 
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clar notiunea de „platformă litorală", spre a evita dela începui - sofis= 
mele ce s'ar putea ridica dintr'o parte sau alta. 

După Emm. de Martonne 1), o platformă litorală este o supra=-
. îată nivelată prin acfiunea de abraziune a valurilor Mării în ţărmurile 

continentelor. Dela Ramsay încoace, o asemenea suprafaţă s'a numit 
platformă de abraziune. La ţărmurile oceanelor ea este vizibilă în 
timpul refluxului, uneori până la o lărgime de 15 km. In regiunile 
cu sedimentare bogată, platforma submarină poate fi şi de acumulare. 
Dacă se produce o denivelare, fie dintr' o cauză eustatică negativă, fie 
diRtr'o cauză epirogenetică· pozitivă, între nivelul Mării şi regiunea 
litorală, platforma iese deasupra apei până la o oarecare înălfime; iar 
valurile, prin acţiunea lor de abraziune, creează la noul t ărm o nouă 
faleză. Vechea platformă rămâne atunci ca o prispă înaltă, care poartă 
numele de „terasă marină". In cazul unei înălţări neegale a uscatului 
vecin cu Marea, terasa marină ne apare diformată, având o alură sau 
oblică, sau încovoiată şi . ea dă mărturia cea mai sigură că pricina 
terasei este epirogeneza sau isostasia, iar nu eustatismul, care cere 
terase paralele cu faf a Mării. 

In înţelesul comun, neştiinţific, al noţiunii, platformă litorală ar 
putea fi orice prispă netedă la malul Mării (netedă, căci deaceea se 
chiamă platformă), indiferent de geneza ei. Autorul articolului pomenit 
întrebuinţează însă termenul de „ platformă litorală" în sensul de „te=
rasă marină", care, prin faptul că în Valea Batavei (probabil la gură) 
ar avea altitudinea absolută de som, iar imediat la E. de Cavarna ar 
ajunge la nivelul Mării, presupune o înălţare epirogenetică neegală a 
regiunii litorale. Dovezile pe care le produce însă suni insuficiente şi 
neconvingătoare, iar cifrele în parte greşite şi arbitrare. Dovada cea 
mai bună ar fi fost descoperirea sub năruituri a unei suprafe/e de 
abraziune marină sau a unor depozite litorale marine ; dar aceasta 
nu ni se dă. Cauza greşelii stă în intuiţia falşe a fenomenului studiat 
şi mai ales în neglijarea studiului amănunţit al structurii litoralului şi 
văii Batava, înţelegând prin structură, în sensul lui W. M. Davis 2),
studiul rocelor, stratificarea lor, tectonica şi raporturile de altitudine 
între ele şi faţă de nivelul Mării. 

Cercetarea mai atentă a structurii acestor prispe dela Coasta de 
Argint şi din Valea Batavei ne va elibera, cred, din . greşala spre 
qre ne derutează concluziile repetate ale articolului pom·enit mai sus. 

1) Emm. de J\1arlonne: Traile de geographie physique, Tome seconde, 1926,
pag. 974-978. 

2) W. M. Davis: Die erklărende Beschreibung cler Landformen. Leipzig u.
Berlin, 1912, pag. 143; ,,Wir werdcn von nun an clas Wort „Struklur" în dem 
Sinne. gebrauchen, dall es sowohl die Verhăllnisse. cler Uroberflăche und Urhohe, als 

auch die innere A.nordnung und Zugammcnsetzung cler Gesleinsmassen umfallt". 
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I. Pintenul dela Teche: Uzungeala sau Lungul.

Drumul care duce dela Balcic spre Ecrene, urcând pe valea 
Ac:Bunar (= Fântâna Albă), străbate un podiş înalt de peste 240m 

[după harta Sl. I 1. R. 1 : 100.000], până la km 7. De aci fata podi=
şului se lasă uşor spre W., până deasupra Văii=-fără=iarnă (Batova), 
dt: unde drumul coboară în lar_gi serpentine până în fundul văii. Un 
popas lângă o Ir ifă de lemn fixată în coastă şi o cercetare cu bi=
noclul a reliefului din faţă, spre W., desvălue privirii forme de re= 
lief cu o slructură dintre cele mai interesante şi instructive pentru 
evolulia acestui finul. 

Din podişul î11alt dela N. şi racordându=-se cu ci printr'o panJă 
destul de abrupfă, î11aintează spre S., între două văi râpoase, un pinten 
lung de aproape 150001

, pe care harfa 1 : ! 00.000 abia îl schiţează, 
fără a reuşi să:i dea imaginea sa adevărată (Fig. 1). Acest pinten, 
la prima vedere, lasă .impresia unei terase, sau măcar a unui nivel 
de eroziune raportat la un vechiu nivel de bază mai înalt, poate ni= 
velul de 80m al lui Vâlsan, pe care acest geograf îl racordează şi:l 
însumează în aceeaşi „ platformă litorală" înăltată oblic, care la Balcic 
ar avea 35m_ V ,dea râpoasă din E. pintenului e străbătută de un pă=
răiaş zgomotos, în lungul căruia functionează mai multe piue şi care 
se alimentează din mai multe izvoare şi cişmele, dintre care unele se 
găsesc ta o altitudine de circa 90m, iar cea mai înaltă la circa 135m 

(Fig. 2). 
Privirea atentă distinge însă în coastele răsăritene ale pintenului 

Lun„ul o structură dislocată, cu strate calcaroase albe ce.:şi ridică ca.:

petele căire S., în -timp ce falezele podişului înalt din vecinătate îşi 
păstrează stratificarea lqr aproape orizontală, iar suprafata aceluiaş 
podiş se apropie de suprafaţa unei platforme structurale. 

Iluzia că nivelul acestui pinten ar reprezenta un nivel de terasă 
fluvială, ce s' ar putea racorda cu vre:o terasă marină dela gura Ba.: 
!ovei, este zdruncinată dela început din temelie .

. Am străbătut pintenul Lungul, atâi în sens longitudinal, cât şi 
transversal, luând o serie de fotografii, -- dintre care reproduc aci 
pe cele mai tipice - şi făcând măsl!rători altimetrice cu un baro-= 
meiru System Paulin, Stockholm, gradat din metru în metru. 

Fig. 1 ne a,ală, în toată întinderea sa, pintenul dela N. satului 
Teche. La contactul cu podişul se ocservă o pantă mai abruptă, care 
ar indica locul de desprindere din podiş a acestei peninsule oro:

grafice, în urma creării unei falii superficiale, care n' ar putea merge 
mai jos de fundul văii vecine. 

In pantele din faţă ale pintenului se poate distinge o stratificare 
dislocală, după stratele oblice ce albesc, precum şi după dungile de 
vegetafie, care preferă fărâna stratelor mai moi, intercalate alternativ 
nlre cele tari, ca)caroase. Pe alocuri aceste straturi au o înclinare de 
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30° -40°, poale şi mai mult ; însă cele bazale, dinspre botul pinte= 
nului, peste care s'a produs o uşoară supraîmpingere, se apropi·e de 
orizontală. Aspectul general lasă convingerea unei fragmentări şi lu-=
necări de:a săniuşul a unor blocuri peste un suport pufin consistent 
şi îmbibai de ape subterane ; convingerea unei dislocări, în care ca,;, 
petele stratelor, la origine orizontale, s'au ridicat spre Sud, cu tendinţa 
de uşoară încălecare (Gleittektonik). 

Suprafata acestui pinten, destul de netedă văzută de departe, 
dar accidentată şi uşor ondulată când păşeşti peste ea, cade în pantă 

· oblică dela N. la S., dela circa 160m-1 mm şi mai mult până la
botul a cărui altitudine este de ci�ca 120111 -125m. Fotografia a fost
luată din apropierea !roitei pomenite mai sus.

Fig. 3. In faţa botului acestui pinten, eroziunea prin şiroire a
izolat printr'o şea o mică colină, înaltă de circa 95m, în structura că-=
reia se observă stratele albe calcaroase cu tendinţa de a forma un
mic anticlinal asimetric în direcţia E. - W., cu aripa de E. erodată.

La piciorul acestei coline se întinde o mică suprafaţă în pantă,
acoperită de fuHşuri ş1 bolovani şi a cărei altitudine absolută stă între
45"' -55m_ Toate povârnişurile sunt presărate de stânci şi pietre, deza-=
gregate şi rostogolite din stratele tari ale Sarmaticului.

Fig. 4 ne arată, după dungile albe ale plăcilor tari de calcar
sarmatic şi după dungile oblice de vegetatie, o înclinare a stratelor
de circa 40°. Capetele superioare suni ridicate spre S., către valea
Batavei, iar cele inferioare sunt apiecate spre Nord, căire podiş.

Fig. 5 repetă, într'alt punct, acelaş aspect de strate dislocate în
coasta de răsării a pintenului.

Fig. 6. Dacă însă s' ar putea obiecta că aceste dislocări afec=
feaiă numai pachetele de straie lunecate pe povârnişul de E., atunci
fotografia de fată - atât de eloquentă ! - este în măsură a înlătura
orice umbră de îndoială. Ea ne arată suprafata în pantă a pintenului
Lungul, străbătută dela E. la \V/. de şirurile paralele ale plăcilor cal=
caroase - liniile albe de pietre - care, în urma eroziunii exercitate
prin şiroire şi a denudării, au rămas în evidentă, asemenea unor te-=
melii de ziduri. Ele nu suni altceva decât capelele relezate ale slra-=
tel•jr dislocate şi ridicate în sus către Sud. Racordarea lor cu dislo=
cările din coasta de E. şi alura lor continuă, atât pe suprafeţele mai
1�elede de deasupra, cât şi pe pantele de eroziune din dreapta, exclude
af1rmarea unei stratificări orizon.laie. Avem aci, prin urmare, o lipică
platformă de eroziune care retează o structură dislocală, în deosebire
de suprafata podişului din fund care, fără a o realiza, se apropie to-=
tuşi de o platformă structurală. Acest contrast între aspectul slrati=
grafic şi tectonic al celor două unităti vecine caracterizează bine dife-=
renta lor de evoluţie şi ne pune pe drumul drept al interpretării for-=
melor de relief din Valea Batovei.

Aceleaşi dislocări observate în pintenul Lungul se observă şi
în parte;:i de E. a văii dela N. de Teche, cu deosebire că aci unele
blocuri, - dealuri întregi - desprinse şi lunecate din podiş, arată o
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sti;:atificare dislocată şi ·în sens. opus, fenomen datorit orientării pantei 
p,iste care au lunecat. 

Fig. 1 reprezintă coada văii uscate din E. pintenului, roasă prin 
şiroire în stiva sarmatică şi înaintând, prin eroziune regresivă, până 
la suprafafa podişului înalt. Pe stânga şi dreapta acestei văi se văd 
povârnişurile abrupte ale podişului - planuri oblice de fa Iii contrarii -, 
descoperite după desprinderea blocurilor din el ; iar mai jos, supra= 
fefele neregulate ale acestor pachete lunecate.' Etajarea acea'sta este 
geologiceşte recentă şi, dacă ne,,.am întreba asupra vârsfei acestor 
dislocări, cred că rafionamentul următor ne poate duce spre răspunsul 
cel mai just : 

O lunecare a unei stive de strate, în condifiunile menfionate în 
valea Batovei, nu se putea îndeplini decât după adâncirea văilor prin 
eroziune lineară până sub stratul de aluviuni ce le acopere. Numai 
în acest caz pintenul de podiş putea să aibă în fafă şi lateral un gol,
către care să fi putut luneca. Inainte de adâncirea văilor fenomenul 
ar fi fost imposibil, căci el nu se putea realiza încătuşat în massa de 
strate orizontale ale podişului. Această ultimă adâncire a văii datează 
însă din epoca \Viirm, când şi nivelul de bază al mării scăzuse 
simfitor, în urma �vaporării apelor şi a fixării lor în ghefarii şi calo-= 
tele glaciare de pe glob 1). Numai după ce eroziunea a trecut mai 
adânc de acel suport, uşor oblic spre Mare, de marne argilo=nisi-= 
poase, cenuşii=vinefii, pe care Popescu= Voifeşfi le mentionează la 
baza Sarmaticului şi care ar constitui stratul impermeabil la care s'ar 
opri apele subterane ale Dobrogei meridionale, - numai atunci se 
putea produce acest important fenomen de lunecare a stivei de 
deasupra. • 

Deslănfuirea fenomenului a fost provocată, de sigur, de unul 
sau mai multe cutremure violente 2) de care ştiut este că sufere Coas=
ta=de-=Argint. Orizontul nisipos�gresos, ce vine deasupra marnelor 
argilo=nisipoase, fiind într'un moment dat îmbibat ca un burete de 
apele subterane, a putut oferi condifiile favorabile pentru o asemenea 
lunecare, mai ales că, imediat spre N. de pintenul considerat, pe 
suprafafa înaltă a podişului, la E. de cumpăna apelor dintre văile du= 
nărene şi marine [în regiunea satel?r Sµsu.schioi, CiairEghiol, Cuiu=. 
chici şi Hamz-alar], - se- întinoe: 1:11'1' tin-ut-·carstic, cu polii....mari -
vre'o şase la număr -, al .căror fund, asemenea unor farfurii cu con..
tur neregulat, stă, la u11ele, la atitudinea de 255m faţă de podişul din 
W ., înalt de 280m. 

1) C. Eră/eseu: Criterii penlru determinarea vârstei teraselor quaternare. In
voi. omagial lui C. Kiritzescu, 1937. 

2) Un cutremur violent, care a distrus o mare parfe din oraşul Bisone (Ca.,. 

vama) îl pomeneşte Slrabo, în cartea VII, cap. VI. Răsturnarea malurilor se poate 

observa bine în ·port, alături de dealul Ciragm·an, a cărui stratificare orizontală con= . 

lrastează cu cea dislocată dela picioarele sale. 
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E un centru hidrografic în regiune. . ; ,
Apa din ploi şi dit( topirea zăpezilor căzute peste aceste polii 

fără scurgere superficială, are o scurgere subterană către Mare şi 
valea Batovei, unde iese sub formă de izvoare numeroase, sau căire 
văile din N., E. şi W., care pornesc radial din acest finu!. Ea a 
putui contribui, prin urmare, la supraîmbibarea stratelor permeabile şi la 
lunecarea stivei de strate sarmatice de deasupra către golul văii creat 
prin eroziune. 

Aşa dar, fenomenul dislocării nu poate fi mai vechiu de cât 
sfârşitul epocei Wiirm, când atât conditiile nivelului de bază, cât şi 
cele climaterice puteau fi favorabile producerii unui asemenea fenomen. 

Suprafaţa de eroziune (prin şiroire) a pintenului considerat este 
în consecintă, şi mai târzie ; şi, finând seama de altitudinea sa prea 
mare - între circa 1,0rn şi 120m -, apoi de fa piui că ea retează 
sub un unghiu oarecare capetele stratelor dislocate ale podişului şi 
că această dislocare ar data dela sfârşitul quaternarului, - concluzia 
ce se impune este că suprafata în pantă a pintenului Lungul în nici 
un caz nu se poate considera ca un nivel de terasă fluvială şi nici 
ca un nivel de eroziune normală, raportat la un nivel fluvial cores: 
punzător, cu atât mai puţin ca restul unei „platforme litorale", ci este 
pur şi simplu, o terasă falşe, aşa cum am definit=-o şi altă dată. In 
consecinţă, ea nu poate fi luată în considerare, în urmărirea unui ciclu 
de eroziune fluvială, sub titlul de „terasă". 

Am stabilit, prin urmare, următoarele fapte şi concluzii : 
I. In vecinătatea oraşului Balcic şi la N. văii Balova podişul

dobrogean atinge o altitudine de 240- 280m peste nivelul Mării şi 
arată o structură concordantă, uşor oblică spre S. E. Straiele sale, 
care apartin celor trei etaje ale Sarmaticului (Popescu=-Voiteşti), se 
succedă într' o alternantă de plăci groase şi tari calcaroase şi de ori=
zonturi mai puţin rezistente, aproape foale permeabile, până la un 
orizont nisipos=gresos, sub care urmează marnele argilo=nisipoase im:

permeabile, la care, după acelaş autor, par a se opri apele subterane 
pin Dobrogea meridională. Aceste marne se află la o mică altitudine 
peste nivelul Mării şi probabil că au o slâbă înclinare către S E., 
ceeace determină scurgerea pânzelor de apă subterană către Mare. 
Suprafata podişului se apropie mult de ·suprafata stratelor, încât dă 
iluzia unei perfecte platforme structurale. 

II. La N. văii �atova se întinde o regiune carstică cu şase
polii fără scurgere superficială şi adâncite - prin disolvarea stratelor, 
prăbuşirea şi tasarea terenului - unele până la 2501 sub suprafafa ve= 
cină dela cumpăna apelor. Precipitările atmosferice, care se adună în 
aceste polii, străbat stratele permeabile şi îmbibă orizonturile nisipoase=
gresoase de peste marnele bazale, înlesnind prin aceasta,- alături de 
cutremure,- producerea de falii superficiale spre marginea falezelor, 
năruiri şi lunecări de blocuri. Pantele de N. ale văii Batova au, din 
această cauză, o evolufie ceva mai d"eosebită-tlrrât·-cele--d"e-Sm:r.Afte---
orizonturi de strate impermeabile dau naştere la izvoare etajate la di: 
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ferite înăltimi : aşa s. ex. ci$melele din Valea A.c. Bunar la 55m şi 
13 l m; cele dela N. de Teche la 90111 şi 135 111 etc. 

III. In aceeaşi vale a Ba/ovei, la N. satului Teche, se întinde
către Sud o peninsulă or'ografică, un pinten lung de aproape 1 soom, 
cu · o structură dislocată prin lunecare (Gleittektonik). Stratele sale 
îşi ridică capetele către S., arătând pe alocuri fracturi, tendinte · de 
încălcare şi mici anticlinale. O falie superficială, ce nu poate merge 
mai jos de baza marno-=argiloasă, peste care s'a produs lunecarea, 
desparte acest pinten de podişul din spate. Suprafata pintenului e 
oblică şi coboară dela peste 170m la circa 120 m. Ea retează în cap 
stratele dislocate şi se înfătişează ca o platformă de eroziune. 

IV. In ordine cronologică, vârsta fenomenelor şi formelor ar
fi următoarea : 

a) Erodarea văii Batova şi a văilor sale afluente până sub ni=
velul nisipurilor gresoase, ba chiar, spre gură, până sub nivelul mar-= 
nelor bazale şi până sub nivelul actual al Mării s'a terminat în ul:
tima perioadă glaciară, Wi.irm, când şi nivelul universal al Mărilor 
şi Oceanelor era foarte scoborât, din pricina evaporării apelor şi a 
acumulării lor în calotele şi ghe/arii de pe glob. 

b) Ruperea din marginea podişului, falierea, dislocarea şi lu=
necarea stratelor din pintenul Lungul către golul văii este un feno= 
men mai târziu şi poate data dela finele epocei Wi..irm, sau chiar 
din Alluvium, 

c) Platforma de eroziune, realizată prin şiroire şi denudare de"
asupra pintenului pomenit, este un fenomen şi mai târziu, care se 
continuă până azi. 

Concluzie : o suprafaţă atât de recentă ca vârstă şi totuşi atât 
de înaltă ( vârsta : Alluvium; altitudinea 170-120111

) nu poate fi con: 
siderală, în nici un caz, drept o suprafată de terasă fluvială, care să 
se racordeze cu o „platformă litorală" înaltă b gura Batovei de 80111

, 

iar la Balcic de 35m_ Dela gura Batovei până la satul A.laclise noi 
n'am găsit nici un nivel de som peste :t->1are sau peste talveg. La 
gura râuleţului Ecrene, deasupra satului cu acelaş nume, se vede urr 
bot de deal prăpăstios, a ·cărui ·suprafa!ă e la 180m. La gura râule: 
/ului Batova, sub păduricea Teche, podişul se tine la 230m. Intre 
povârnişul abrupt de sus şi cel· de jos, se întinde aci o mică pantă 
mai domoală între 148-110111

, dar ea nu e un nivel de terasă, ci e 
fundul unui basin de culegere a cinci scursori de ploi în'fr'un ori: 
zont de roce mai putin rezistente. 

La salul Gheicciler, sub povârnişul abrupt al podişului, înalt 
aci de 255m la buză, se produce o rnptură de profil în pantă la al: 
titudinea de circa 150-170m, de unde coasta · coboară · domol spre 
fundul văii. . 

La W. de satul Teche, podişul înalt de 280m înaintează spre 
cotul văii Batova un pinten cu .suprafaţa la 250m şi cu structura ne= 
dislocată:· un vechiu nivel de eroziune pliocenă. Pintenul e mărginit 
de pante abrupte până la 100m sub suprafaţă, adecă până la allitu= 
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di nea de 150m peste nivelul Mării, de unde în jos se prelungesc 
pante mai domoale. Toate celelalte niveluri mai netede din valea Ba: 
!ovei, între satele Alaclise şi Gilar; se fin de asemenea între curbele
de 150-ll0m (pe alocuri chiar între 180-110) şi arată ca o prispă,
largă de 1- 2,5 km., desvoltată în pantă sub po\'ârnişurile prăpăs=
lioase de la partea superioară a văii, sub buza podişului dobrogean.
Ele vădesc o strânsă dependentă între rocă şi stratificar..: :.· e o parte
şi între forme de alta, aşa cum se observă şi în alte regiuni de pe 
glob cu o strucfură asemănătoare (s. ex. în canonul Colorado), unde
i.llternanta între pachetele de strate tari şi moi produce o alternantă
între brâe de faleze şi brâe de pante mai domoale.

Cel mai tipic nivel din cele existenk în valea Batovei este su=
prafafa pintenului Lungul, a cărui structură, formă şi vârstă s'a stu=
diat mai sus. E imposibil, cred, ca e<?ilalti pinteni dela Nordul văii 
să se abată dela norma generală a evoluţiei reliefului în această parte 
de (ară. . 

Prin urmare, factorii principali în realizarea acestui relief ar fi, 
în .primul rând, structura specială a podişului - cu orizonturile sale 
mai rezistente sau 'mai puţin rezistente, permedbile sau impermeabile 
şi în bună măsură solubile, - apoi. pânzele de apă subterană, gravi: 
tafia şi cutremurele. Aceşti factori au putut provoca falieri, surpări şi 
lunecări către golul văii adânciie cu peste 240111 prin eroziunea li=
neară a păraielor. 

Lărgimea enormă a văii Batava, de 3-5 km (către gura ei), 
considerată de la o buză de podiş la cea din fafă, - mai mare de 
cât la un fluviu ca Nistru! în anumite sectoare,- este un indiciu că 
ace2stă vale s'a creat nu numai prin acţiunea unui părăiaş ajutat şi 
de şiroirea pe pante, ci în mare măsură şi prin ajutorul surpărilor şi 
lunecărilor aşa de importante, despre care s'au adus destule dovezi. 

II. Coasta de la Balcic.

Rare ori mi s'a întâmplat să văd un relief mai răvăşit şi mai 
haotic ca cel de sub falezele Coastei:de:Argint de la Balcic. Pri: 
veliştea într' adevăr e romantică şi poate încânta pe artişti şi poefi, ab: 
stracfie făcând de căldura de cuptor pe care o dogorăsc vara pră= 
păstiile albe bătute în fată de soare. Vegetafia e săracă, cu caracter 
în parte mediteraneu; însă migdali roditori în aier liber apar până ·1a 
Tulcea şi chiar până în sudul Basarabiei ; iar faima viilor vechiului 
Dionysopolis socot că este tot aşa de hiperbolică ca şi numărul os=
taşilor persani la Termopile. In zadar am încercat, cu toată bună=
voinfa, să. pot compara această. coastă, răvăşită barbar, cu aspectul 
ui:1Ui „delicios covor oltenesc". Dacă şi la Ba Ieie există o platformă 
(= formă plată, netedă, turtită, de terasă), alunei falşificăm deadreptul 
noţiunea de platformă. 

De pe podişul înalt cobori în oraş pe vălceaua Ac:Bunar pe 
lângă două vestite cişmele, dintre care prima, numită Ceatal=ceşme, 
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se afli la altitudinea de 131 m, iar a doua, mai la vale, Ac=Bunar, 
- înzestrată cu un basin larg, ale cărui ape limpezi se aruncă nu
departe în Mare pe cascada Palatului,- se află la circa 55m_ Aceste
cişmele dovedesc prezenta a două pânze de apă subterană, interca=
late în stiva de strate ale podişului, precum şi prezenţa a două strate
impermeabile, peste care se pot produce surpări şi lunecări. O altă
pânză de apă am găsit=o în valea Bafovei la circa 90m şi sub fale=
zele Balcicului la circa 85m şi, în fine, o ultimă pânză, foarte bo-=
gată pe cât se pare, s'a descoperit cu prilejul unui foraj în Mare,
lângă ţărm, de unde a ţâşnit o coloană de_ apă dulce de 2m, după
cum ne încredinţează d=l ing V. Coiovu:

„Forajul s'a executat la 300-400m depărtare de mal, cam pe 
direcţia digului în construcţie. Pe fundul Mării, în acest loc, se gă=· 
seşte un strat de vază, amestecat cu pietriş. Apoi s' a intâlnit un strat 
plastic şi impermeabil, după culoare asemănător argilei ce apare în 
maluri. In aceiit strat s' a dat de un strat aquifer, dulce, sub presiune. 
Apa s'a ridicat în -tuburile de sondaj până la circa zm. Probabil 

· fundul Mării era pela 4m şi stratul' aquifer dulce pela 4m dela fund,
deci 8m dela suprafaţă. Aceste dat•z sunt numai după aducerea aminte.
In · curând vom continua sondajul şi vom determina cu preciziune
str.atul aquifer, panta stratului etc. Rezultatele vi le vom comunica".

D=l Dimitriade din Balcic ne confirmă că, în urma marelui cu=·
tremur dela f5 August 1899, dintr'o faleză înaltă, ce se află în partea
de \'(/. a oraşului, s'a năruit un bot de deal. Am cercetat locul, unde
am văzut pe o aşezătură impermeabilă un mic lac la altitudinea de
circa 85m, acoperit în parfe de vegetaţie aquaf.icâ ; iar alături, spre
stânga, două enorme blocuri cu stratele ridicate spre Mare şi aple=
cate spre faleză (Fig. 8). Dislocarea aceasta explică bine şi d·irecţia
înclinării stratelor din pintenul Lungul. Nivelul de 85m ar corespunde
cu cel de circa 90m al cişmelelor din valea Batovei.

In Balcic mi=-a fost peste putinţă să aflu urmele unei „plat=
forme litorale" de 35m, In zadar am căutat o suprafaţă de abraziune
marină, sau urmele unor depozite marine la acest nivel. Mica plat,..
formă din faţa Primăriei se află la 45m şi ea e netezită de om : o
platformă culturală. Alte mici netezişuri, la diverse altitudini, nu se
pot racorda cu nivelul de 35m şi, în plus, arată o structură mai mult
sau mai puţin dislocată, acolo unde aceasta e vizibilă.

Fig. 9. Sub faleza superioară se lasă spre Mare un povârniş
repede, străbătut de falii paralele superficiale, care dau naştere la râpe
mici, în urma lunecării.

Fig. 10 reprezintă o fotografie luată la cota 20m, de pe drumul
ce duce din Balcic spre Palat. Sus se vede un bloc enorm, năruit
şi lunecat, având capetele stratelor ridicate - ca de regulă - către
Mare. Şi temelia acestui bloc- arată aceeaşi stratificare oblică, evi„
denţiată aci prin ..dungile albe ale plăcilor calcaroase şi du1igile in,..
tercalate de vegetaţie. Lângă drum, un al doilea bloc mai mic, erodat.
Baza blocului dislocat se află, deci, la cel putin zom peste nivelul Mării.
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Fig. 11. Fotografie luată în amurg, împotriva luminei. Ea arată 
profilul îndrăznef al celor trei pachete enorme desprinse din podiş şi 
junecate în trepte până în Mare. 

Fig. 12 arată ullimul dintre aceste pachete. In stânga se vede 
blocul al doilea, în dreapta cel de al treilea, din spre podiş. La o 
privire atentă, observăm că vila din fotografie a fost ridicată chiar 
lângă linia de contact dintre două pachete de strate, dintre care cel 
din stânga şi le ridică spre W., iar cel din dreapta uşor căire E., 
deci în sens invers cu panta generală a stratelor podişului. Dar chiar 
dacă stratificarea ar fi perfect orizontală, totuşi acest „deal" nu se poate 
considera ca un martor din platforma litorală .de 35m, căci altitudinea 
sa - pe mica suprafafă de deasupra, largă de 2-5m,- este de 52m ! 

Fig. 13. - atât de eloquentă ! - arată aceeaşi porţiune de li= 
forai ca şi fig. 11, văzută însă din spre W. Nicăeri la Coasta de 
Argint nu găsim o dislocare mai impunătoare ! Este de toată evi-= 
denfa că podişul, crăpai în felii mari şi căzut în trepte, porneşte în 
spre Mare. Deasupra blocurilor lunecate se văd vechi suprafeţe 
de podiş. 

Fig. 14. In sfârşit, în partea de E. a oraşului Balele observăm 
o gamă întreagă · de forme de năruire şi lunecare, etajate fiecare la
alt nivel. Sus, imediat sub podiş, se vede un bloc ce pare faliat şi
căzut în jos cu un număr de metri, spre valea râpoasă pe care co=
boară drumul principal în oraş. Sfr;itificarea în acest bloc a rămas
aproape orizontală. Sub el, pe o pantă mai domoală, se află „cartierul
tătăresc" al Balcicului. Mai jos şi mai spre dreapta, alte blocuri lu-=
necate la diferite niveluri. ln fine, spre capul din fund, între faleză
şi Mare, se văd nenumărate movilite şi pachete mai mici care, cu
cât sunt mai aproape de Mare, cu atât sunt mai vechi, mai erodate
prin şiroire şi mai joase ; şi cu cât sunt mai aproape de faleză, cu
atât sunt mai recente, mai proaspete ca înfăfişare şi mai înalte. Nici
un indiciu de platformă îngropată sub aceste năruituri. Pânzele de
apă subterană, cutremurele şi gravitafia lucrează şi azi la mode:
larea coastei dela Balcic, iar mărturiile serioase ne asigură că chiar
unele locuinţe din oraş sunt supuse lunecării.

III. Coasta dintre Balcic şi Cavarna a fost cercetată destul
de amănunfit într'un studiu mai vechiu 1), în care s'a scos destul
de bine în evidentă caracterul ei. Ea merită o atenfie deosebită, 
întru cât şi aci avem falieri superficiale, lunecări şi surpări, care 
au dat naştere la o mare varietate de forme : blocuri dislocate, 
cutări (Fig. 4 op. cit.), valuri şi brazde paralele, coline izolate, unele dislri: 
buite haotic, altele inşirate în rânduri paralele şi alunecări de masse 
până la peste un chilometru dela faleze spre mare, creind chiar şi 

1) I. Lepşi: Coasta de Argint, în Analele Dobrogei, an. V-VI, 1924-25,
pag. 91-138. 
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mici peninsule şi depresiuni -în care · se cuibăresc oăltoace ori se 
adună aluviunile şiroirei etc. etc. Cam la fumătate:a distantei dintre 
Balcic şi Mihai Bei apar două mici prispe la altitudinea de 150- 160 111, 

iar sub ele povârnişuri prelungi până la malul Mării, unde se află 
lacul Tuzla, aşa că nu s'ar putea afirma ca o regulă - cum s'a 
făcut - că prispa de sub faleză coboară regulai, de la gura Batavei 
până la Cavarna,. ca un nivel numai uşor Julburat de dislocările 

· str-alelor din maluri .
. _Pentru explicarea alfitudinei acestor suprafeje de lunecare, este

necesar_ă şi o cercetare completă a tuturor izvoarelor,. cişmelelor şi,
eventual, şi a fântâniloi- dela Coasta;de-=Argint, pe• o zonă care s"ă
cuprindă tot litoralul până la cumpăna apelor ce desparte văile dinspre
Sud de cele cu altă oi'ie11tare. Scopul este .de a se preciza al_fitudinea
pânzelor de ape subterane şi a se ·racorda izvoarele ce es din aceeaşi
pânză. Gdată acest material adunat, se poate construi p� hâ'.tia .mi-=
limetrică profilul longitudinal al coastei cu foale pânzele de ape' �u-b=
terarie şi; prin·. aceasta, s'ar putea cunoaşte 'şi înclinarea stratelor fa=
lezei (dacă nu se poate stabili direct. cu a'ner'oidul), relajia într� ele
şi geneza lunecărilor şi surpărilo_r, p1:ecum şi unghiul sub care supra fata
de eroziune a podişului taie s-uprafafa stratelor. · ··

Putem menfiona · de pe acum că; ·pe o lungime de 35 km, -
între- curba de 26501 de la N. văii Batava şi cota de· 45111 dela Capul
Caliacra, - podişul. coboară în linie dreaptă 220m, ceea ce dă o pantă
de 6,21 m. la km. Stratele însă au o pantă ·mai mică; de unde re-=
zultă că suprafata podişului, de şi dă iluzia, totuşi nu este o suprafată
strucfura1ă lipită, -oricât �e evidentă ar părea ea între Ghi11ur Suiu=-
ciuc şi Caliac;:ra (Fig. 15).

- -După cele· observai€ şi în valea Batavei, se poate -deduce că·
reliefol de s1,1b Coasta=de=-Arginf nu poate avea 0 vechime mai mare 
decât <Zea alluvială postglaciară. El se ·crează, şi astăzt. Ţărmul Mării 
în quatemar trebue să fi fost şi aci, ca şi pe la t·urea de E. a Do=
brogei, c;eva mai depârt2 de cel actual, .- undeva în J:',1are. Dacă 
cumva în el -au existâr tera-se 111arine, ele â�i- dispănit ,de mult prin 
năruirea coastei· şi abraziunea valurilor, care ·au - silit falezele să se 
retragă de la locul lor initial.-Materialul loi· se găs·eşk azi sub formă 
de  sedimente aşternute pe fundul Mării. 

Co'a·sta. de Argint: esk o coastă in regresiu"ne. ' :.. 
S'ar putea ·stabili u1J' paralelism. cu. falezele ·dela Constanta, cu 

deosebirea că acolo avem 'O aliă structură,. c.ire, totuşi, gratie . unei 
pânze de apă subterană ce. iese la suprafata de contact între loess şi 
argila bazală, este supusă unei· surpăr•i mai rapide. Vechiul tărm, 
existent· odinioară mult mai spre largul Mării , s'a 'retras mereu, mul=
furoifă · eustafismului, dar ·şi unei flexuri a uscatului, cam a înecat 
văile, âşa că formele .litor.ale_ de. odinioară· au -dispărut. Terasele. apar 
sau la ţărmurile de înăltare, sau în cazul unui eustatism negativ, Când 
se produr'.e o submersiune, - ceeace -e· cazul şi· la coasta dobrogeană, 
- fie eustatică, fie epirogenetică, atunci măcar terasele inferioare intră
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Fig. I. Pintenul Lungul din V. Batovei. 

Fig. 2. Cişmeaua din V. Batovei, la I 35 111 altitudine. 
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Fig. 3. Anticlinalul din botul pintenului Lungul. 

Fig. 4. Straie oblice, ridicate spre S., în panta de E. a pintenului Lungul. 
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Fig. 5. Straie oblice, ridicate spre S., în panta de E. a pintenului Lungul. 

Fig. 6. Suprafaţa pintenului Lungul, cu sfratele pardlele şi dislocale, retezate prin eroziune. 
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Fig. 7. Coada văii din E. pintenului Lungul. 

Fig. 8. Faleze la W. de Balcic, cu blocuri năruite şi înclinate. 
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Fig. 9. Faleza dela Balcic cu râpe mici în trepte. 

Fig. 10. Blocuri enorme cu stratele ridicate spre S., surpate şi lunecate din faleze. 
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Fig. 1 I. Dealuri desprinse din faleză şi lunecate în trepte spre. Mare. 

Fig. 12. Ultimul deal, înalt de 52 m, din cele trei de la fig. 11, lunecat până în apa Mării. 
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Fig. 13. Vedere generală asupra enormelor dislocări dela coasta oraşului Ba!cic. 

Fig. 14. Dislocări la coasta de E. a oraşului Ba!cic. 
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Fig. 15. Coasta de Argint spre capul Caliacra, cu lendinta de a forma o mică prispă structurală. 
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sub apă ; iar când structura înlesneşte surparea energică a falezelor. 
atunci nu mai e speranţă să descoperim terase sau „platforme litorale"
înălţate. 

· · 

S'ar părea că golful dintre Caliacra şi Vama s'a desvoltat, prin 
năruiri repetate şi prin abraziunea Mării, pe locul unei reţele de văi 
relativ de.:;e, for:1:2.:5 îdre altele şi din axa prell!ngiJă spre ESE. a, 
văii Batava şi din văile afluente ce-=i vin dela N. şi dit: care nu 
avem azi decât por(iur.i!2 dim,pre obârşii. ,2,.c:;.12.!�le faleze marine 
dintre Cavarna şi Caliacra pot fi socotite ca malul stâng, în regresiune, 
al văii Mihăileni-Cavarna; iar restul Coastei=de-Argint n'ar fi decât 
tot ]aiurea stângă, în simţită regresiune a - văii principa!z a oatovei şi. 
Devnei. Materialul dărâmat, măcinat de valuri şi târât de curenţi se 
află aşternut pe fundul acestui ,;;:>;f puţin adânc, în crearea căruia 
creşterea eustafr::z: a nivelului Mării după epoca \X1iirm, flexura sau
lăsarea podişului ·spre E. şi SE.,faliile superficiale, lunecările, sur= 
pările şi cutremurele au avut un rol capital. In asemenea_ caz nu 
mai putem vorbi de terase marine quaternare sau de „platforme înăl= 
ţate" la Coasta de Ar,gint a Dobrogei. 

Totuşi, s'au adus oarecJri argumente, care par a pleda în fa..
voarea pomenitei platforme ca terasă marină : 

1. ,, On a trouve peu de depâts incontestablement mari ns sur
la porfion roumaine (Tuzla); mais de tels depâts, souleves au dessus 
de la mer, ont ete trouves par de Launay, C vijic et Gelferl dans. 
Ies environs de Vama". 

Depozitele „incontestabil marine" de la Tuzla (la_cul sărat dintre
Balcic şi Tatar Suiuciuc) sunt imediat peste nivelul Mării, iar nu la 
înăl(imea de 25m pe care o dă autorul platformei sale în acest punct-_
Cele de la Varna, fiind de asemenea la câţiva metri peste nivelul. 
Mării, nu se pot racorda cu înălţimea aceleeaşi „ platforme" care,. 
după autor, ar trebui să se găsească aci la peste 100111

• 

Cu privire la ţărmul M. Negre la S. de Ecrene, Gefferf afirmi 
următoarele 1) :

Coasta dintre Ecrene şi capul Emineh, orientată N .....!S; arată 
- după Wilser - relaţiuni cu sistemul de dislocări ale sloiului do"-
brogean. Gellerf admite şi aici o dislocare, dealungul căreia aripa
din spre Mare s'a scufundat, deoarece linia ţărmului taie discordant·
toate zonele muntoase. Golful Vama e considerat ca o continuare a,
văii de eroziune a Provadiei. Dela Vama spre S. ţărmul actual s'a
deplasat spre W. prin abraziune faţă de falia care trebue căutată în
Mare. In dreptul podişului Avrenska Pianina văile se pot reconstitui.
spre E. până la anume depărtare de ţărmul actuaL Toată coasta se
termină cu faleze de abraziune. Ţărmul adual se află în foarte pro=·
nunţată regresiune, pe alocuri cu 6-T km., dela locul său iniţial din,
pliocen, d. ex. în dreptul văii Banja:dere.

Dacă aceste afirmări ale lui Gellerf sunt juste, atunci în zădar. 

1) Vezi recenzja noastră din Analele Dobrogei, XVII, 1936, p. 168-169 ..

,,Analele Dobrogei", XVIII. 3, 
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mai căutăm terase marine la tărmul M. Negre între Ecrene şi capul 
Eunineh. Falia sau sistemul de falii N-S; scufundarea aripei de E. 
sub Mare şi abraziunea valurilor, realizată pe alocuri pe o întindere 
de 6- 7 km. spre W. de ţărmul pliocen ini(ial, fac imposibilă pre= 
zenta unor terase marine quaternare la această coastă. Singura admi= 
sibilâ ar fi ultima, cea mai recentă şi cea mai ioasă, care într' adevăr 
există fragmentar spre gura văii Provadiei. 

2. Se afirmă că „acelaş nivel, sub formă de ferasă, există pe
foaie văile afluente ale Mării" şi că „cea mai mare dintre aceste văi 
(Batova) prezintă aceeaşi terasă, largă de un chilometru, deoparte şi 
.alta a râului". 

Că în valea Batavei nu există terase fluviale (de eroziune sau 
<le acumulare, în întelesul clasic al cuvântului), ci numai un soi� de 
:terase falşe, determinate de structură, ,......, am arătat destul de documentat 
mai sus, la studiul acestei văi. 

Că „acelaş nivel, sub formă de terasă, există pe toate văile 
:afluente ale Mării" este o afirmare ba�ată pe o intuiţie greşită şi ei 
ă se va răspunde la punctul următor. 

3. In afară de valea Batavei, foale celelalte ,......, scrie autorul -
„sunt văi mafure · afârnafe la nivelul pia/formei liforale. Aceste râuri 
curg încet (sic) până în vecinătatea Mării şi de-=odată ele se încătu-= 
şază, fac repezişuri sau chiar cascade. Ruptura de pantă nu se gă-= 
seşte pe marginea superioară a platformei litorale, ci pe marginea sa 
inferioară". 

Prin urmare, talpa acestor văi mature, racordată cu platforma 
litorală, ar fi terasele văilor, după autor. Această talpă, numai în ve-= 
dnătatea Mării e tăiată de pârâiaşe, care=şi adâncesc aci, în ea, o 
nouă vale ; dar mai în sus rămâne talpă de vale, deci nu mai e 
ferasă ! 

Afară de aceasta, nu la toate văile ce se deschid în Mare se 
observă văi Îiibucate, prin urmare nu Joate au „terase" şi nu toate 
sunt atâr.nate. In aspectul lor observăm o gradatie, determinată de· 
energia agentului de eroziune„ Cele sculptate numai de şiroire, care 
la climatul Coastei=de=Argint e slabă, sau de un firicel mic de apă 
curgătoare, sunt ceva mai atârnate ; pe când cele roase de µn agent 
mai energic şi=au 1acordat profilul longitudinal cu nivelul Mării, cum 
ar fi s. exemplu valea principală a Balcicului. Aceasta este o râpă 
enormă, lungă de vre-=o 3 km., care-=şi întinde coada până sus, în 
podişul de deasupra oraşului ; are pante foarte prăpăstioase (de loc 
mature), pline de năruituri şi e relativ îngustă.· 

Valea Ac=Bunar, lungă de circa 3-4 km, a evoluat tot dintr'o 
asemenea râpă. In spre obârşie, către şoseaua ce trece peste podiş, 
ea se îngustează tare şi are p.rnte foarte povârnite. Spre gura dinspre 
Mare ea ne oferă în profilul ei transversal două văi îmbucate : valea 
superioară, largă, totuşi cu coaste destµI de abrupte, în cât cu mare 
oboseală le=ai lua în piept _şi cu talpa exact la nivelul cişmelii Ac= 
Bunar (55m), adecă la nivelul stratelor impermeabile peste care se 
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.află o pânză de apă subterană. Ea a evoluat până la această adâncire 
prin eroziunea săvârşită de şiroire şi prin modelarea pantelor prin 
-surpări şi lunecări. Dela nivelul cişmelei în jos, avem valea inferioară,
încătuşată, de fapt un şanţ mai larg şi râpos, adâncit de firul de apă
ce se scurge din izvor şi care n' a reuşit să atingă profilul de echi.,.
libru, aşa că se aruncă 'în Mare printr'o cascadă înaltă numai de
.câţiva metri. Acest şanţ s'a alungit apoi, prin eroziune regresivă şi
111 susul văii, până ce în apropiere de obârşie a atins un alt nivel
de ape subterane, din care iese izvorul dela Ceatal.,.ceşme, la 131 m al.,.
titudine. Nu găsim la gura văii Ac„Bunar nici o „platformă litorală"
.(= terasă marină) la 40m, ci de o parte şi alta a ei mici suprafeţe
neregulate, la niveluri diferite, un soiu de prispe cu masse de ma.,.
teridl lunecat de sus, în care e tăiată gura văii.

In valea Cavarn2i nu găsim un nivel de terasă, care să se fină
regulat la aceeaşi altitudine peste talveg. La gura ei, în dreapta Cirag-=
manului, gura văii a fost acoperită de năruituri bogate, după cum ne
arată şi pachetele de strate aşezate oblic peste orizontala Mării. Alti-=
1udinea de 5m ce se dă aci terasei marine este numai o iluzie născută
din impresii fugitive.

Cunoaştem văi atârnate în mai multe Jocuri de pe glob. Aş
cita aci s. ex. văile atârnate dela coasta M. Negre spre Caucaz 1),
sau acele .,,valleuses" dela coasta normandă etc., însă ele au cu totul
altă explicare de cât aceea a raportării lor la un nivel de terasă marină.

„Rien de plus curieux - scrie Emm. de Martonne, ,......, que
.l'opposition entre Ies .:otes granitiques ... et Ies cotes de calcaire mar=
neux aux formes sobres et regulieres presentant a I.a mer un front de
falaises presques rectilignes ... Ies falaises y sont attaquees a la fois a la
base par le sapement des vagues, et en-haut par la decomposition due
aux infiltrations. Ces infiltrations desagregent a tel point le sol, que des
pans enormes de roche s' ecroulenf d' une seul coup. Le resuita! est
un recul exfremement rapide du lifforal, qu_i prend J'allure rectiligne
des cofes regularisees. Ce recul esf si soudain que Ies vallees secon=
dilires, en penie assez forte, n'onf pas le temps de creuser leur
ihalweg pour le raccorder avec le niveau de base, qui se rapproche
.de leur origine. Elles resfent ainsi suspendues au„dessus de la mer.
Telle est J'origine des valleuses, qui donnent au profil des falaises
crayeuses !'aspect <lentele si caracteristique" 2).

Cu alte cuvinte, abraziunea Mării şi năruirea falezelor se în-=
.dcplineşte într'un ritm cu mult mai grăbit de cât eroziunea lineară a
unor cureluşe de apă, neînsemnate ca volum şi ca forfă erozivă şi
curgând peste roce permeabile - de şi panta este destul de pronun-=
jJtii. Rezultatul este crearea de văi atârnate.

Dacă falezele Coastei„de=-Argint ar da înapoi cu încă un km., 

1) M. M. Drăghiceanu: Rusia contemporană, voi. II, p. 202, Fig. 15: .Fa.
.lcza :--I. Negre în apropiere de Nowo,-Rossiisk". Bucureşti 1898. 

2) Emm. de Marlonne: Traile de geographie physique, ed. III, p. 697 -698.
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atunci am găsi gurile acestor văiugi atârnând la altitudini mult mar 
mari de cât cele actuale. 

IV. ,,Ou'elle ait des glissements ou non, la pente de la plate-=
forme descend normalement de SO•� (v. Batava), a 40111 (Ao·Bunar),. 
35 111 (Balcic), 15m (Mihalbei). La platteforme disparait avani d'atteindre 
Cavarna, mais la rivi-ere qui debouche dJns la mer en cet endroit 
est suspendue de 5111

, ce qui est exaclement lâ pente normale de la 
plateforme litlorale. Cette plateforme se montre ci0nc oblique et par= 
ait descendre a !'Est de Cavarna sous le niveau de b mer. Si nous
avions une auire vallee plus eloignee, nous pourions verifier celte· 
deduction. Eh bien, celte vallee existe. C'est la vallee de Balota, qui n'est 
qu'une vallee submergee avec un fond plat, qui garde encore un lac,. 
la derniere trace d'un liman anterieur. Une vallee plus eloignee enc0re,. 
a Şabla, presente un grand liman qui n'a pas ete encore cambie par 
les alluvions ei dont le fond se frouve certainement sous le niveau de 
la mer. Tout cela· m'a fait conclure que ce niveau est une plateforme· 
littorale oblique". 

Dacă · am desemna pe hârtia milimetrică profilul longituJinal al 
acestei „platforme", orientându=ne după altitudinile date de autor şi· 
dacă am compara alura acestui profil cu alura profilului podişului pe 
cumpăna apelor W-E din sus de obârşiile văiugilor, raportată la 
nivelul Mării şi mai apoi şi cu nivelul pânzelor de ape subterane, ce 
ies în chip de izvoare la Coasta=de-=Argint, am găsi următoarele re-= 
zultate : 

a) Profilul „platformei litorale" are o pantă mai slabă (circa
3,33m la km.) de cât profilul vecin al podişului pe cumpăna apelor· 
(circa 6.21 111 la km.). Dar această pantă· mai slabă coincide bine cu 
aplecarea strate1or podişului dinspre gura Batavei până la Cavama şi 
această coincidenţă ne duce spre concluzia că există o relaţie cauzală 
între structură şi „platformă". (Mai rezultă că suprafaţa podişului nu 
e o suprafaţă structurală tipică, ci face cu planul stratelor un unghiu mic).-

b) Nivelul prispei coincide „grosso=modo" cu un anumit nivel
de strate impermeabile, pe deasupra cărora ies izvoarele în coastă ; iar 
acolo unde in_tervin tulburări simţite în profilul prispei, apar izvoare şi 
la alte niveluri, superioare ; de unde rezultă concluzia că există o re= 
laţie cauzală între geneza prispei şi altitudinea stratelor impermeabile 
cu pânze de ape subterane peste ele. 

c) Dar argumentul cel mai hotărâkir, care pledează împotriva
considerării acestei platforme drept o- terasă marină înălţată oblic,· re-= 
zultă din cercetarea vârstei ei. Scriam într' o recenzie anterioară ur-= 
mătoârele 1) :

Această prispă urcă continuu dela E. la W., cum spune autoruJ.r 

aşa că pe la Cavarna e cam la nivelul Mării ; la Balcic e la 35 111 

(ne întrebăm în ce punct al suprafeţei aşa de răvăşite a prispei a putut 
fixa aulorul cota de 35m ?) ; la Batava e la som şi - fiindcă se con-= 
tinuă cu aceeaşi pantă spre Vama, - în valea Devnei, lângă Vama,. 

1) Vezi Analele Dobrogei XVII, p. 183-184.
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.ar fi la peste 100m. Dar la această altitudine Gellerf purre un nivel 
pliocen de platformă : Keremitlic (între 100-150m ; şi nu de terasă 
marină !), pe care nivel noi, paralelizându=) cu cel dela Dunăre, .al 
terasei levantine lacustre, îl socotim levantin. Ar urma, deci, ca „plat= 
forma litorală oblică" a autorului, în toată întinderea sa să fie levantină, 
în ori ce caz pliocenă. De altă parte însă autorul racordează nivelul 
.acestei platforme cu fundurile de eroziune ale limanelor Belota şi Şabla 
care azi se afiă sub nivelul Mării. Aceste văi de limane însă şi=au realizat 
ultima lor adâncire in ultima perioadă glaciară, Wi.irm, după care în 
Alluvium au suferit o submersiune provocată şi de oscilarea eustatic/ 
.climaterică (topirea calotelor şi ghetarilor şi ridicarea nivelului univer= 
sal al oceanelor) şi de cea tectonică (flexura Voiteşti, sau o mişcare 
.epirogenetică negativă) .• Ei bine, ,, platforma litorală" dela Coasta=de= 
Argint iese în capătul ei de W. pliocenă, iar în cel de E. quaternară 
nouă, sau mai precis din Wi.irm I 

Toate acestea m'au făcut să conchid că „acest nivel" nu este 
o „ platformă litorală oblică" în sensul unei terase marine înălţate şi
.aplecate spre Est, ci că este o prispă foarte neregulată, determinată în
primul rând de structură.

•00000000006 
•00„000000°9 

C. Brătescu
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INTÂIA SARUTARE 

Piesă în 3 acte în versuri 

PROLOG 

Iubifi. ascultăfori, la teatru, 

Când se desfăşură cortina, 

Se sting luminile din sală. 

Vă rog, stinge(i:vă lumina. 

Să nu vă pară Cl\rioasă 

Dorinfa mea de autor; 

Dar întunericul vă lasă 

Să' ntrezăriti orice decor. 

Pe întuneric orice vise 

Şi=-au fost luat întruchipare 

Şi cred că fot pe întur.eric 

A fost ... întâia sărutare. 

Din ochi o lacrimă de=-fi pică, 

N' ai spectatori cari. s' o vadă ; 

Ca un mărgăritar pe fată 

O laşi tremurător să cadă. 

Te bucuri, plângi cu e;roina. 

De eşti cuprins de gelozie, 

Oricât de palid eşti la fată, 

In juru=-ti nimenea nu ştie. 
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Iar dacă eşti cu ea alături, 

La o tiradă mai fierbinte, 

Nestânjenit îi pofi traduce 

Lirismul tău fără cuvinte. 

De.-aceea, când va bate gongul, 

Simpatice ascultătoare, 

Stingeţi lumina din odaie, 

S'aprind întâia sărutare. 

www.minac.ro



- 40 -

PERSONAGII 

Mihai, locotenent de marină 
Laura, sotia lui Mihai 
Un prieten, pictor 
O prietenă 

Scena se petrece într'o vilă, pe malul mării. E'n asfinţit. Prin uşa cu ferestre 
se vede marea. Bărci cu pânze trec încet prin faţa vilei. Ultimele raze învăluie chipul 
Laurei, rămasă într'o atitudine visătoare. Cu paleta'n mână, prietenul o pictează. F oş= 

netul mării. O melodie însotită de ghitară. (Elegie de Glinka). 

SCENA I 

Pictorul 

Ce poză minunată ! (aparte) Ce gură voluptoasă ! 
(Tare) Mai pronunţat surâsul ; privirea mai duiodsă ... 

Iar braţele în urma grumazului, uşor, 
Să desvelească sânul superb ... seducător ... 

(După o tăcere) 

Surâsul dumitale e minunat ! Zâmbeşte ! 
Eşti prea ingândurată ; un nour te umbreşte. 
A.şa ..• Acum, te uită în ochii mei ... prelung ... 
Adormitor ... şi fără săgeţi ce mă străpung ... 
Dar ce înseamnă asta? Din nou te=ai încruntat. 

Laura 

Discursul dumitale � prea înflăcărat. 

Pictorul 

S'a dărâmat tot visul creiaf într'o clipită! 
M' aduci din cer pe=o neagră planetă învechită. 
ln sfera artei pure mă lasă să plutesc, 
Spre=-a insufla şi pânzei un vis dumnezeesc ! 
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Laura 

'Un pictor mare ştie un zâmbet să fi.:\ prindă, 
Din treacăt, fără vorbe, uşor, ca'ntr'o oglindi . 

. Şi nu prea ştiu anume, ce faci acum: pictezi, 
Sau cel mai bun prieten încerci să fi.:\ frădezi ? 

Pictorul 

, Ca să admiri soţia prietenului, oare, 
Intr'adevăr, să fie o vin'atât de mare? 
Dar eu admir frumosul în sine, doamna mea. 

•Ce inimă s'ascunde subt el, e altceva.
-Pictura însemnează extaz şi adorare,
.In fata unei pietre, ca' n fata unui soare.

Laura (furioasă) 

,Portretul să rămâie aşa cum e acum. 
Eu nu sunt nici un soare, nici· piatra de pe drum . 

. Sunt ceeace ştiuseşi. 
Pictorul 

Sofia lui. E drept. 
-Un om naiv, sălbatec, dar foarte întelepl,
. Ştiind să te ascundă aici, în sânul firii,
Dorinţele s'adoarmă cu vraja nesfârş:rii.
Nu v.ei cunoaşte viaţa, nici farmecele ei.

· Vei şti numai virtutea ; şi asta, spune.:mi, ce-=i ?

Laura 

Eu nu descos vieaţa de Dumnezeu ţesută. 
· Oricum vei fi trăit=o, e' n veci necunoscută.
Şi.:apoi, cum vezi, o parte din frumuseţea sa,
Mi=-ai fost desvăluif=o, aici, chiar dumneata. (Iese din odaie).

Pictorul (sing_ur) 

, O simt după privire că=i viperă şireată. 
Cu linii sculpturale, ca'n marmură tăiată, 
N' apare nicioc.fată virtutea pe pământ. 
·E viţiul în formă. Doar eu, prea drag, nu-=i sunt.
Visează un Adonis. Când calcă pe credinf ă,
Vrea cel puţin să fie ucisă de dorinfă.

00 virtuoas'apare cu trup tnodest şi blând .
. Nu ştie să=-ti ucidă prietenul din gând.

(Zgomot de paşi. Intră Mihai. Oprindu„se în fata tabloului) 
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SCENA II 

Pictorul, Mihai. 

Mihai 

Frumos! superb ! Ştii, astăzi, ti-=i inspirat penelul.. 
I=-ai prins întregul farmec ... Dar, unde ti=i modelul ?' 

Pictorul 

Rugând.=o să-=mi zâmbească, n'a mai voit să slee. 

Mihai 
Ei, cum aşa? 

Pictorul 

Vezi bine ... capricii de femee ... 
Portretul fără zâmbet e.=o zi întunecoasă. 
Aşa e şi cu tine : timidă, sperioasă ? 

Mihai 

A oslenit-=o, poate, tinuta nemişcată. 
Nu-=mi pot lua privirea ... Ce pânză minunată ! 
Pe chip, uşor străbate roşeata sfiiciunii 
Şi părul curge'n unde ca scânteerea lunii. 

(In prada an:iinlirii) 

Acum, o lună, nunta ... Ce freamăt prin saloane .... 
Ce mândre toalete şi foşnet de volane ! 
Ce valsuri. şi cadriluri ! In liniştea din lunci, 
O văd şi.:acum, aevea, de parc'ar fi atunci. 
Incet, se furişase pe tărrnul unui lac. 
Ningea deasupră-=i floarea din fiece copac 
Şi valuri de miresme pluteau amefifoare. 
Cu tâmplele încinse de flăcări arzătoare, 
Cum îi priveam prin ramuri albeata ca de nea, 
Năvalnică dorinta mă îndreptă spre ea. 
Ne.-a prins ÎH brate luna în codrul solitar! 

Pictorul 

Dar, când s'avântă trenul pe-=un câ_mp fără hotar,. 
Şi-=ti trec pe dinainte oraşele pe rând, 
Şi munti şi văi şi fluvii şi lacuri fulgerând, 
Şi foate'nvălmăşite în urmă î!i • rămân, 
Un mijloc de femeie să-=l strângi cu foc la sân r:
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Ştii tu ce nebunie ? ştii tu ce fericire 
Să furi, aşa, în goană, o clipă de iubire? 
Să o cunoşti în Londra, s'o uiti până'n Paris? 
Ştii tu ce'nseamnă asta? 

Mihai 

N'am încercat. 

Pictorul 

Un vis! 
Femei cu forme fine ca marmura, Mihai, 
In toată viata asta, o clipă să le ai. 
Intipărind în inimi sărutul tău fierbinte, 
Cu zâmbetul şi vraja aducerii=aminte, 
Dorin(i nemărginite lăsând pe unde treci, 
Iubindu;le o clipă, uitându=le pe veci ! (Schimbând tonul)- .

Călătoream c'un tânăr locotenent : Ervin. 
Colegul tău de şcoală. 

Mihai 

Mi-=l amintesc deplin. 

Pictorul 

Era c.u noi şi=o blondă, minune de frumoasă ... 
O albă arătare din visuri, vaporoasă ; 
O fată statuară cu nasul acvilin ; 
Avea un aer mistic, sfios, vorbea pu(in. 
Nu se uita la nimeni şi nu zâmbea de fel. 
Pe d�getu-=i subţire şi palid, un inel 
Spunea că=i măritată ; oftarea ei prelun�ă 
Spunea că=i fericită şi dornică s'ajungă. 
Ne avântam prin noapte, în vuet monoton ; 
Şi rămă"sesem singur cu dânsa în vago;1 ; 
Dar eu dormeam. Deodată, m'am deşteptat din vis. 
Incremenii în clipa când ochii i=am deschis : 
Cu zâmbetul pe buze, la sânul lui E�vin, 
Dormea frumoasa blondă, cu chipul grav şi fin ... 

Mihai 

Atâta de smintite femeile să fie ? 

\ 

www.minac.ro



- 44 -

Pictorul 

< Oricare, după mine, e=amantă şi solie. 
,In orişice femeie, de vrei, presimţi uşor, 
Alături de sofie, un drac ispititor. 

Mihai 

_Aluzia e clară ; ştiu, nu pofi înfelege ; 
Dar Laura s'abate dela această lege. 

Pictorul 

. Şi-=a fost întotdeauna, aşa, precum e azi? 

Mihai 

· Doar n�vinovăfie citeşti pe-=al ei obraz.

Pictorul 

:Dar, ia închipueşte=fi că n'ar fi fost cum spui. 

Mihai 

�Inchipuiri de-=-aceste nu'ngădui nimănui. 

Pictorul 

, Dar, fără supărare, de ce te necăjeşti? 
De nu ti-=-ar fi sofia precum (i=o'nchipueşti, 

: Şi tot n 'ar fi nimica ... 

Mihai 

Cum spui? Inchipuire? 

Pictorul 

]Doar nu cumva te=oiu crede întâia sa iubire. 
Trăeşti cu'nchipuirea. 

Mihai 

Cum pofi astfel vorbi ? 

Pictorul 

�De ce-=-o vrei ·inocentă ? 

Mihai 

Srre=a o putea iubi. 
·,Femeia ştiutoare din farmece îşi. pierde ;
;!De-=-a mai iubit odată, ea poate să desmierde,
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Dar, fără să mai simtă fiorul dispărut, 
Ea te sărută'n dorul iubirii din trecut. 
Vezi, dragoska e:o floare suavă, 'delicată; 
In viata unui suflet se naşte doar odată. 

Pictorul 

Ai mai iubit? 
Mihai 

Pe nimeni. 

Pictorul 

Fiindcă n' ai iubit, 
Ai vrea ca'n vremea asta şi ea s:: fi c::i�:-:�i� ?· 

Mihai 

N'aş vrea, dar întâmplarea a vrut aşa să fie. 
Aşa fiind, tot astfel (i=am zugrăvit:o (ie. 

Pictorul 

Atunci, vei recunoaşte, măcar, că s' ar putea 
Să fi trezit o rară simţire'n cineva. 

Mihai 

N'ar fi o vină asta. 
Pictorul 

Precum n'ar fi o vină, 
A consimti, pe seară, la întâlniri să vină, 
C'un tânăr, sau cu altul, să meargă mână'n mână,_ 
Făr'a putea să uite a fi pe ea stăpână. 

Mihai 

Nu. E cu neputinţă : pe ea să mi:o închipui 
In ştrengării de:aceste l E=atâta vis pe chipu:i, 
Atâta e de blândă, duioasă şi cuminte, 
Incât, dacă această înfă(işare:ar minte, 
Perversiunea însăşi ar trebui să fie ! 
Aş blestema cuvântul de nevinovăţie ! 
Nu că ar fi o vină de moarte toate=aceste; 
Dar, prea e chip de înger şi prea e din poveste, .. 
Prea are acel aer de fată de'mpărat; 
In limba strămoşească vorbeşte prea curat, 
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-Prea mult iubeşte puii gingaşi de rândunică,
·ne fulgeră afară se'nchină prea cu frică,
Prea are'n orice clipă tot sufletu'n priviri,

. Spre-='a mi-=o închipui.,-o, pe dânsa, la'ntâlniri !

Pictorul 

_lfi dau un sfat: păzeşfe-=o ! Dar, fli cât pofi de fin. 
Adu-=fi aminte numai de blonda lui Ervin. 

Mihai 

_ Eu !' Să păzesc un înger ! 

Pictorul 

In taină, nevăzut ... 

Mihai 

Un înger fără taină şi fără de trecut? 
.Şi,;,apoi, ce-=mi tot amesteci aceste două nume : 
Pe Laura, adică, ce am mai scump pe lume, 
.Şi numele acestui netrebnic desfrânat ? 

Pictorul 

_ Dispreful tău îmi pare şi aspru şi ciudat. 
Mă ierfi : fi=am spus cam multe ; nu pot să mă desbăr 
De setea fără margini ce-=o am de adevăr. 

(S'aude şueratul unui vapor) 

.. Şi=acum, rămâi cu bine, cu visul împreună. 
V a porul mă aştea piă. 

Mihai 

Călătorie bună. 

SCENA III 

Laura cântă la pian, în odaia de alături, Stăndchen de Schubert 

Mihai (După ce a ascultai un timp) 

.Laura ! (Cântecul mai durează o vreme : apoi, intră Laura, fredonând melodia)

Stai o clipă alăturea de mine 
.. Şi spune.,.mi : cum îfi pare portretul ? 

Laura 

Orişicine 
Jti poate da răspunsul, afară de model. 
.Eu în· zadar mă caut : nu mă găsesc în el. 
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Mihai 

•Ce crezi despre prieten ?

Laura 

O fi un pictor bun. 
Ptietenia:i, însă, îmi vine greu să=fi spun, 
Dar, este o minciună ! In fiecare zi, 
Tot mai cu îndrăsneală a prins a mă privi. 
Până când, azi, m'ajunse, scofându=-mă din fire, 
Cu laudele:i goale şi gândul din privire. 

Mihai 

·Nu eşti cumva prea cr.udă cu el? Poate:a glumit.

Laura 

. De:ar fi numai o glumă, uşor aş fi simfit. 
Prietenia voastră n'aş vrea s'o rup, fireşte. 
Un lucru doar: portretul aici se isprăveşte. 

Mihai 

Ce i:ai vorbit, se vede c'a fost hotărâtor: 
Plecând, mi:a spus că'n radă !=aşteaptă un vapor. 
De necrezut îmi p?re şi totuşi, văd şi eu 
Cât e de slabă firea prietenului meu. 
Ce:amare deziluzii ! Cum ne iubeam odată ! 

Laura 

Atât de rău îmi pare ! Mă simt chiar vinovată . 
. Mai bine taina asta s' o fi păstrat. 

Mihai 

Nu, nu! 
Nu vreau astfel de taine să porţi în suflet tu. 
Cum fi:a trecut prin minte ? Ştii tu să porii secrete ? 
De:aşa putină vreme luată dintre fete, 
ln ochii tăi cei limpezi, lipsiţi de vrăji viclene, 
M'ar sg_udui o taină ascunsă între gene.

Laura 

Vezi, recunoşti, tu singur, că nu te:a sguduit 
lubirea mea. 

Mihai 

O taină m'ar -fi înebunit. 
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Laura 

Ştiu. De"o femeie numai :1c!i:1iştea te leagă. 
Prietenele mele mi:au spus : ,,De i:ai fi dragă,. 
Nu ar avea un zâmbet aiât de fericit. 
h:':iirea:i suferintă, el nu a suferit". 
Ia spunc:mi : întâlnit:ai în lume o fiinţă 
Ca să stârnească';� tine o vie suferinţă? 

Mihai 

Nu. Viafa pân 'la tine mi:a fost un drum pustiu. 
Dar tu? acelaş lucru aş vrea şi eu să ştiu : 
Şi drumul tău prin viajă a fost aşa tăcut ? 
Ai cunoscut vre.,,.un tânăr ? 

Şi cum ? 

Laura 

Doar unu:am cunoscut.

Mihai 

Laura 

La bal. Cu totii doreau să mă cunoască. 

Mihai 

Mi'nchipui. 
Laura 

Mai cu seamă un tânăr fără mască 
Ţinea mortiş să:mi vadă figura. 

Mihai 

Ş.? 
I, 

Laura 

N'am vrut. 
Dar el îmi smulse masca, şi:astfel, ne:am cunoscut.. 

Mihai (după o tăcere) 

Şi:apoi, din seara ceea, v'ati mai văzut vreodată? 

(Tăcere din partea Laurei) 

De ce:ai rămas acuma aşa de'ngândurată ? 

Ce nume=avea ? 

Laura 

? 

Mihai 
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Laura 

Ce gânduri prin m\r* îţi mai vin ? 

De ce mă'ntrebi? 
Mihai 

Hai, spune-=mi ! 

Laura (glumind) 

Nu vreau. 
Mihai 

Te rog! 
Laura (după o clipă de şovăire) 

Mihai (tulbura!) 

Ervin I Cu neputinf ă ! 

Laura 

Ervin . . . De ce te miri ? 

Mihai (Ascunzându-=şi lulburarea) 

Mi-=ai deşteptat cu dânsul o lume de-=amintiri. 

Laura 

Cum ? II cunoşti ? 

Mihai 

Fireşte. Oricât te vei preface. 
Presimt că amintirea acestui om îţi place. 
Mi-=o spune=acuma însăşi tăcerea ta. Aşa.:-i 
Că ai ceva pe suflet? 

Laura 

Dar, ce să am, Mihai ? 
Cum să vorbim noi, oare, de lucruri dispărute? 

Mihai 

A încercat vreodată Ervin să te sărute ? 

Laura 

Ţii mult să ştii aceasta ? 

Mihai 

Dar, te mai îndoieşti? 

.Analele Dobrogei", XVlll. 

Ervin. 

4 
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Laura 

Ai suferi când altul ... · 

Mihai 

Taci! Taci! mă'nnebuneşfi ! 

Laura 

Cum? Penfru=afâfa lucru? 

Mihai 

Aşa putin să-=ti pară ? 

Laura 

Dar sunt a fa . . . cu fotul ... 

Mihai (Impetuos) 

Mi-=-ai fost şi-=-odinioară ? 

Laura 

Acest odinioară e-=un lucru dispărut. 

Mihai 

Te-=a sărutat vreodată ? 

Laura 

Ce vezi într'un sărut? 

Mihai 

lntâia sărutare ? . . . Iubirea cea dintăi ! 
Fiorul cel mai dulce al primelor văpăi ! 

Laura 

· N'ai fi putut, adică, să fii la o femeie,
Ce-=-a mai trezit vreodată şi' n altul o scânteie ?

Mihai 

Nu! nu! Văzându=i chipul ... 

Laura 

Mihai 

Nu mai pricep deloc. 

Aş fi văzut pe cbipu-=i . . . sărutul lui de foc ... 

Laura 

Ce fel de'nchipuire ! 
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. Mihai (Cutremurându:se) 
.Alungă:mi:l din ·fată ! 

() ! simt că mă cutremur ! II văd cum se răsfată 
Cu farmecele• tale ... şi tu spre el te:apleci, 
lmprăştiindu:i părul cu degetele:fi reci ... 
Ah ! degetele tale desmeardă fruntea lui ! 
Ce tainic la ureche iubirea i:o mai spui ! 
,.Numai a ta, ·cu totul, acum şi pe vecie!" 
.Şi nimeni nu v'aude şi nimeni nu vă ştie! 
.Da, nimeni nu vă ştie ! nici eu ! pe veci închis, 
Rămâne.-odinioară', frumosul vostru vis ! (Cu tărie) 
Te juri . că eu îţi dasem întâia sărutare? 

Laura 

:Mă jur pe nunta noastră ! 
Mihai 

Cum, Laura, pot, oare, 
-Pot să mă'mbăt eu, oare, de.=atâta fericire?
N' a mai �imţit vreodată un suflet în iubire
Atâta voluptate ! O ! simt că' nnebunesc 1
:Şi parc'a doua oară încep ·să te iubr.sc !
·Ce noapte minunată ! Imi ia vederea luna
.Şi stelele din neguri ies una câte una.
·Cu nimeni, niciodată, pe lună'n faţa mării,
N'ai mai simţit fiorul sublim al sărutării
.Şi n'ai sorbit al mării îmbătător parfum!
Din gura ta frumoasă, de.,-aş fi aflat acum,
C' a mai surâs eclată această biondă faţă
De dulcea' nfiorare a strângerii în brată ;
Că marea asta, cerul acest au încadrat
Frumosu.-ţi chip de:o altă fiinţă sărutat;
Că luna asta plină de vrăji a mai privit
Pe altul mână'n mână, cu tine, fericit ;
De:acuma înainte, nicicând nu mai vedeai
Surâsul fericirii pe chipul lui Mihai ! (Laura plânge încet)
Acuma, când tăcerea pe toate e sf.ăp'ână, ·
Să mergem, hai, să mergem pe tărmuri mână'n· mână,
Şi'n fata nesfârşirii de ape şi de foc,
Să ne'mbătăm · de vraja acestui sfânt noroc!

(Se cântă „Lopătarul") 
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ACTUL II 

Dimineată de toamnă. Pe geam se văd copaci îngălbeniti, Printre ramuri, 
acântee marea. Soarele bate prin perdele şi scaldă odaia în flori de lumină şi umbră. 

Laura şi Ana stau adâncite în fotolii, pe gânduri. 

SCENA I 

Ana 

Nu, n'ai să scazi în ochi=-mi, orice ar fi s'aud. 

Laura 

Dar, Ano, adevărul atâta e de crud ... 
Abia încerc a=ti spune şi toate-=mi fug în jur .•• 
Mihai, plecând pe mare, mă puse să mă jur 
Că nimeni decât dânsul nu m'a mai sărutat. 

Ana 

Şi ce-=ai făcut, atuncea ? 

Laura (cu tristete) 

Pe nuntă m'am jurat I 
O I nu sunt eu aceea pe care o visase I 
Naintea lui, un altul, Ervin, ·mă sărutase I 
Dar fără nici un farmec a fost sărutul lui. 

A te iubi, desigur, nu-=i este dat oricui. 
Nu pot numi iubire ce-=a fost intre noi doi. 
Mihai, alunecându;şi privirea înapoi, 
Nu vrea să vadă, însă, în zarea vieţii mele, 
Decât o copiJi!ă gândindu=-se la stele. 
N' a înţeles că' n altul I' am căutat pe el. 

Ana 

D.ecât să-=i juri, mai bine i-=ai fi vorbit astfel.

Laura 

Să=l fi.=auzit spunându=-mi de prima sărutare, 
Cum o'mplefea cu luna şi brizele de mare ... 
Să=l fi văzut ce palid era şi fără viată, 
Când mi=a strigat: ,,Mă'năbuş I alungă=mi=l din fafă l" 
Ş.i-=ai fi'nteles atuncea că totul e pierdut, 
Dacă nu fac îndat? ce-=!i spun că am făcut. 
Nu mai sunt eu aceea cu sufletul curat. .. 
Redându=i fericirea, a mea s'a spulberat. 

www.minac.ro



- 53

Ana 

Aş vrea să=ti iau cu mâna cumplitele dureri, 
S' apară iar în faţă-=-mi prietena de ieri ..• 

Fluerăluri de vapor. Voci înso"tile de ghitară cântă romanta .Marinarul". Cân• 
tecul pătrunde pe fereastră, din ce în ce mai lare. Laura e sguduilă de plâns. Sgomol 

de lopeti bătând apa. Freamătul mării. Paşii Laurei indreplându,..se spre fereastră. 
Un clopot îndepărtai străbate .văzduhul cu dangăte rare, prelungi, stingându,..se ca un 

murmur. 
Laura (cu vocea înecată de plâns) 

Duminică ! . . . Lumină şi cântece pe mare ! 
Pluteşte în văzduhuri un zvon de sărbătoare. 

(Clopotul îşi înteteşle bălaia) 

Biserica se umple de rugă şi iubire. 
Dar inima=mi pustie se stinge de mâhnire. 
Priveşte'n larg: pe mare, perechile plutesc ... 
Ce chipuri fericite în val se oglindesc ! 
Aşa, treceam odată cu el, neştiutoare. 
Azi, marea mă'ntristează şi cântecul mă doare. 

Ana 

Nu mai privi'ntr'acolo. lntoarce0 te · spre mine 
Şi=ascultă ce=ti voiu spune. 

(Laura se îndepărtează de fereastră) 

Eu cred că e mai bine 
Să=i spui ce ai pe suflet. Mărturisirea ta 
E=atât de mişcătoare, încât te va ierta. 

(Pauză) 

Când crezi că se întoarce ? 

Laura 

Chiar ieri urma să vină. 
Mă tem : de. ce'ntârzie? 

Ana 

Dar vremea e senină. 
Un vas, acum o clipă, în port a şuer.at. 

Ia , să mă uit spre radă. (Pauză) Da, da, e ancorat. 
<tresare) Mihai ! 

Laura 

.Mihai? 
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Ana 

Cu vasul acesta a sosit. 

Laura 

De unde ştii ? 

Ana 

Cu barca s'apropie grăbit. 

(Pasul Laurei însotit de foşnetul rochiei) 

Laura 

In adevăr, e dânsul ! Ah inima=mi cum bate ! 
Aud vâslind lopata ... ce clipe numărate ... 

(S'aud lopetile bătând apa.- Barca se apropie, ciocnindu=se uşor de zid} 

Ana 

Eu plec de"'acum : s' aude un pas .pe coridor. 
S'apropie. Adio! (iese) 

Laura 

Ce chir.. îngrozitor ! 

(0 tăcere i paşi). 

SCENA II 

Laura, Mihai. 

Laura 

Mihai l ce fericire că te revăd ! 

Mihai (cu vocea înecată de emotie} 

Dar ... eu ...• 

Laura 

Ce dor mi"'il fost de tine ! Cât te"'am visat ! Mereu 
Mi'nchipuiam cum,. singur, te lupţi în nopţi târzii 
Şi tremuram de groază că n'ai să mai revii: 

Mihai 

O vară'ntreagă lumea mi s'a părut deşartă. 

www.minac.ro



- 55

Laura 

Când auzeam postaşul bătând arar în poartă, 
Săream din amorfire şi inima,,.mi bătea, 
Crezând că mi,,.ar aduce din larg scrisoarea ta. 
Ci rândurile tale veneau atât de rar ! 
Şi=atunci, simfeam în suflet un gol adânc, amar. 

Mihai 

Dar gândurile mele nu le simfeai cum vin 
Alăturea de tine, plutind ca un suspin ? 
In nopfile cu lună, de veghe stând pe punte, 
Mi=se părea că mâna=fi mă mângâie pe frunte ; 
Şi ochii tăi albaştri îmi stăruiau în fată, 
In fiecare noapte, în orice dimineaţă. 

Laura 

Şi eu privind pe geamuri adâncul nesfârşit, 
De câte ori, în noapte, târziu, am tresărit ! 
Mi se părea că nava s'apropie uşoară ; 
Dar dulcea nălucire venea ca să dispară. 
Şi rămâneam cu ochii pe duna de nisip. 
Acum, te am, te mângâi. (După o tăcere, ingrijală). 

Ce mult te=ai tras la chip! 

Mihai 

De,,.atâtea luni, o boală s' a furişat în mine : 
Eu nu mai ştiu ce=i somnul şi visele senine ; 
Vedenii fioroase prin minte=mi se perindă : 
Tu fe=ai jurat cu fata întoarsă spre oglindă ; 
Şi=-abia târziu, pe mare, mi=a răsărit în gând 
Icoana din oglindă : tu te=-ai jurat plângând. 
Mărturiseşfe:mi, iată, te=ascult ca şi un frate. 
Orice greşeli mi=-ai spune, eu fi le iert pe toate. 
Atât de sdrobitoare durerea mea a fost, 
Că nu=şi mai află alta în mine adăpost. 
Erai, pe=-atunci, copilă ; m�rfurisindu-=mi tot, 
Pe tine'n clipa asta copilă te socot. 
Eşti alfa pentru mine acuma, o străină, 
O biată copilită •.• Hai, spune=mi orice vină, 
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Ca să rămâi deapururi cu sufletul curat ! 
Te:a sărutat vreodată Ervin ? 

Laura (după un răstimp, cu sfieală) 

M' a sărutat. 

Mihai 

Laura! Jurământul pe nunta noastră sfântă ! 
Pe nunta noastră scumpă ! 

Laura 

O ! taci ! Mă înspăimântă I 
Când m'am jurat pe nuntă, eram ca o nebună. 
Inchipuie=ti o luntre, pe mare, în furtună, 
Când oamenii, să scape, aruncă, scoşi din minte, 
Tezaure de aur, odoare dragi şi sfinte; 
Spre a scăpa cu viaţă, dintr'ânşii rup făşii. 
Eu te.=am iubit sălbatec, cum nu poţi tu să ştii. 
Dintr' o copilărie de=a şti că 's adorată, 
M' am fost "lăsat, pe vremuri, de dânsul sărutată. 
Şi dac' ai şti ce searbăd a fost sărutul său ! 
Nici un fior. Şi' n urmă, cât mi=a părut de rău ! 

Mihai 

Mi-=e sufletul o casă pe margini de abise, 
Cu geamurile sparte, cu uşile deschise, 
Prin care suflă aprig al îndoelii vânt ! 
Imi stă în faţă noaptea acelui jurământ . , . 
Nu pot s'o smulg din minte! Ah! soarele apus 
Răsare dimineaţa ; al meu, pe veci s' a dus ! 
Mă 'năbuş! Mi se face un haos înainte! 
Citesc perversitatea pe chipul tău cuminte. 
Nu pot să te închipui prietenă cu ci. 
Amantă=i cine-=şi face prieten un mişel ! 
Cât timp am fost pe mare, desigur, 1-=ai văzut! 
Ţi-=a smuls, fără 'ndoeală, mai mult ca un sărut. 

Laura 

Pe fericirea noastră că sunt nevinovată ! 

Mihai 

Incredcrea în tine pe veci e spulberată ! 
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ACTUL III 

TABLOUL I 

Toamnă târzie. 

Pe geamul din fund se văd pomii desfrunziti. In cămin arde focul. Vântul 
,se jelueşte prelung, aducând vârtejuri de frunze pe la fereşti, apoi deodată scoate 
şuerături sălbatice, spărgându..-se de geamuri. Din eând în când se aude un zvon de 
�eamandură. Din ce în ce se întunecă afară. 

Mihai (priveşte pe geam)

Prin locurile-=-aceste s'o 'ntoarce primăvara; 
In nopţile senine va răsuna ghitara ; 
Pe-=-aleile pe care noi ne-=-am pierdut odată, 
Va trece poate-=-o altă pereche 'namorată ... 
Şi'n sufletele noastre nimic n'o să mai cânte ; 
Vor plânge 'n hohot numai aducerile-=-aminte. 

(după o clipă de gândire) 

De ce mă dor a sale fierbinţi îmbrăfişări ? 
De ce în clipa celei mai dulci din desfătări, 
·Când gura mea respiră suflarea gurei sale,
Când fata mea se pierde în păru-=-i blond şi moale,
Când zâmbetu 'nfloreşte pe chipul ei divin,
.De ce mi-=-aduc, deodată, aminte de Ervin?
De ce cu-=-aşa putere în minte-=-mi reapare,
.Intunecându-=-mi clipa aceia de uitare ?
.Dar, asta nu se poate s'o tălmăcesc altfel,
Decât că ea îl are în minte,,.atunci pe ci
Şi 'n clipele acele de-=-amor nebun, profund,

-Gândirile-=-i aprinse în mintea mea pătrund
.Şi tot ce ea gândeşte atunci, gândesc şi eu.
_Pe celălalt îl vede, atunci, în locul meu,
Pe dânsul îl desmeardă în mintea=i desfrânată,
.Şi'n propriile-=-mi brate cu dânsul se desfată.
Prin fata casei mele, chiar ieri, 1-=-am fost zărit.
·Trecea, privind spre geamuri c'un zâmbet fericit.
.Din port şi păn'aicea e-=-un drum destul de mare;
·Ce=a căutat prin locuri atât de solitare ?
.Să văd ce o să fpcă, în lips�mf, nevăzută .
. Scrisoarea ce mă · cheamă pe mare, mă ajută.
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Când mă gândesc ca n seara aceasta plec de=acas f 
Aş vrea, aicea, parcă, fot sufletu=mi să=l las. 

(Laura cântă la pian melodia din primul act. 
Incetul cu încetul, Mihai e cucerii de cântec). 

Cum ne=a pierit şi râsul şi cântecul şi viaţa ! 
In plâns mă culc şi'n plânset m'apucă dimineaţa. 
Ah ! unde=i veselia şi cântecul sublim? 
Tot mai adânc în noaptea de patimi ne-=-adâncim. 
De=atât amar de vreme clavirul a tăcut, 
De parc'a'nchis î:1tr'ânsul iubirea din trecut. 
Sublimele-=-i acorduri acum mă înfioară, 
Cu farmecul nostalgic, duios, de=odinioară. 
Mă regăsesc pe mine, acuma, în sfârşit. 
Se redeşteaptă omul, de=-afuncea, fericit. 
O ! Laura mea, cântă şi dă-=-mi din nou vieată t 
De clipa 2sta, toată fiin(a:mi se agaţă. 
Te contopeşti cu mine, din nou ca' n alte dăţi, 
In faţa me�, o sfântă fecioară te arăţi ! 

(melodia se stinge) 

Să fi făcut a bine? A rău să fi f ăcuf ? 
De=atât amar de vreme, clavirul a tăcut. 
E ruşinos ce=mi frece prin gâncl, dar, nu ştiu cum, 
Presimt că'n noaptea asta o să mă'ntorc din drum, 
O să mă'ntorc acasă cu tâmplele'n văpae, _ 
Nebun, ca un sălbatet, dând busna în odaie. 
O ! cântecul acesta duios, stârnindu-=-mi plânsul, 
L=o fi cântat cu gândul şi inima la dânsul. 

(Hot�rât) 

Da ! o să vm la noapte; când ea mă crede dus, 
Când nici nu se aşteaptă,- când fotul doarme dus ! 

TABLOUL II 

Noaptea târziu. Odaia Laurei .. In fund două geamuri mari. Bolta odăii jîntu.- · 
necată. Tablouri de iarnă pe pereti. La dreapta, o uşa. In apropiere, palul. ln stânga
un crucifix. Deasupra o icoană înegrită, ornată cu beieală. O candelă. Nu departe, 
căminul. Odaia e luminată puternic de văpaia roşie a focului. 

Laura, îngenunchiată în faţa icoanei, se roagă. 
Pendula bate miezul nopţii. Tăcere îndelungată. Din când în când se aude 

mugetul furios al mării. Valuri de ploaie se năpust�sc în geamuri. Marea se spargec 
de stânci. De câte ori se face tăcere, se aude glasul Laurei. 
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Laura (se roagă) 

Nu:i scoate, Doamne'n cale furtuni, nici duhuri rele! 
Readă:mi neatinsă lumina vie(ii mele ! 
O umbră alunecă pe geamurile din fund. Uşa se, deschide încet. Apare Mihaf. 

Se uită uluit prin toate coljurile. Lumina focului se întoarce spre dânsul, lăsând=o· 
pe Laura în umbră. E gata să se îndepărteze. Silueta Laurei apare în lumină. Mihav 
rămâne încremenit. Ascullă, nevăzut;· Laura e întoarsă spre icoană. 

Laura, către Dumnezeu 

De=atâtea luni, trudită, la Tine vin, Părinte !. 
Iţi re'noesc, şi astăzi, umila:mi rugăminte. 
De=-atâtea nopfi, zadarnic aştept a Ta'ndurare; 
Te chem în orice noapte cu lacrămi arzătoare. 
Eu nu mai ştiu ce=-i somnul şi numai în suspine, 
Viafa mi:se scurge rugându=-mă la Tine. 
Tu potoleşti c'un zâmbet a mărilor revoltă, 
Tu faci să iasă luna şi stelele pe boltă ; 
ln noaptea îndoelii dintr'ânsul fă lumină! 
O ! fă=-1 din nou să creadă în dragostea=mi deplină t 
Când oamenilor raza de soare le=-o trimefi, 
Desvăluind deodată atâtea frumuseţi, 
Desvălueşte=i, Do.amne, trecutul meu curat 
Şi dragostea curată ce'n suflet i=am purtat I 
Intâia sărutare de flacără, aceea 
Ce a făcut în mine să tremure femeea ; 
Intâia sărutare ce m'a făcut 'să spun: 
Voinfii lui, de=acuma, voinţa mi=-o supun, 
Fă-:ând fot ce=mi va spune, făr'a mai cugeta, 
Intâia sărutare o ştii, a fost a sa ! 
A celuilalt, o rece atingere de buze. 
A lui ! ... înfiorarea simţirilor confuze ! 
Intâia sărutare, aceea ce desghiafă 
Simţirile profunde chemându=-le la viaţă, 
Doar el, Mihai, în umbră, atunci, pe neştiute, 
Mi"a furişaf:-o'n suflet cu vrăji necunoscute ! 

Mihai (isbucneşte în plâns, apoi, intră furtunos în odaie)'• 

Laura (înspăimântată)� 
Cum? tu, aici? acuma? O, cum m'ai speriat I 
Vorbeşte ! mă cutremur ! Ce fi s' a întâmplat ? 
Eu te credeam pe mare. Şi tu, aici, aproape ! 
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Mihai 

·O aprigă furtună s'a ridicat pe ape
Şi m'am întors acas3. O dipă, am rămas
In dreptul uşii tale, căci auzii un glas.

-0 rugă îngerească, curmându.:mi chinul greu,
Din gura ta gingaşă urca spre Dumnezeu.
Mi s'a deschis în faţă un paradis pierdut!

.:Simt toată fericirea întâiului sărut !

00000000000
0 

0000000000°
0 

Gr. Sălceanu 
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FURTUNA 

Piesă în 4 acte şi în 6 tablouri 

PERSONAGIILE: 

Emil, sculptor 

Aurora, sofia lui Emil 

Sorin, aviator 

Lydia, sofia lui 

ACTUL I 

TABLOUL I 

Pe malul mării, o vilă ; noapte, lumină de lună. 

SCENA I 

Emil, Aurora 

Un şuerat prelung. Trece un tren cu zgomot vijelios. După ce vuetul s'a, 

pierdut şi nu se mai aude decât un şuerat în depărtări : 

Emil 

S 'a dus ... s' a şters în ceată trenui cu sutele de călători ... 
Se vor împrăştia chiar mâine la răsărit şi la apus. 
Dar azi, acelaş drum îi poartă, acelaş tren fulgerător, 
Şi la olaltă călătorii atâtea taine şi:or fi spus. 

Aurora 

Şi'n clipa asta, cine ştie, perechi de ochi s'or fi cătând;. 
S'or fi trezind iubiri eterne din fulgerarea unui gând. 
Pornite 'n zări deosebite, în goana trenului nebună, 
Atâtea inimi, azi străine, porni„vor mâine împreună. 

(după o tăcere) 

Imi pare mie, sau în urmă, vorbeşte 'n faină cineva?'· 
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Emil 

E o pereche pe faleză ; şi după cum privesc la mare,_ 
Ai spune că:s străini ; te uită ce uluită pare ea. 

Aurora 

E de o rară eleganţă şi 'n darul lunii, blondă pare. 
( vuet de valuri) 

Iar au pornii şi drumul nostru s'ar spune că=i şi drumul lor. 
Figura ei nu mi:e străină şi glasu:mi pare cunoscut. 

(tresărind de bucurie) 

Emil ! de-=ai şti tu cine este ! N' aş fi crezut aşa uşor 
Că va veni să re 'noească o legătură din trecut. 

Ah! Lydia ! 

SCENA II 

Aurora, Emil, Lydia, Sorin 

Aurora 

Lydia 

Iubit i prieteni ! 

Aurora 

Un tren sburând pe lângă noi 
·Din fundul vremii îmi aduse copilăria înapoi.
Prietenia noastră toată îmi fulgeră pe dinainte ...

�Câti ani de când nu ne văzurăm !

Lydia 
Aproape nu fe.:-am cunoscut. 

Aurora 

Tu eşti la fel, dar mai înaltă. 

Lydia 

Eşti tot frumoasă, ca 'nainte, 
Doar părul lung mi-=-aduce.=aminte o modă care-=-a dispărut. 

Aurora 

Vezi, dumnealui e autorul. 

Lydia 

Se ve<le că eşti un romantic, 
·Ca setul meu.· Ce spui, Sorine?
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Sorin 
Eu pot să spun că sunt vrăjit ; 

·Căci, pentr'o astfel de figură şi pe un tărm de mare antic,
Un păr frumos, curgând în unde, e=-un lucru foarte nimerit.

Lydia 

Vom sta la voi câteva zile. 

Aurora 

Glumeşti : atât? 

Lydia 
Crezi că se poate 

Să stea pe loc aviatorul? 

Aurora 

Aici, e cam ... singurătate ... 
Pentru Emil e foarte bine. El, când sculptează, zile 'ntregi, 
E'ngândurat; nu scoate=-o vorbă ; aud doar sunetul ·de daltă. 
Eram dorită de prieteni. 

Lydia (încet) 

Bine că poti să:! înţelegi. 

Sorin 

_Frumoasă vila dumitale: cochetă, veselă, înaltă. 

TABLOUL U 

(Un inJerior de sculptor). 

Emil 

Dar, să intrăm. (Zgomot de uşă. Paşi).

Lydia 

Ce întuneric ! 

Sorin 

Te-=adoarme:un miros de sulfină. 

Lydia 

.Şi pe ferestrele deschise pătrunde luna liniştit. 
.E-=atâia pace'n casa asta! Parcă visez ... 

Emil 

Să fac lumină. 
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Sorin 

O l ce sculpturi încântătoare ! 

Lydia 

Eşti un artist desăvâ-rş1t •..•. 

Emil 

V'a obosit atâta cale. 

Sorin 

Pe mine, nu ; vreau să admir 
Aceste opere de artă. (Glasurile lui Sorin şi Emil mai îndepărtate). 

In marmurele dumitale 
E suflet mult, înaripare ... De=un singur lucru, doar, mă mir :: 
Unde=ai văzut aceste forme? Sunt prea cereşti,. prea ideale ! 

Emil 

Realitatea e brutală. 
Sorin 

Sculptează şi un trup brutal. 
Apropie=te de natură. 

Emil 

Urăsc aspectul prea real. 

Lydia-

Şi rochia aceasta, dragă, să ştii ca=-1 foarte demodată. 
Nu mai vorbesc de coafură ! ... Te duci la baluri? 

Aurora 
Niciodată •. 

Emil 

Vezi, arta nu imită totul. Sculptura e=-o creaţiune .. 
Când dalta'n marmură ciopleşte, eşti inspirat de=-urţ vis frumos •. -

Lydia (lainic) 

Cum poţi să duci această viată, în adevă,r,. e o minune. 

Aurora 

Sunt fericită lângă dânsul ; avem un tra-i armonios. 

Sorin 

E, drept, în marmura aceasta ai o concepfie adâncă .. 
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Lydia 

Şi când te simii mai fericită? 

Aurora 

In clipa rară când sculptează ; 
Când fruntea lui e inspirată ; atunci, când văd cum dintr' o stâncă 
Răsare forma ce trăeşte şi ochii mari cari visează. 

Lydiă 
Pe unde e atelierul ? 

Aurora 

Pe malul mării; e aproape. (După o tăcere) 
Când soţul tău cu avionul îşi ia avântul, nu ti=e teamă ? 

Lydia 

Nu; am încredere în arta cu care ştie el să scape 
Pe orice timp. 

Aurora 

Să fiu în locu:ţi, vieata mea ar fi o dramă. 

Lydia 

Chiar mâne va sbura; soseşte aici un hidroavion. 

Sorin 

Mai ai sculpturi în altă parte? 

Emil 

Alături ... 

Sorin 

Să le văd, atunci. (Ies) 

SCENA III 

Lydia 

Un trai lipsit de mari emofii ar fi atât de monoton ... 
Tu nu ştii câtă fericire e'n aventuri să te arunci. 

Aurora 

ln aventuri ? 
Lydia 

Se înţelege. Gândeşti că.=-i singurul bărbat 
Pe care 1-=-am iubit în viaţă? Mi s'ar părea că m'am ucis. 
Eu am voit ca toată gama de sentimente s'o străbat. 

.Analele Dobrogei", XVIII. 5 
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Aurora 

Am înţeles ca toată viafa să-=-mi reazăm fruntea de un vis. 
Lydia 

Dar ce„ai găsit în el, cu-=-atâta statornicie să"'l iubeşti? 
Aurora 

Aş vrea să-=-ti spun, şi totuşi, nu e cuvânt în limba omenească, 
Să poată prinde faina asta .•. 

Lydia 

Ei bine, ştii că mă uimeşti ! 
Ceva demonic? 

Aurora 

Dimpotrivă: o vrajă suprapământească ! (Schimbând tonul)

Dar eu vorbesc mereu şi, poale, de drum te simii cam ostenită. 
Am să v'aduc la toată lumea nişte şerbet făcut de mine. (Iese)

SCENA IV 

Lydia (singură) 

- · Ce sot frumos mai are, Doamne I Ce gură splendid arcuită !

(. 

Ce ochi adânci I ce plete blonde I şi'n glas, ce modulafii fine I ...
Să fie bronz invulnerabil? Nu are-=-o inimă de-=arfist? 
Străfulgerându:! < o _ privire înflăcăr ală, după care, 
Aş rămânea nepăsătoare, nu va rămâne:o clipă trist ? 

_ Mă simt .cuprinsă de un farmec, de o adâncă tulburare ..• 
1 ;Presimt câ 'n'arri să dorm la noapte; îmi bate inima nervos. 

Mi.-e fafa roşie, ard toată ... O l de:ar simfi şi el ca mine ! 
Dar ea mi.-a spus adinioarea că duc un trai armonios ... 
Imi vine rochia să-=mi sfâşii şi părul să mi.-! smulg îmi vine ! 
Ah! ·soţul meu! ce stană rece! M'apucă somnul lângă dânsul! 
Când mă· gândesc că fericirea e chiar aici, la câfiva paşi, 
Mă prinde parcă nebunia, simt cum mă năpădeşte plânsul ..• 
Ce bine trebuie să fie pe pieptu-=-i fruntea să ti-=-o laşi ! 
Scria odată Aurora că sunt săraci. Ce bogăfie ! 
Din ,toată v:iaţa ei frumoasă, o clipă nu mi-=-ar da:o mie ! 

,:_ S'. o _fi iubind _atât de tare? ! O fi finând !a dânsa, poate, 
Fiindcă nu.=-1 r_isipitoare ş_i poartă rochii demodate. 
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In plăsmuirile sculpturii averea toată şi-=-a închis. 
Şi,,.atunci o astfel de femeie lui i se pare ca un vis. 
Am să"i vorbesc de lux, de mode. Să-=i ceară rochii de mătasă l 
El neavând cu ce să-=i facă, să văd: mai pot trăi în casă? 
Şi'n locul ei, îi va apare zâmbetul meu prietenesc 
Şi frumusefea mea pe care mă înfior când o privesc ! 
Să mă îmbrac ca pentru casă. (Se deschide uşa).

SCENA V 

Aurora· 

O ce rochif ă de April ! 
Ah I Lydia ! eşti minunată ! 

Lydia 

Aşa ceva să„fi ia Emil. 

Aurora 

E scump? 
Lydia 

A . . . nu ... o bagatelă : câteva mii. 

lf i iei şi tu. 

Aurora 

Lydia 

Aurora 

E. C ·?'
1, nu. . . e spm . 

Aş vrea, fireşte. Să văd întăi părerea luL 

Lydia 

Iti ia: doar spui că te iubeşte. Să-=fi mai arăt ceva ; dar ştii ... 
Inchide ochii ... (După un timp) Gata ! 

Aurora 

Doamne ! Ce ploaie de bijuterii 

Lydia 

Ia să vedem, cum ti-=ar sta fie. 

Aurora 

Vai, Lydia ... 
Să văd oglinda cum m'arată. 

Lydia (înveselită) 

Pari o prinţesă l Doar rochia e rău tăiată. 
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Aurora 

Acum, te rog, să:ţi iei şerbetul. 

Lydia 
E foarte bun ; te felicit. 

Aurora (uluită) 

O rochie de bal! O alta ! Vine pe talie turnată ! 

Lydia 

Când am dansat întâia oară, din min(i un tânăr şi:a ieşit. 
La bal, ca'n rochia aceasta, în viata mea n'am fost curtată. 
Te du la bal; să nu laşi anii să (i:se treacă monotoni! 
Faci plajă? 

Nu. 

Aurora 

Lydia 

1a· uite=-aicea. 

Aurora (Extaziată) 

O pijama cu pantaloni ! 

Lydia 

Ştii cum ti=-ar sta? O plajă'ntreagă în jurul tău s'ar strânge roi. 
Iată rochiţa mea de vară, cu spatele şi umeri. goi. 
Tu nu ştii ce e tineretea şi nu ştii ce e primăvara. 
Cum î!i freci vremea ? 

Aurora 

Stăm în luntre şi el îmi cântă cu ghitara. 

Lydia (cu glas sec) 

E o petrecere modestă ; doi tineri singuri pe=-un talaz.
Parc' ai ieşit din ritmul vietii, dacă nu ştii ce e un jazz. 

Aurora 

Mă voiu schimba. 

Lydia 

Să văd. 

Aurora 

Te=-asigur. 
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Lydia 
Să vezi, Emil, cu ce privire 

Mi.:a măsurat întreg costumul şi eleganta strălucire. 
Un sot, să ştii, se plictiseşte yăzându=te cu=-aceleaşi rochii. 
Nu e de=-ajuns să tii la dânsul ; mai trebuie să=i farmeci ochii. 
l=aud venind. 

SCENA VI 

Emil, Sorin. 

Sorin 

Femeia ceea, cum scoate apă din fântână, 
E o sculptură minunată! Neştearsă'n minte=o să.:mi rămână! 

Lydia (cu duioşie) 

De ce=a rămas maestrul aşa surâzător ? (fără să aştepte răspunsul)

Sorin, mâni dimineată, ne avântăm în sbor ; 
Plutim peste întinderi . . . Cu tine nu mi=-e frică, 
Oricât de sus elicea prin spatii ne ridică. 
Ce=o fi având maestrul ? Acum, e trist, tăcut. 

Emil 

Mi=-am amintit o clipă de trenul ce"a trecut. 

Lydia (cu glas sec) 

Şi te' ntristează �sta ?

Emil 

Intâia noastră seară 
In tren a fost. Intr'însul e=un vis de=odinioară. 

Lydia 

Dar ştii că eşti romantic. 

Emil 

Chiar viata e astfel. 

Lydia 

Mâni vme avionul ; ai vrea să sbori cu el? 

Emil 

Sunt hotărât în viată să nu sbor niciodată. 
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Lydia 

Emil 

Nu de Înine ... 

Lydia 

Figura te arată

Un om cu îndrăsneală. 

Emil 

Şi chiar dac'aş sbura, 
N'aş părăsi. pământul decât numai cu ea. 

Aurora 

V'am pregătit odaia. Vă odihni(i, şi:apoi, 
Vă readuc aicea, ca să cinaţi cu noi. 
Arată:le, Emile, pe unde s'o apuce. 
Pe geamul vostru, marea se vede cum străluce. 

Sorin 

Eu, până una alta, mă voiu lăsa puţin. 

Lydia 

Să merg atât cu trenul mi s' a părut un chin. 
Să:mi răcoresc obrazul : îmi arde ca văpaia. 

Emil 

Nu, nu, pe:aici, la stânga ; aceasta e odaia. 

(Se închide o uşă). 

SCENA VII 

Aurora pune masa. Se aud sunete de tacâmuri. 

Emil 

Ce faci tu, Aurora? 

Cum vrei ... 

Aurora (abătută) 

Pun masa. 

Emil 

S 'aduc flori ? 

Aurora 
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Emil 

Pari supărată ... Nu-=ti sunt de ajutor? 
(Scos din fire) 

Ce ai ? Aceşti prieteni, în loc de-=-a te dispune, 
îi-=au strecurat în suflet mai mult amărăciune. 

Aurora 

Tu n 'ai văzut ce rochii cu dânsa şi-=a adus. 
Eu sunt o demodată! Ah! m'a durut nespus! 
De-=-atâta eleganţă, chiar tu uimit păreai. 
De-=-ai fi ţinut la mine mai mult, mă îmbrăcai 
In rochii noi şi scumpe. Doar azi m'am deşteptat ... 
Săpând mereu în piatră, pe mine m'ai uitat. 
Va trebui oriunde s' o întovărăşesc. 
Cum pot, cu ea în lume, astfel să mă ivesc? 

Emil 

.Schimbarea ta· ciudată nu înţeleg ce' nseamhă. 

Aurora 

Voesc, de=acum încolo, să fiu şi eu o doamnă, 
Ca toate celelalte. 

Emil 

Dar pân'acum n'ai fost? 

Aurora 

Nu, azi mă simt umilă, stingheră, fără rost. 
Ajunge! simt în mine cum nasc cerinţe noi. 
Când îmi arunc, Emile, privirea înapoi, 
Şi-=-mi amintesc ce lipsuri am îndurat, îmi vine 
Să cred că numai jertfa te leagă azi de mine. 

Emil 

Cum poti să spui tu asta? Dar eu, nu m'am jertfit? 

Aurora 

Eu cred că, mai degrabă, ai fost nechibzuit. 

Emil 

Adio !, artă ! visuri ! idealism ! adio ! 
Iubita în mătăsuri de-=-acum · mi-=oţ înveli�o, 
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Sculpturile vânzându=mi pe sunet de argint ! 
Statuile cu tine Je sfarm, căci toate mint ! 

Aurora 

Pornisem, mi se pare, dela îmbrăcăminte, 
Şi văd că de-=alte lucruri fi=aduci acum aminte. 
Cum am să ies în lume cu Lydia'mpre.ună? 
Ce o să spună lumea şi dânsa· ce=o să spună ?• (Iese)

SCENA VIII 

Emil (singur) 

Nu se gândeşte=o clipă la viafa mea de chin! 
De Lydia, de lume, e sufletul ei plin ! 
Dar cel puţin acuma, vorbind atât de clar, 
Pricep că visul nostru a fost imaginar. 
Aud un glas : o luntre cu doi îndrăgostiţi .. . 
Alunecă pe valuri ... Cât par de fericiţi .. . 

(0 voce cântă departe) 

ACTUL II 

TABLOUL III 

Răsărit pe mare. Pe mal, un boschet. 

SCENA I 

Emil (singur) 

Răsare soarele din valuri ; subt bolta frunzelor, mâhnit, 
M'am sbuciumat o noapte'ntreagă şi nici o clipă n'am dormit. 
Departe, casa. noastră doarme, în neguri grele cufundată. 

Pe=aşa frumoasă dimineaţă, mă simt mai trist ca niciodată. 
Atâtea visuri, într' o clipă, împrăştiate de=un cuvânt ! 
Ah ! umbra unui fost prieten a_ răsărit ca din pământ. 
Şi îndoeala cea perfidă o simt prin suflet cum îmi trece ; 
Mă'ncolăceşte şi mă strânge ca trupul unui şarpe rece. 
Dac'a'ncepuf să se gândească la toaleta ei frenetic, 
Voeşte altuia să-=i placă. Era'mbrăcată-=aşa poetic l 
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Văzând-=o'n rochia ei lungă, mă adânceam în alte vremuri, 
Mă inspira ... O ! ce schimbare în Aurorn ! mă cutremur r
De-=acum, în rochiile-=i scumpe, şi ea la modă o să fie, 
Sclipind în perle şi mătăsuri : dar, vai ! adio, poezie! 
Eu ce visam un suflet tainic, de duioşie străbătut, 
O înţelegere supremă, tocmai un suflet am pierdut ! 
Credeam că-=l am, e:al meu ! şi totuşi, în ea mocniau dorinfit 

ascunse. 
Credeam că mă iubea puternic, dar gândurile=i nepătrunse 
Abia acum mi:se arată ; a fost mereu o răsvrătită. 
Nu mă'ndoesc că şi de altul să mai fi fost îndrăgostită. 
O, nu era o'nchipuire durerea mea de altădată. 
Ea a ştiut să mi-=o alunge cu o privire'nlăcrămată, 
Spunând de fostul meu prieten cuvinte dispreţuitoare. 
Azi, fot ce-=a fost, într' o lumină cu totul nouă îmi apare. 

(Uimit) 

O văd pe Lydia ! ... Ce:i asta ? Se plimb'atât de dimineafă ?' 
Ce roză e ! Sau, nu : o bate a răsăritului roşeafă. 

SCENA li

Etnii, Lydia 

Emil 

Dar bine, ce înseamnă asta? 

Dar ce:ai făcut? 

La ce? 

Lydia 

Infreaga noapte n'am dormit. 

Emil 

Lydia 

Privind afară, am sfat la geam şi m'am gândii.

Emil 

Lydia 

Aşa ... Adinioarea, când prima rază' se 1v1se, 
Mi s'a părut că toată marea de flori se umple şi de vise. 
Am tresărit ca de o vrajă neînţeleasă şi:un minut, 
Crezui c� fot ce văd în juru=mi, în altă viafă le-=am văzut. 
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.Apoi, pnv1rea lunecându=mi de=alung de maluri, te zării 
·Cum stai pe marmura aceasta, pierdut în frisfe reverii. 

,:Cum ai dormit în noaptea asta? 
(După o tăcere) 

Emil 

O, n'am dormit nici o clipită. 

Lydia (aparte) 

Nici el. (tare) Da ... pari cam melancolic şi ai privirea ostenită. 
•Ce ai'?

Emil 

Nimic. 

Lydia 

Ei, nu, văd. bine : a fost ceva ... 

Emil 

O insomnie. 
Lydia 

-Vezi, presimtiam eu, astă noapte, că somnul nu vroia să=ti vie.
Nu mai puteam închide ochii; părea c'aveam o viziune .
.Apoi, în liniştea adâncă un pas a început să sune.

-v eniai încet prin întuneric şi mă chemai neliniştit.
.Acuma, parcă, fără voie, la o chemare am venit.

· Ce ai? Destăinueşte=mi totul ! ...

Emil 

Am suferit . . . îngrozitor ! 
Lydia 

-vezi, ce=ti spuneam? Simtiam că'n noapte, de:un chin adânc
mă înfior.

Mărturiseşte=mi ! Suferinta, unui prieten când o spui ...

Emil 

·Ce suflet rar! Durerea asta n'am spus=o încă rnmanui.
E=o rană veche ... Un prieten, venit la noi, acum o lună,
Părând a=i place Aurora, se fot plimba cu ea'mpreună.

-Odată, doar, văzui cum dânsa se uită'n ochii lui, prelung.
Să�!i spun ce chi:1 stârni în mine, nici până mâne nu ajung.

Lydia 

-S' o fi uitat din întâmplare.
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Emil 

Dac' aş fi fost şi eu de fată ! 
Dar i=am surprins ; şi tot obrazu.-i era ca focul de roşeaţă. 
Mi' nchipuii c' o sărutase. De gelozii cu tremurat, 
·Cu jurăminte Aurora m'a liniştit, m'a mângâiat.
Dar, ieri, certându-=mă cu dânsa, m'a copleşit cu-=aşa asprime,
·Că îndoeala mea năvalnic a isbucnit din adâncime.

Lydia 

Pe un artist atât de mare nu poate nimeni să=l înşele. 
Ar fi mişelnic I Aurora nu:i o femeie din acele. 
E o copilă inocentă I E un păcat să te gândeşti. 
Eu cred că n'are nici o vină : nişte priviri prieteneşti. 
Roşeaţa fetii dovedeşte cât e la suflet de curată. 
·Cu neîncredere privind-=o, s'o fi simiit întimidată .
.Alungă-=ţi gândurile ! uită I închipuiri ! Nu mai fi trist !
Eşti prea sensibil ; se cunoaşte că ai o fire de artist.

Emil 

·Ce suflet bun! Nici nu=ţi închipui ce mult, ce mult m'ai liniştit!

(Glasul Aurorei venind din depărtare) 

,Emil! 

SCENA III

Aurora 

Lydia 

Ne cheamă .Aurora. 

Emil 

Te las cu ea. 

Aurora (în extaz) 

Ce răsărit! 
:Emil, prietenul te cheamă. 

Emil 

Mă duc. 

SCENA IV 

Lydia 
Va fi o z1 frumoasă. 
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Aurora· 

Pe mare, ceata se ridică : .. 

Lydia 
Priveşte ! un pescar cu plasă. 

Alunecă pe valuri barca şi'n jurul e1 plutind uşor, 
S'avântă'n soare pescăruşii. 

Aurora 

Eu i:am văzut de:atâtea ori ! 

Lydia 

Şi totuşi, e:o singurătate ... Să stau mai mult, m'ar apăsa .. 
De:ar fi pe:aicea şi vreun tânăr, mai înteleg; e altceva. 
O aventură amoroasă, în larg, pe valurile mării ... 
Tu n'ai mai îndrăgit pe nimeni? 

Aurora 

Nu. 
Lydia 

Fren'ezia sărutării, 
Afară de Emil, cu nimeni n'ai mai simţit:o? 

Aurora 
Nuuu ... 

Lydia 
Atunci,. 

Să n'ai păreri de rău, pe urmă, că'n aventuri nu te arunci. 
Se scurge vremea şi deodată, te pomeneşti îmbătrânită. 
Atunci, oricât ai vrea, privirea-0(i de nimeni nu mai e dorită. 
Dar, cum se face: nici un tânăr n'ai scos din minte? 

Aurora 

Nu ... Ba da ... -
Acum, o lună, un prieten de:a] lui Emil mă adora. 

Lydia 

A încercat să te sărute ? 

Aurora 

Aceasta n'aş putea s'o spun. 
Nu ştiu ce:o fi trecut prin minte-=i. Atâta ştiu : părea nebun.
Emil, văzându:mă odată zâmbind la el, a tresărit: 
Cu jurământul cel mai' groaznic să-=l liniştesc a f.rebuit. 

(Se aude vuetul avionului) 
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:Soseşte hidroavionul. A fost trimis pentru Sorin. 
E un pilot fără pereche. N' ai vrea să sbori cu el pufin? 

Aurora 

Vai, Lydia ! cât eşti de bună ! De când visez să sbor odată ! 
De'nlănfuirea cu pământul să simt c'am fost descătuşată ; 
.Să sbor, să uit, să piară tol11l ! 

Lydia 
Par'că simfeam adineaori 

·Că eşti cu fotul fericită.

Aurora 

Sunt, nu spun, însă, uneon ... 

Lydia 
,Ce o să spună el ? 

Aurora 

Fireşte, mă va opri. 

Lydia 
Ştii ce ? Fugi iute 

:Şi ia:fi ceva mai gros pe tine. Când peste câteva minute, 
El o să vină să mă iee, îi spun că eu sunt obosită 
.Şi:] rogi ca să te ia pe tine. 

Aurora 

Ah! cât mă faci de fericită ! (tresărind) 

.Dar dacă el se va opune ? 

Lydia 

li rog şi eu. 

Aurora 

Mă duc, atunci ; la revedere ! 
Cât eşti de bună ! 

Lydia 
La revedere ! 

SCENA V 

Lydi� (singură) 

Sunt nebună ! 
De mai durează tulburarea în care sunt, 1m1 ies din minfi ! 
Fiinta mea e însetată de'mbrăfişările:i fierbinti ! 

•
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Simţirile învăpăiate întunecându=mi orice gând, 
Mi=alungă orice remuşcare, mă las în voia lor visând 
Tot ce opreşte raţiunea şi=mi porunceşte'n schimb natura:· 
Să=l stăpânesc şi eu o clipă, să=i sorb privirile şi gura ; 
Să mă topesc în vâlvătaia sălbaticei înlănţuiri, 
Să strâng la sânul meu un geniu cu nemurirea în priviri ! 
S'apropie ! Urmat de dânsa! ... Ah! mi=se taie răsuflarea t 
Să=mi dau putin cu pudră fata şi să contemplu depărtarea .. 

SCENA VI 

Lydia, Aurora, Emil, Sorin 

Sorin 

Hai, Lydia ; fugi şi te'mbracă. 

Lydia 
Sorin, as'noapte, n'am dormit .. 

Sunt obosită. 
Sorin 

Să plec singur ? 

Aurora 

la=mă pe mine ! 
Emil 

Eşti îmbrăcată de plecare. Dar, nu te las ! 

Lydia 

V'aţi vorbit. 

Eşti supărat?· 
Emil 

Eu nu m'aş duce fără dânsa! 

Lydia 
E=un timp frumos! Ar fi păcat r

Sorin 

Vă rog, gândiţi=vă mai iute ! 

Emil 

Lydia 

Sorin 
Nu mai e timp. 

lmi pare rău ... 

Fii bun şi=o lasă r
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Aurora 

Mă duc! ... 

Emil 
Mă superi ... 

Aurora 
E o dimineată„aşa frumoasă !'" 

Lydia 

Sau n'ai încredere întrânsul? E un pilot neîntrecut. (rugător)

Hai las:o ! 
Sorin 

Vino, duduiţă ; nu vezi? Maestrul a tăcut. 
La revedere! Peste"o clipă, ne'ntoarcem teferi înapoi. 

Lydia (care s'a îndepărtai, înso!indu=i până la avion) 1 

La revedere, Aurora ! 

Nu mă'nsoţeşti? 

Şi mă întorc. 

Aurora 

Am să mă uit de sus la voi. 

Emil 

Rămân aicea. 

Lydia 

Mă duc cu e1 până când sboară, 

(S'aude vuelul elicei) 

SCENA VII 

Emil (singur) 

Ce nesfârşîtă singurătate mă'nconjoară ! 
N'aş fi crezut vreodată asta! Atâţia ani de poezie, 
Şi de odată, luxul, fastul şi:atâta îndărătnicie ! 
O! cum mă încânta odată că n'ar străbate ea înaltul, 
De nu ar fi cu mine=alături ! Şi iat:o azi, sburând cu altul ! 
Sorin e"a_l doilea prieten ce îmi trezeşte îndoeala. 
Nu-=mi place omul plin de sine ; prea s' a 'ntrecut cu îndrăsneala .. 
A fost o grabă cam ciudată ; Î1U deschisesem bine gura. 
Că şi găsi tăcerii mele să:i dea cum vrea întorsătura. 
Dar vina toată ea o are. Pot eu să ştiu acum ce face ? 
Plu_teşte'n nouri deoc_aindată. Mă simt un înşelat şi pa.ce !
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•Cu Lydia se schimbă totul : de sot geloasă nu prea pare.
Nici el n'ai spune că se pierde; o căsnicie ca oricare.

·Ce gânditoare mă priveşte, apropiindu-=se sfielnic !
Imbujorată e la faţă şi are mersul şovăelnic.
Aş spune-=acum că e cuprinsă de'ngrijorare pentru mine.

·Ca o nelinişte m'apucă, văzând cât de încet mai vine.

S'apropie ca o fantomă; doar ochii strălucesc în ea.
Mă 'nvăluie o presimţire ; mă simt atras de=o vrajă rea !

·O boală parcă mă pândeşte, vreau să mă apăr şi nu pot.

SCENA VIII 

Emil, Lydia 

Emil (tulburat) 

.Ai în privire o văpaie ce mă ucide! Spune=mi tot! 

Lydia 

Mi-=e greu să=ti spun ... mă tem de mine, de toate câte mă'nconjoară ! 
Mi s'ar părea că fac o crimă! 

Emil 
Mi-=ascunzi ceva ce ·mă'nfioară ! 

Lydia 

·O! fruntea asta sbuciumată ! Pentru nimic n'aş fi crezut!

Emil 

·Ce vrei să spui? Termin'odată I

Lydia 

·vai ! tremuri !

.Adică? ... 

Spune! 

Că îndoeala=(i din trecut ... 
(înlrerupându..-se) 

Emil (rugător) 

Lydia 

A1.,1rora mi=a spus c'a fost întemeiată. 

Emil 

Lydia 

De acel prieten a fost în faină sărutată ... 
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Emil 

Mă'năbuş l (Plânge) 

Lydia 

Vezi ? Ştiam eu bine c' ai să le tulburi. 

Emil 

Nu mă'nşel 

·Când spun un lucru ! Presimtisem că am în casă un mişel !
Ah! ce cruzime! ce perfidă! fătărnicie'nfruchipafă !
.Să par' o sfântă, când de alful era atât de'namorafă !

Lydia 

De ce mai plângi ? Ţii muli la dânsa? 

Emil 

O! nu! Plâng anii spulberati, 
Intr' o iluzie deşartă ! Ii văd zâmbind înfiorati, 
Jar eu cu dalta într'o piatră sculptând un vis de fericire. 

Lydia 

Nu! Geniu ai furnal în piatră şi visul tău de nemurire ! 
(Foşnet de valuri. Se aude încet, de departe, .Matinala") 

Emil 

·O ! ce cuvânt de mângâere ! In chinul care mă doboară,
Tot farmecul prieteniei îl simi acum, întâia oară !
Şi dacă sbuciumul durerii din temelii m' a sdruncinat,
Mi=ai risipit o îndoeală şi gândul mi l=ai luminat.
Dă=mi mâna!

(Cântecul se apropie din ce în ce) 

Lydia 

Ce catifelată e mâna asta genială ! 
Cum s'a'ndurat să te înşele! ... 

Emil 

Eşti o făptură ideală ! ••• 

ACTUL III 

TABLOUL IV 

După amiazi. Un chioşc, în stânga. In fund, marea. 

,,Analele Dobrogiei" XVlll. 
6 
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SCENA I 

Lydia, Emil

Lydia 

De ce=ai rămas pe gânduri ? 

Emil (tresărind) 

A ! ... dumneata erai r

Lydia 

Am adormit o clipă ... visam că mă chemai ... 
Şi am venit ... 

Emil 

Ei, bine, în adevăr, aşa e ... 
Vroiam să=ti mângâi fruntea şi pletele bălaie. 

Lydia 

In desmierdarea asta, simt rece un inel. 
N'aş vrea, ţi=o spun din suflet, prietena=mi s'o'nşelr 

Emil 

Ce suflet bun! Acuma, când ştii ce gol e'n mine,. 
O poţi uita pe dânsa. 

Lydia 

Cât mă gândesc la tine ! . 
Eu ţi=aş mai spune=un lucru, dar, nu eşti pregătit .. 

Emil 

Te rog, să=mi spui! 

Lydia 

Mi=e teamă. 

Emil 

Lydia 

Sunt foarte liniştit. 

Eu cred că Aurora ... a ! nu ! nu pot ! Ce chin r

Emil 

Vorbeşte=odată ! 
Lydia (şoptit) 

Pare . . . să=! placă pe Sorin. 
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Emil (tulburat) 

De unde ştii ? 
Lydia 

Spunându=i că eu raman acasă, 
S'a înroşit, plecându,şi privirea ruşinoasă. 
Nu fi=-a părut atuncea, că spre=-a porni în sbor,. 
Ea, fata sperioasă, primeşte prea uşor ? 
Să nu mă crezi geloasă : la masă discutând, 
Din întâmplare ochii spre dânsa lunecând, 
Am prins=-o cum se uită la el, cam ştrengăreşte. 
El îi zâmbia ; o place! 

Emil 

O ! taci ! mă'nebuneşte r 
Aveam o presimfire; mă îndoiam în mine. 
Azi, iată adevărul ! 

Lydia 

Poate era mai bine 
Să fi tăcut ... 

Emil 

Atuncea, începi să te căeşti 
Că ai avut curajul pe=un om să=I fericeşti? 

Lydia 

Cum ? tot ce simfi acuma înseamnă fericire? 

Emil 

Fireşte. 
Lydia 

Vorba asta mă umple de U1m1re. 

Emil 

Mă îndoiam : se poate ceva mai dureros ? 
Un geniu bun, un înger în calea mea te=-a scos! 
M'ai smuls din îndoeală. In mintea=mi uluită 
Trecutul mi se pare o lume năruită. 
Şi'n fata mea răsare, cu chipul ca de nea, 
O floare a iubirii curate ... dumneata ! 

Lydia 

Mă duc să văd ce face Sorin. 
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SCENA II 

Emil (singur) 

Ah! cum s'a dus, 
Simţii un gol în suflet ... Mâhnirea m'a răpus. 
Mă simt atât de singur ... Cum s'a'ndurat ea, oare, 
Să plece chiar acuma ? Ciudată mi=-se pare ! 

(S'aud hohote de râs, 

Cum poale fi atâta de veselă şi rece ? 
Prin părul lui acuma, desigur, mâna=-şi trece. 
Dar . • . râsetul se stinge şi vorba încetează. 

(Lydia, însoţită de pian, cântă .Caro mio ben") 

In noaptea îndoelii s'a furişai o rază ... 
De:o lacrimă fierbinte simt ochii lot mai grei. 
Pe unda melodiei presimt iubirea ei. 
lmi trebuie un suflet să ştiu că mă doreşte, 
Că'n lumea asta numai la mine se gândeşte ; 
lmi trebuie un suflet curai, ca de copil ! 

SCENA III 

Aurora 

Emil! 
Emil (surprins)

A! Aurora! 
Aurora 

De ce eşti trist, Emil ? 
Din gândurile tale, curate, geniale, 
A mai ieşit un înger cu forme ideale ? 

Emil 

N. · .. nu ... Am de gând în piatră un demon să cioplesc.
M' am săturat de îngeri.

(Cântecul s'aude mai tare) 

Aurora 

Ce glas dumn�zeesc ! 
Cum n'am şi eu o voce ca Lydia? Auzi? 
Presimt acum că ochii de lacrimi îi sunt uzi. 
Se vede că iubeşte. E=-o fire cam ciudată. 
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Emil 

.i\urora 

Aaa ! nu ! pe altul. 

Emil 

Dar cum ! E măritată. 

Aurora 

Mi=-a spus că.-i place altul. 

Emil (tresărind) 

Pe cine? 

Aurora 
Un actor. 

Emil 
Ce fel de om? 

Au'rora 

Un tânăr frumos,· seducător. 

Emil 

Dar soţul nu presimte? 

Aurora 

De.-ar presimti, fireşte, 
N'ar fi uşor. Dar, dânsa, c'un zâmbet îl orbeşte. 

Emil 
Taci ! Văd că v111. 

SCENA. IV 

Sorin 

Aa ! iată=-i ! 

Lydia 

Aurora 

Nu suntem indiscreti? 

Veniti tocmai la vreme cafeaua să vi=-o beti. 
Poftiţi în chioşc, la umbră ; e cald de tot afară. 

Lydia 

Sorin cu avionul acum porneşte iară. 
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· Sorin

Ei, vezi ? Ştiam eu bine că gusturile mele 
Sunt şi-=ale dumitale ... Sunt mort după cafele. 
Bem o cafea turcească şi'n urmă, dacă vrei, 
Brăzdăm iar nesfârşirea, ca nişte porumbei. 

Lydia 

Şi eu? 

Sorin 

Tu, cu maestrul, ne vei privi de-=aicea. 
Să ştii că sunt în viată, cât sbârnăie elicea. 
Am eu aşa o toană prietena să-=ti plimb. 

Lydia 

De zăboveşti prin nouri, să ştii că eu te şchimb. 
Vezi, colo, sus, departe, un . nour alb ca neaua ? 

Sorin 

Am să-=l despic în două. 

Aurora 

Te rog, să-=ti ei cafeaua. 

Lydia 

Am vrut să spun că norul e piatră de hotar. 
Să nu treci mai departe. 

Sorin 

De-=o fi şi-=un zeu barbar, 
La goană să ma 1ee cu pietre, vin îndată. (Soarbe cafeaua)

Cafeaua, duduită, a fost . . . ca . . . niciodată (Iese din chioşc)

Acuma, te îmbracă mai gros şi vin'aici, 
Să facem vânt cu bratul năprasnicei elici. (Vuet de elice)

Aşa ... Intinde-=mi mâna . . . Mai repede te urcă ! 

Lydia 

De stai mai mult de-=o oră, să ştii c'avem de furcă. 
Drum bun! 

Sorin, Aur,ora 

La revedere ! 
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SCENA V 

Lydia 

S'au dus! 

Emil (Iris!) 

S'au dus! 
Lydia 

Ce 
Emil 

Lydia 

Emil 

ai? 

Ştiu totul. Cum îfi închipuiai 
,Cî n' o să mi se spună ? Iubeşti pe un actor. 

Lydia 

_Aha ! se prinse vorba ; un tânăr răpitor ! 
_Nu? 

Emil 

Ce înseamnă asta ? 

Lydia 

Dar, nu'nţelegi; ştii bine 
·Că vreau să nu priceapă că te iubesc pe tine !
Ştiindu,,.mă cu gândul la altul, s' ar putea
.Să=mi îndrăgească soţul, mai liberă şi ea.

Emil 

Ş. t . ? . l"a UnCI. , , ,

Lydia 

Atunci, cu tine m'aş duce unde=mi place 
.Şi ea cu el, deapururi, iubească=se în pace ! 
Ne=am despărţi I Nu=ţi pare. un mijloc ideal? 

· Emil

Nu cred să se 'ndrăgească de=un om aşa brutal. 

Lydia 

II place ! N u=ţ i închipui ce mare potrivire 
E" între Aurora şi el ! Dintr' o privire, 
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S' au înţeles să sboare. 
Sunt sigură că-=l plac�. 

Sorin, oricât ai spune, e-=un om cu vino'ncoace. 

(Emil o desmiardă. După o lăcere, schimbând fonul) 

Ce mâni catifelate mă mângâie pe fată ! 
Obrajii tăi s'acopăr de:o tainică roşeafă ... 
Mă înfior întreagă de:aceste desmierdări •.. 
Ce farmec au a tale suave sărutări ! 
Ce-=o să mă fac eu, oare, departe când voiu fi? 
Eu mă despart de dânsul ; dar fu . . . fe-=ai despărţi ?' 

(Şovăelnic) Da ... 
Emil 

Lydia 

Fără şovăire ? 

Emil 

Va fi o grea ruptură .. 
Lydia (cu glasul tăiai) 

De ce? 
Emil 

Rămâne:aicea întreaga mea sculptură. 

Dar, cum aşa ? 
Lydia (indignată) 

Emil 

Oricare din statuile:aceste 
Mi-=ar aminti într'una de trista mea poveste. 

Lydia 

Cum ? Ea fi:a fost modelul ? 

Emil 

Lydia 

Da ... dânsa ... 

CuriOSr 
(Geloasă) Să aibă Aurora un trup aşa frumos ? 

Emil 

La ce-=am vorbi de asta ? 

Lydia 

l\tât de sculptural ? 
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Emil 

Ce:a fost, s'a dus ... 

Lydia 

Şi=un suflet atât de ideal ? 
Dar zâmbetul acesta hipnotic de femeie, 
Ce pare că voeşte tot sufletul să:şi deie, 
Când l:ai zărit pe chipu=i, la altul se gândea. 

Emil 
O ştiu, o ştiu ! ... 

Lydia 

Atuncea, de ce=a1 mai aştepta ?' 

Emil 

Să aşteptăm destinul ; numai destinul poate ... 

Lydia 

Mă vei iubi înfr'una? 

Ce vezi în mine ? 

Un suflet! 

Emil 

Ţi=o jur! 

Lydia 

Emil 

Lydia 

Emil 

Totul! 

Lydia 

Pe ce? 

Pe toate t 

Un suflet sau un trup?' 

Emil (cu emoţie) 

Lydia (cu �!asul sec)

Nu! De dânsa n'aş vrea ca să te rup,_ 
Sculptura ta pretinde o frumuseţe rară. 
N' aş vrea ca lângă mine talentul tău să piară. 
Ce poţi găsi la mine? 
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Emil 

Un suflet rar, fidel I 
Jlubirea ta adâncă e cel mai bun model. 

Lydia 

. .De:aş fi şi eu frumoasă .... 

Emil 

Dar, eşti ... 

Lydia 
Am eu suplete ? 

Emil (şovăelnic) 

. Aa ! cum nu ! . . . Armonie . . . mişcare ... 

Lydia 

Emil 

Lydia 

: Statuile, atuncea, le vei lăsa aicea. 

Emil 

:Le voiu sfărma pe toate ! 

Lydia 
Aud vuind elicea. 

(Vuetul avionului pe ape) 

:.Ia, uită„te la dânşii ! Li-=i fata' mbujorată . 
. Âbia îşi tin un zâmbet. Pereche minunată. 

(Paşi, voci întretăiate de râs) 

' �· 

SCENA VI 

Aurora 

Da? 

Sveltete ... 

-Vai! par ca s ametită ... nu pot să fac un pas. 

Sorin 

�Cred ' venit la nici n'a trecut un ceas.c am vreme: 

Aurora 

.A fost o frerie ... Când soarele apune, 
-Să te avânti departe, plutind peste genune ...
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.:Să sorbi dintr' o pnvlfe întregul univers ! 
A fost o nebunie ! 

Sorin 

Am coborât din mers 
Şi ca'ntr'un yacht plutirăm spre zările ce mint, 
_Pierzându=ne privirea pe Coasta de argint. 

(Voci însoţite de ghitară, cântă pe ape .Sania Lucia") 

.Nu vrefi să stăm ? 

.. Se'ntunecă ... 

Emil 

Lydia 

Sorine, stai lângă Aurora. 

(Un clopot bate ora) 

Sorin 

Aurora 

Un clopot vibrând ne spune ora. 

Sorin 

·Ce linişte pe mare ...

Aurora 

Plufeşfe=o navă'n larg. 
_Arar, ghirlănzi -de spume de lespede se sparg. 

Lydia (cu glas străin, ironic) 
Eşti foarte visătoare. 

Aurora 

Sunt foarte fericită ! 
-Copilăria=mi toată de tine amintită,
lmi stăruie în faţă ; mă văd din nou copil.
De câte ori de tine vorbiam eu cu Emil !
.Şi=acum, atât de=aproape, o ! mi=se pare=un vis !
.Să stau eu lângă tine, pe=o margine de=abis ...

Lydia (tainic lui Emil) 

·Ce=a vrut acum să spună, nu înţelegi de fel :
-Cuvintele acestea le spune pentru el.

Aurora 

:Sunt, par' că, fermecată : ce dulce reverie ... 
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Lydia (încet) 

Ascultă l 
Aurora 

E o clipă unică'n veşnicie ... 

Lydia 

In fiecare seară visezi aşa ? 

Aurora 

O! nu ... 

Aceasta-=i doar fiindcă te afli-=aicea tu. 

(Vuel de valuri. Melodia care s'a auzii vag, se lămureşte lreptal)> 

ACTUL IV 

TABLOUL V 

Vuetul mării. Voci nedesluşite. Paşi 

SCENA I 

Aurora, Lydia 

Aurora (mirată) 

Dar sotul tău nu vine ? 

. Lydia 

Nu ; doarme dus Sorin. 
Tu ... nu eşti obosită? 

Ce oarbă'ntunecime ! 

Aurora 

Deloc ; să dorm e-=un chinr 

Lydia 

Aurora 

Doar farul scânteează. 

Lydia 

Arareori sclipeşte un val în câfe-=o rază, 
Şi:atât ... 

Aurora 

Auzi prin aer un fâlfâit de:aripă ? 
E ... o pasăre de noapte. 
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Lydia 

Ai auzit cum tipă? (Un tipăt de pasăre)

Aurora 

Trecem acum pe lângă atelierul lui. 

Lydia 

Pe cine are dânsul model pentru statui ? 

Aurora 
Pe mine. 

Nu ştiu. 

Lydia 

Aurora, eşti tu aşa frumoasă? 

Aurora 

Lydia 

Dar, el, ce spune? 

Aurora 

De ce eşti curioasă ? 

Lydia 
Te superi? 

Aurora 

Nuu ! ... E-=o noapte cum nu am mai văzut. 
Te'mbată vântul mării ... 

Lydia 

E'n adevăr plăcut. 
Mai mergem mult ? 

Aurora 

Nu, iată, ajuns-=am pe terasă. 

Lydia 

A . . . da ; văd colonade, statuia ta frumoasă 
.Şi boltile de frunze. 

Aurora 

Să stăm. 

Lydia 

La ce gândeşti ? 
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Aurora 
La fine. 

Cum? 
Lydia 

Aurora 

Să ştie Sorin că îl iubeşti 
Pe:acel actor, ce,,,ar face ? 

Lydia 

A ! nu şi:ar pierde firea .. 
E:un om deştept : spre alta şi,,,ar îndrepta privirear 

Aurora 

Aud un pas pe,,,aproape. 

SCENA II 

Emil 

Frumoasă noapte, nu?' 
O să răsară luna. 

Aurora 

Nu vii aici şi fu? 

Emil 

E=o mare prea frumoasă ; cu luntrea de pornim„ 
In răsăritul lunii, pe=arginf o să plutim. 

Aurora 

Pe,,,aşa întunecime ! Emil, nu=fi este teamă ? 

Emil 

Eu parcă simt spre larguri o vrajă cum mă cheamă .. 
Pe fărm, în nopfi de,,,acestea, să stau îmi vine greu. 

Aurora 

Mai bine, vm aicea. 

Lydia (rugătoare) 

Cu el . . . mă duc şi eu. 

Aurora 

Să mergem amândouă, atunci. 
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Emil 
Ce înţelepte 

Sunteţi în clipa asta. Luaţi seama pe trepte. 

Aurora 

Incet de toi. Pe lespezi putem aluneca. 
Emil, întinde-=o mână şi Lydiei. 

Lydia 
Aşa. 

(Vuetul apelor) 

Emil 

Acum, o săritură ; dă-=mi mâna iar, duduie. 

Lydia 

Ia, uită-=te la dânsa cât de uşor se suie ! 

(Zgomotul unui pas în luntre ; clipocitul apei ; alt pas)'• 

Emil 

Ah ! iată-=ne în luntre cu rine ... 

Aurora 

Emil 

S'o deslegăm. (Huruitul unui lant)

Aurora 

Ei, gafa? 

Lydia 

Pornim? 

Emil 

In sfârşit! 

Am şi pornit. 

(Vuet de lopeti) 

TABLOUL VI 

Pe mare ; întuneric. Luntrea abia se zăreşte .. 

Ce dulce legănare ! 

SCENA III 

Aurora 
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Lydia 

Ce apă răcoroasă ! 

Aurora 

--Cu mâna mângâi unda ... 

Lydia 

Ai spune că=i milfasă. 

Aurora 

_Dar cât e de 'ntuneric ! 

Lydia 

Nici nu te mai zăresc. 

Aurora 

Doar gândurile tale în umbră le ghicesc. 
(Foşnet de valuri. Lydia cântă nO, sole mic"). 

SCENA IV 

Lydia (întrerupându=se din cântec) 

�Pe-=o pernă şi-=a pus fruntea şi doarme. 

Emil (îngrijorat) 

Lydia 

.Pe altul îl desmiardă în visu-=i fermecat. 

Emil 

.Apropie-=te, vino alăturea de mine ! 

.Aşa ••• 
Lydia 

A o_ffaf? 

Ce clipă rară ! . . . cuprinde:-mă mai bine ! 

Emil 

·Ce:adâncă 'ntunecime !

Lydia 

Dă=mi mâna fa, mi-=e frică. 
Ai zice că fantasme din ape se ridică. 
·Ce bine-=i lângă tine ! Simt visul cum mă fură.
Ah l singură, cu tine, la proră, gură 'n gură !
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SCENA V 

(Aurora suspină, se trezeşte, Lydia cântă aceeaşi melodie). · 

Aurora (încet) 

Pe unde sunt? Ce noapte ! (Foşnet de valuri) 
Ah ! mi=amintesc : pe mare. 

Departe 'n fund, o dâră de flacără tresare. 
Se rumeneşte„adâncul, tot cerul s' a aprins ... 
Din valuri creşte luna, arzând în necuprins ..• 
Pluteşte peste.=adâncuri, străfulgeră pe ape. (Priveliştea se luminează). 

(Infiorată). 

Ce văd? O nălucire! Mă 'nşel ! Atât de=aproape ! 
O ! nu ! visez ! E prora ! catargul ! o părere ! 

Cu Lydia în braţe ! Ce stranie durere! 

SCENA VI 

Lydia 

Ai mai putea de mine sii te desparţi vreodată ? 

Emil 

O, nu ! De ce eşti, oare, atât de tulburată? 

Lydia 

Ţii tu atât la mme şi ai putea să spui 
Că ai sfrunta părerea şi ura orişicui ? 

Emil 

Desigur, se'nţelege ... 

Lydia 

Chiar când asupra mea 
Vreo intrigă infamă veninul şi:ar vărsa? 

Emil 
Te îndoeşti de asta? 

Lydia 

Oricum aş fi vorbită, 
Vei rămânea acelaş Emil ? 

.Analele Dobrogei", XVIII. 
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Emil 

Fii liniştită ! 
Am auzit, îmi pare, un gemăt prelungit •.• 

Lydia 

Nu, marea ... Vai! ce lună! O, cum am tresărit l 
Priveşte:o ! Niciodată n'a fost atât de clară! 
Mai dă:mi o sărutare ! . . . (Aurora plânge înnăbuşit). 

De:acum, pe mâne seară. 

Emil 

Orice talaz ai spune că are:argint pe frunte. 
E:atât de cald afară! Aş vrea să dorm în luntre. 

Lydia 

E drept ; de ce n' am face-=o ? De brize legănată, 
Să dorm eu lângă tine ... 

Emil 

E o noapte minunată l 

Lydia 

Un şir de nouri negri alunecă spre lună. 

Emil 

Se'ntunecă. 
Lydia 

Lumina mai scântee pe:o dună. 
M'a străbătut acuma, aşa, ca un fior ..• 
Ce#ar fi să ne răstoarne un val clocotitor? 

Emil 

N'ai grijă! 
Lydia 

Mi:se pare că aeru:i mai rece. 

Emil 

Suntem în larg. 
Lydia 

Un zgomot pe mare parcă trece. (Un vuet surd). 
Şi luna se ascunde în nouri tot mai mult. (Un nou vuet). 
Ai auzit? 
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Emil 

Lydia 
Ascultă .•• 

Emil 
Ce s' ascult? 

Lydia 
Un gemăt care vm� de undeva.;. 

Emil 
De unde? 

Lydia (lot mai înfiorată). 

Nu ştiu •.• însă fiinta=mi întreagă mi:o pătrunde. 
(Vâjiituri de. vânt). 

Să ne întoarcem! Parcă s'apropie furtuna! ••. 
Un zid de nouri vine. Nu se mai vede luna. 
Talazuri tot mai nalte se năpustesc, se sparg. 

Emil (agitat) 

Tocmai de asta:i bine să rămânem în larg. 
Nu se mai vede ţărmul; prin negurile.o-adânci, 
Mă tem să nu ne:arunce talazul peste stânci ••• 

Lydia (înnebunită de groază) 

Atunci ••. deslănfuirea furtunii o· să'ncea_pă ! 
Un fulger! Ce. lividă e'ntinderea de apă!· 

(Trăsneşte). 

Lydia tipă .. Furtuna se înlejeşle. Rostogoliri de valuri isbesc luntrea. Şuerlv 

!urile ascujile ale vântului se prefac în urlete. Talazurile bubuie.

Lydia 
Emil ! ce:o să ne facem? Ce rece vânt! ·Mi.=-e frig I 

Emil I Emil! 

SCENA VII 
Aurora 

Emil 
Ce este? 
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Aurora 

Emil ! De când fe sfrig ! ... 
Vin în mijloc l La proră mi.=-e fearnă să fe văd, l 

Lydia · 

Vârfejul ne ridică! Ne ducem în prăpăd ! 

Emil 

Cum tremuri, Aurora ! 

Aurora. 

N u"fi scoate haina ! nu ! 

Emil 

Infăşură.,.te 'ntr'ânsa ! 

Aurora 

Ce te vei face tu, 
Pe frig, numa'n cămaşă? 

Emil 

N'ai teamă! 

Lydia 
Sunt ca moartă ! 

Emil 

Nu am decât o haină ... o, Lydia, mă iartă! 

Lydia 

Emil! de:acum .•. adio! Ne ducem! ..• s'a sfârşit! 
Potopul ne înghite! ..• Un fulger a sclipit. 
Alt fulger • . • mă cutremur ! (Trăsneşte. Şuerături de vânl)r 

Ah ! totul e pierdui ! 
Adiio ! .•• vine moartea ! Dă„mi ultimul săruf ! 
Ah l voiu muri cu tine în brate cel pufin ! 

Emil 

Ce faci tu, Aurora ? 

Aurora 

Tăcefi ! să mă .închin ! 
Nu îndurarăm încă întreaga suferinţă ! 
Şi nu ne lepădarăm de orişice dorinţă. 
Intârzie intrarea în viata de apoi ! 

.
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Fecioară Preacurată, îndură-=te de noi I (schimbând tonul)

Emil, ia=ti haina, pune-=o pe Lydia : i-=e rece. 

Lydia 

Cum? Tu mai speri în viafă? 

Aurora 

Rugafi-=vă, va frece ..• 

Emil 

De-=ar fi cu noi un suflet curat, să se închine •.. 

Lydia 

Te roagă tu; nu-=i nimeni mai inocent ca tine .• 

Emil 

Nu; fot ce se întâmplă e-=un semn dumnezeesc. 
Cum să mă rog în clipa când eu păcătuesc? (Cu glasul plin de iubire)

Ţi-=e frică, Aurora ? 

Aurora 

O ! nu . . . sunt liniştită. 

(Fluerăluri de vânt, urmate de valuri). 

Emil 

De unde-=fi vine-=această credinţă neclintită? 
Tu nu te sbafi, n'ai groază în clocotul furtunii! 

(cu lăcomie) 

Nu ai mm1c pe suflet? Ispita 'nşelăciunii 
Nu fi-=a mânat spre nimeni ascunsele porniri? 

Aurora 

O ! nu ! fi-=o jur în fata acestei nesfârşiri I· 

Emil 

Prietenul de care atât m'am îndoit, 
Pofi tu să juri acuma că nu te=-a cucerit ? 

Aurora 

1n clipele aceste, când moartea ne pândeşte, 
Ţi-=o jur ! De e minciună, o, Doamne! mă love·şte ! 
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Emil 

Dar Lydiei, atuncea, de ce i-=ai povestit 
Că fostului prieten sărutul i-=-ai primit ? 

Aurora (luminată) 

Pricep acum ..• Odată, m'a întrebat chiar ea 
De fostul tău prieten. N'am spus aşa ceva. 

(Trăsnete, valuri, furtună). 

Lydia 

Emil I sunt o fiinţă nemernica şi slabă I 
Prietenia voastră n'o merit. Am fost roabă 
Netrebnicelor patimi ..• Pe toate le-=-am spus eu. 
Soţia ta e-=-o sfântă I M' aude Dumnezeu ! (plânge) 

Emil 

Te roagă, Aurora ! 

Aurora 

F ecioar� Preacurată I 
lndură..-Te de ruga-=-mi şi mila ti-=-o arată! 
lmprăştie furt�na în cele patru zări ! 
Adu pe cer lumină şi linişte pe mări I 
Din s�fletele slabe alungă orice chin ... 
lndură-=te I acuma· şi pururea, Amin I 

Emil. 

Se vede o lumi:;ă ! (se aude un strigăt) 

Lydia 

Un strigăt ! 

Emil 

Ţi-=se pare. 

(un nou strigăt) 

Lydia 

Auzi ? Prin întuneric zăresc o arătare. 

Emil 

Pescarii I Văd catarguri' şi pânze ! 
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Lydia 

Ajutor! 
Veniti ! 

Un pescar 

Intoarce cârma ! Săriţi în luntrea lor ! 

(vântul şueră cu mânie. Luntrile se ciocnesc). 

Alt pescar 

Ridică felinarul, să:i pot vedea mai bine! 

Un altul 

Daţi mâna câte unul ! Ţineti=vă de mine ! 

(vălmăşag de glasuri) 

Emil (gâfâind) 
Vă multumesc ! 

Lydia 

O! cerul pe mare v'a mânat! 

Primul pescar (cu răsuflarea tăiată de vânt) 

Ac1,1m un ceas, când luna din zări s'a ridicat, 
Văzui în larg o barcă şi . . . iată . . . am venit. 
Talazu:i nalt şi luntreJ e greu de stăpânit. 

( către pescari) 

Ni:i vântul împotrivă ! Jos pânzele, băeţi : 
Şi:acuma ... puneti mâna mai iute pe lopeţi ! 

(Glasuri nedesluşite, clopote. Valurile se frământă, năpustindu=se. Apoi, o 
vreme tac; şi din nou se ridică, dar cu o putere scăzută. Tunetele se aud din ce 
în ce mai îndepărtate. Vâjâitul valurilor se preface într'un freamăt prelung). 

:
00ooooooo0g 

00000000° 0 

Gr. Sălceanu 
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TREI CAPETE DE FIGURINE ŞI VREO 
CÂTEVA ANSAE SIGNATAE DIN CALLATIS 

Domnul profesor C. Brătescu dela Universitatea din 'Cernăuţi 
a binevoit să.:-mi remită, în Februarie 1936, spre publicare, 13 mă= 
nuşe sau fragmente de mănuşe de amfore stampil_ate şi 3 capete de 
figurine de argilă arsă, găsite în Mangalia, şi achizifionate pentru 
Muzeul Regional al Dobrogei dir. Constanfa. 

Ajungând abia acum să public aceste trei capete şi 12 ansae 
signatae din cele 13 primite - căci una se dovedise a nu avea nici 
o literă şi nici cel mai mic semn -, fin să mulfumesc Domnului
profesor C. Brătescu, sufletul frumosului Muzeu din Constanta,
pentru amabila sa atenfiune.

Dintre aceste 12 ansae signatae, mănuşe sau toarte, cu inscripfii, 
una este din Rhodos, iar 3 din Thasos. 

CAPETELE DE FIGURINE. 

1. Cap, de argilă arsă, femenin, de 4.3 cm înălfime, 2·9 cm lă.:
ţime şi 3 cm grosime, stricat pe partea dreaptă a capului dinainte, 
peste frunte, obraz până spre nas. Părul este aşezat în două cocuri, 
unul pe o parte şi celalt pe cealaltă parte a cefii. Lângă urechea 
stângă se vede o buclă scoasă, mai mult decât normal, afară, sau poate 
este vorba de lobul urechii cu cercel. 

Fig. 1, a, ne arată profilul şi partea dindărăt, dealtfel foarte 
sumar lucrată, cu cele două cocuri. Este după cât se poate înţelege o 
frizură, cu o cărare la mijloc şi cu părul aşezat în rulou peste tâmple 
spre ceafă, unde el este prins -în două cocuri, unul la dreapta şi 
altul la stânga. 

2. Cap de femee, de argilă arsă, partea dindărăt lipseşte. Cu fafa
şi gâtul frumos, ni s' a pastrat şi o parte de decolteu. Inăltimea lui 
este de 5"8 cm, lăfimea 3 cm, grosimea 2 cm. Părul ondulat înca= 
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drează fruntea, fără ca să se vadă cărarea. Urechile dispar sub părul 
buclat. Vezi fig. 1, b. 

3. Cap, de argiiă arsă, al unei figuri femenine (lungimea 4·1 cm,
ăfimea 2 cm, grosimea 2·2 cm), îmbrăcată, cu haina trasă peste cap ; 
de sub capul acoperit iese părul care încadrează fruntea şi faţa. 
Dinapoi se remarcă pe ceafă un punct ridicat, care trădează smocul 
sau nodul părului de sub haină. Vezi fig. 1, c. 

Fig. I, a, b şi c. 

ANSAE SIGNATAE 

Fragment de mănuşă de amforă, de argilă de coloare ocre +
blanche; lungimea 10 cm, lărgimea 5·5 cm, grosimea 2·5 cm, circum" 
ferenta 14 cm. Stampila circulară are dîametrul de 2 '5 cm. Vezi fig. 
2, a. Inscripţia, înconjurată cle un cerc, se găseşte în jurul altui cerc, 
de 1 ·5 cm diametru, în mijlocul căruia se găseşte atributul cel mai des 
de pe stampilele din Rhodos (Martin P. Nilsson, Timbres amphoriques 
de Lindos, Copenhaga, 1909, p. 157), care este trandafirul. 

. Se văd literele AP, mici de 0·2 cm; pe 1 ·6 cm nu se vede 
nimic şi apoi se văd likrele KAEOî.; fără îndoială că aici avem de 
completat genetivul 'Ap[ tcri:o ]x.Afo�, dela numele 'Aptcrtox.)..1'),:;, cunoscut 
prin 24 stampile din Lindos. Vezi Nilssoc, I. c., p. 386, nr. 100. 
La acele 24 stampile predomină forma genetivului 'Aptcrto'l.A$5,:;; o 
singură dată este forma 'Apt'Jtox.Mo[ o�]. Despre termiuaţiunea gene" 
tivului, vezi Nilsson, I. c., p., 149. 
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2. Fragment de toartă, de a·rgilă de coloare terre de Sienne bn'.llee,
de 5'2 cm lungime, 5 cm lărgime, 2·7 cm grosime şi 12·3 cm circum: 
ferenfă. Stampila ruptă la dreapta are lungimea păstrată de 3'3 cm 
şi lăfimea de 2·4 cm. Literele, de 0·4 cm înălfime, arată cuvintele: 

0o:afo.>v 
ITo,'Hwv 

Litera sigma are patru brate. 

Fig. 2, a şi b. 

Numele Ilo/Hwv se găseşte pe partea opusă cuvântului 0o:a[oiv, 
scris ca şi când scrisul şi=-ar fi continuat, după 0a.a[wv, mai departe 
direcţia peste latura îngustă la dreapta, pe a două lature lungă. Într�. 
aceste două rânduri de litere se vede, mai mult la dreapta, un, 
caduceu. Vezi fig. 3, a. 

3. F;agment de toartă, de argilă de coloare terre de Sienne bn'.llee·;
lungimea 8'1 cm, lărgimea 4'2 cm, grosimea 2·3 cm, circumferenţa 
10·7 cm. Stampila este întreagă (3'6 cm X 2·5 cm), deşi s'ar părea 
1yptă la stânga. Se vede întreaga înscripfie cu marca fabricei şi, la 
stânga, un rest de margine a stampilei. Literele au 0·3 cm înălţime. 

0a.olcov 
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In rândul 1, bratele de sus ale literelor nu au ieşit bine im:

primate, iar în rândul 2, dela literele Abxp nu se văd decât vârfurile. 
Intre aceste două nume se vede un soclu cilindric, profilat sus 

şi jos, şi pe el un şarpe ridicat în sus, în formă de spirală dublă. 
La dreapta stampilei, pe marginea lată a ei, la mijloc, se vede o 

siglă, şi anume ligatura literelor (de 1 · 1 cm) înăltime H B şi K. 
Sigma are formă lunară. Vezi fig. 3, b. 

Fig. 3, a, b şi c. 

4. Fragment mic de toartă, de argilă de coloare terre de Sienne
brulee, lungimea 6·2 cm, lărgimea 4·5 cm, grosimea 2·2 cm, circum: 
ferenta 10·8 cm; stampila, ruptă la stânga, are lungimea păstrată de, 
2'4 cm şi lătimea de 2·25 cm. Literele sânt de 0·3 cm înăltime. 

0!Z ]a[wv 

••• [roy 

Sigma are forma de semicerc. 
Intre cele două rânduri de litere se vede un rest de marcă, -şi' 

anume un obiect de forma unui mâner, care se subfiază spre stânga, 
cu un fel de ureche, poate dela o tolbă. Vezi fig. 3, -::. 
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5. Fragment de toarfăde argilă de coloare ocre jaune brule +
blanche ; lungimea, 5·5 cm, lărgimea, 3·5 cm, grosimea 2·2 cm, cir-= 
cumferenţa, 9·5 cm. 

Stampila, lungă de 4'2 cm şi largă de 1 ·9 cm, este ruptă la 
dreapta. Vezi flg. 4, a. 

Noi putem citi următoarea inscripţie : 

Fig. 4, a, b şi c. 

[' Aatuv] 6 µou 
[' A ]vttfU/,xou 
[N]ouµ·�vto�.

Literele mici au înălţimea de 0·4 cm. Omicron=ul este şi mai 
mic şi interlinear. 

.La înălţimea :celor frei rânduri se vede emblema - marca, 
care este cornul abundentei. 

6. Fragment de toartă, de argilă arsă, de coloare rouge indien +
blanche ; la suprafaţă, pete de rugină şi altele gălbui ; lungimea 
tf5 cm, lărgimea 4 cm, grosimea 2·2 cm, circumferenta to·s cm ; 
ştampila, ruptă la dreapta, are lungimea păstrată de '3'7 cm şi lărgimea 
de 1·9 cm. 
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Literele sânt frumoase şi de 0'4 cm înăltime. Vezi fig. 5, a. 
Eowv 
'Aat[ ov6p,oo] 
'A11,tp.a.xoo. 

7. Fragment mic de to'artă, de argilă de coloare rouge de Venise

Fig. 5, a, b şi c. 

+ blanche, lungimea 5'6 cm, lărgimea 4 cm, grosimea 2·3 cm, circum..-·
ferenta 10·6 cm.

Stampila, ruptă la dreapta, are lungimea păstrată de 4' 1 cm şi. 
lăţimea de 1 ·7 cm; litere mici de 0·4 cm înălţime. 

'Aa,ovo p.o [o] 
'Aptcr,[wv[ oe;] 
Mt,&pa.M[ -c·�c;] 

In rândul 2 se vede, după A, jos, o linie orizontală. In rândul. 
3, litera a patra, care nu poate să fie decât p, nu se vede chir. S' ar 
părea un r. Mithradates ne este cunoscut ca fabricant şi prin alte 
stampile. Vezi fig. 5, c. 

8. Fragment de toartă, de argilă de coloare ocre + blanche; lungi-=
mea 9·5 cm, lărgimea 4·2 cm, grosimea 2·2 cm, circonferenta 10·5 cm; 
stampila (5· 1 cm X 1 '9 cm) poartă literele (1 cm - 1 '2 cm) următoare:. 

'Acrwvop.oo 
'Ex.ry,w[oo 
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Sub numele Hekataios, ceva la dreapta, este emblema:marcă, 
care se aseamănă cu o lance de 1 ·8 cm lungime ; 1 ·4 cm din lungi= 
mea aceasta are formă de baston, care se subtiază spre capătul din 
dreapta, unde se vede un buton. Vezi fig. 4, b. 
. 9. Fragment de mănuşă, de argi,lă inegal arsă, de coloare.ocre +
blanche; în interiorul mănuşei, de coloare gris ; lungimea 8'5 cm, lăr: 
gimea 4·5 cm, grosimea 2·5 cm. Stampila, ruptă la stânga, are dimen: 
siunile: 5·2 cm X 2·6 cm. Literele au înăltimea de 1 cm - 1 ·2 cm . 

. . . P0NT0ri Ari
[Tl"]N0M0l"NT0ri 

nrPrnNori 

. • • povtoc; &a
[ to ]11oµofi11toc; 
• • . ,rnp[wvoc;.

In rândul 1, înaintea literei P, se vede, jos, un rest de liniută 
orizontală, poate de la un E. 

ln rândul 3, înaintea celor două haste verticale şi paralele (a 
doua din ele ni se pare mai scurtă, aşa că ne putem gândi la litera 
li), se vede restul unei litere cu hastă oblică. Vezi fig. 4, c. 

10. Fragment de toartă, de argilă de coloare ocre clair + blanche
lungimea 3·5 cm, lărgimea 4·3 cm, grosimea J2'8 cm, circumferenta 
11 '1 cm; stampila, ruptă b dreapta, are lungimea păstrată de 2 cm, 
lărgimea de 2·3 cm. Literele, frumoase, sâni de 0·3 înăl(ime. 

'Aat0[116µ00 
Ifo&oa 
tofi 'A1 
'Arca.t 

ln rândul 2, litera a cincea este un sigma; Ifo&oo[&ivoo�? 
ln rândul 3, litera a patra ar putea să fie şi un pi. 
ln rândul 4, avem probabil numele 'Arc,:t[ o6pwc;. Vezi fig. 6, b. 
11. Fragment de toartă de argilă, de coloare ocre + blanche, Iun:

gimea 7'2 cm, lărgimea 3·9 cm, grosimea 2·2 cm. Stampila, păstrată 
în întregime (4 cm X 1 ·4 cm), arată numele K�cp7.).[0011, cu litzre fm„ 
moase de 0'5 cm înăltime şi îngroşate la capete. Vezi fig. 2, b. · 

ln figura 2, b. din greşală nu a fost prins în întregime frag: 
meniul de mănuşă cu stampila Kwpa.),[0011. 

12. Fragment mic de toartă, de argilă de coloare rouge anglais
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clair + blanche ; lungimea, 4·9 cm, lărgimea, 3"< cm, grosimea 2 cm, 
circumferenta, 9·5 cn:. 

Stampila, ruptă la stânga, are lungimea păstrată de 2'< cm şi 
lărgimea de 0·9 cm. Literele sân! mici, de 0·3 cm înălţime. 

- - (l)'.10:; 

Fig. 6, a şi b. 

După numele cele mai obişnuite pe stampile, am putea completa 
Nbt]wvo.; sau 'Apmt]w•1oi;. Vezi fig. 5, b. 

* 

Adăogăm aci un mic fragment de toartă, de coloare brun de 
Van Dyck, care se vede în figura 6, la dreapta inscripţiei nr. 10. Acest 
fragment a fost găsit de noi în Mangalia ; lungimea lui _este de 4'2 
cm, lărgimea 4'2 cm, grosimea 1 '5 cm, circumferenta 9·5 cm. 

Stampila r·ectunghiulară, ruptă la stânga, are dimensiunile pă=
strate de 3 cm X 1 ·s cm. Literele sânt mici, de abia 0·3 cm ; 
omicronul este şi mai mic, aproape un punct mic. 

Citim literele : 'A-:m>v ]op.ou 
- -- 01) 

- - - vo:;

La dreapta vedem emblema=-marcă : o figură omeneasca m pi=
cioare. Figura se pare a se sprijini cu dreapta pe un obiect lungăreţ, 
aşezat vertical, 5i tine ceva în mâna stângă. In coltul drept al sfam=
pilei se pare să mai fi fost, alături de figura omenească, şi un alt 
obiect. Contururile lui se disting mai bine în fotogrâfie (vezi fig. 6, a) 
decât pe fragmentul de toartă. 

!c,0001100@0: 

'"0®eocoo"0 

Th. Sauciuc,..Săveanu. 
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DOVEZILE EXISTENŢEI OAMENILOR FOSILl 
IN DOBROGEA 

Acum vre=o zece ani reuşisem să descopăr o staţiune _paleo= 
litică - prima pentru Dobrogea - într'o grotă dela Topalu 'de pe 
malul Dunărei. Materialul p'aleontologic, colectai sumar aci, l=am atribuit· 
paleoliticului superior 1). Deci, pe baza industriei, se stabilise prezenta 
lui Homo sapiens fossilis. Tot atuncia emisesem ipoteza e·xiste�fei în
acea grotă şi a unei industrii mousferiene. Circumstanţele însă n'au, 
îngăduit să se facă săpături nici atunci, nici în anii următori. 

Anumite criterii mă făcuseră să consider că teritoriul dobrogean„ 
mai ales ţărmul M. Negre şi malul dunărean, au jucat un rol foarte 
insemnaf în viata omului diluvial. Consideram că sunt necesare in=· 
tense cercetări. In urma raportului prezentat anii trecu(i mult regr,e=· 
fatului nostru savant Prof. I. Borcea, directorul Staţiunii Zoologice
Martime dela Agigea, dorinţele mele păreau că se vor realiza, căci, · 
urma ca vara trecută, în a doua jumătate a lui August, să inferprindem 
cercetarea litoralului dobrogean al M. Negre, insistând mai ales
asupra grotelor. 

Meditatiunile mele asupra Dobrogei paleolitice au căpătat în 
prezent un nou punct de sprijin în descoperirea d=lui I. Băncilă„

reprezentată prin silexul paleolitic, găsit la Capul Midia, ce e situat 
pufin spre N. de lacul Taşaul 2).

Deşi=i o piesă izolată,· totuşi silexul acesta este important şi 
sugestiv în ce priveşte existenta omului fosil pe lito'ralul marfinr 

dobrogean. 
Cu ocazia acestei înregistrări se impun şi unele observări. Astfd 

silexul dela Midia, atât din descriere cât şi din cele trei fotografii 
I 

1) N. N. 1\-Joroşan: O statiune paleolitică în Dobrogea:Topalu. Ac. Rom.

Mem. Sec. Şt. T. V. Mem. 3, pp. 11, Bucureşti 1928. 
2) I. Băncilă: Asupra unui silex paleolitic din Dobrogea. Bui. Soc. Stud.

St. Na/. din Bucureşti. An V -VII, 1934-36, pp. I 37 -140, fig. 2, Bucureşti, 1936. 
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publicate de către autor; nu reprezintă de loc un „coup de poing" 1),

ci un poinf, un vârf, sau chiar o Iarnă. Deosebirea în morfologia 
acestor două categorii de piese este enormă. 

Apoi : nu ştiu dacă autorul are dovezi suficiente de a susţine 
că silexul ce [:a ridicat de jos, dela baza falezei 2) ,,provine fără

indoială dela baza nivelului de loess" 3). In fot cazul, chiar dacă ar 
proveni din acel nivel, totuşi __, după mine, contrariu părerilor au-=
forului - nu „este încă un argument" 4) în ce priveşte determinarea 
vârstei lui. Cred că s'ar impune mai multă rezervă în ce priveşte 
atribuirea silexului dela Midia, în termeni categorici, epocei mouste.=
riene, deci lui Homo neanderfhalensis. Ar trebui datat nu dela „înce-=

puful Paleolificului mediu" 5), ci dela sfârşitul paleoliticului mediu, 
deci ar fi J\1ousferian superior evoluai, similar aceluia constatat la 
Izvor Ripiceni 0) şi la Molodova 7) sau poate chiar mai curând aparţine 
începutului paleoliticului superior. După cum spusesem şi cu aliă 
ocazie 8), uneori e prea riscant să ne angajăm în determinări catego:
rice, conducându=ne numai după morfologia unui silex izolat. 

In concluzie: o indicaţiune a existenţei oamenilor fosili şi anume 
a lui Homo sapiens fossilis în Dobrogea, este un fapt definitiv. J\1ai 
puţine confirmaţiuni avem pentru Homo neanderfhalensis syn. Homo 

primigenius, caracteristic pentru pal2oliticul mijlociu. Sunt insă şanse 
multe că se vor descoperi, căci sunt convins că Anatolia şi Peninsula 
Balcanică au jucat un roi mare în migraţiunile oamenilor fosili. 

a'loooOoo(jo
� 

00@000000°
0 

1) I. Bănci/,1: op. cit. V pag. 138 şi 139.
2) şi 3) lbid. pag. 137.
4) şi 0) op. cil. pag. 139.

Dr. Nic. Moroşan 

G) N. N. Moroşan: Le mouslerien dans le Nord de la Moldavie. Ext.
f'Anthr. T. LXI 1931, Paris. Id. Le Pleistocen el !'Hommc paleolithiquc du N. E. 
de la Roumanie An. Ins/. Geo/. Rom. voi. XVIII 1933, Bucureşti, 1937. 

7) J. G. Botez: Recherches de Paleontologie Roumaine au Nord de la
Bessarabie pp. IV, 7 4, fig. 37, pi. 2, Iaşi 1931. 

B) N. N. Moroşan: Exisle=l=il du Micoquien cn Bessarabie el quelle serai!
sa place dans la chronologie du pleistocene? Ext. Buii. Soc. Preh. Fr. No. 4, 
1931 pp. 11, Paris 1931. 

.Analele Dobrogei", XVIII. 8 
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PRIVIGHETOAREA ŞI MAGARUL 

Cânta privighetoarea în codrul înverzit. 
Se 'nfioi'a văzduhul de triluri cristaline. 
Şi florile cu lacrimi de aur şi rubine 
li ascultau sonata c'un zâmbet aiurit. 

Sta cucul pe o creangă, tinându,-şi răsuflarea. 
Intreaga păsărime ofta înduioşată. 
Şi'n vârful unui platin, a prins ciocănitoarea 
Pe"o ramură cu ciocul măsura să o bată. 

A răsărit atuncea, dintr'un tufiş, măgarul. 
- Acesta,-i cântec? spuse; ce note risipite !
Apoi, luând pământul şi florile 'n copite,
A început să sbiere, desvăluindu,-şi darul.

A- hohotit pădurea de râset păsăresc.
Privighetoarea mută rămase 'n înălfime.
Şi, ruşinat, măgarul se 'ntoarce prin desime.
Mânii înăbuşite în piepfu.,,i clocotesc.

Trecu un an. Şi iată, o veste uimitoare : 
S'a stins privighetoarea în codrul fermecat! 
Se 'neacă de plăcere, răsuflă uşurat: 
Ţărân 'acum e glasu.-i şi singur e sub soare. 

„Sărmana cântăreafă !", se tângui s'audă 
Un trandafir în lacrimi şi,un mac cu faţa udă. 
Văzând o rândunică, umil s'a dus să=i spuie: 
,,Ce ... ar fi privighetoarei să=i ridicăm statuie?" 

,,Ce nobil e măgarul!", un mac s'a minunat. 
,,Prea te aprinzi!", îi spuse un plop cu scoarfa albă� 
,,E ... un gest frumos, mă mişcă", a murmurat o nalbă� 
Iar plopul: ,,Ce naive! Se vede c'afi uitat". 

,,Aşa e ! • spuse macul mai roşu decât focul,. 
A râs de cântul moartei, pe vremuri dobitocul !" 
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Statuia se înaltă ş1 n văzul tuturor, 

Renaşte cântăreaţa în bronz scânteetor. 

Se strânge păsărimea să„i cânte împreună 

Un imn de prea.,.mărire, în codrul alb de lună. 

Discurs finu măgarul cu fine urechiuşi; 

Slăvindu„se pe sine, v.:irbi şi.=un măgăruş. 

S'acopere tot hazul în jurul lui stârnit, 

Din aripi păsăretul aplauda grăbit. 

In râsete şi jocuri se sparse sărbătoarea. 

Târziu, a prins să cânte duios privighetoarea. 

Incremeni măgarul o clipă fermecat. 

Apoi, în gât, deodată, un nod i s'a urcat. 

O ciudă îl cuprinse şi tot rupând din iarbă, 

De vechea lui mânie a început si'i fiarbă. 

De unde răsărise o nouă cântăreafă? 

Abia se înălţase în ochii tuturor. 

Zâmbeau pe.,.o creanga mierle şi faima lui măreafă 

Simfea cum se destramă în cântecul sonor. 

Se chinuia măgarul, lupta din răsputere 

O pată săzi găsească, spre a putea s'o scadă. 

Pădurea se trezise în noua serenadă. 

Ca să.=i îngroape glasul, a început să sbiere : 

,,Cum îndrăsneşte, oare, să vie venetica, 

Pe unde, altădată, cânta privighetoarea ? 

Dar trilurile tale, mai nou, n'aduc nimica. 

Le=am auzit odată; nu.=mi place imitarea". 

De muUe ori, aceia ce„au fost învinşi în artă; 

Se mângâie cu„această iluzie deşartă : 

Intr'un poet, a cărui cântare i.,.a durut, 

II caută pe altul din veacul dispărut. 

.0000000�0, 

•
0

®000000=' 

Grigore Sălceanu 
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ln s�epele de vân�uri sbuciumak 

Vâr�ejuri praţul_urcă până
1

n slavă 

$i soarele ţierbin�e ca o lavă 

Prin· nori de colb abia de mai răsba�e. 

Răs�oarnă marea valuri spre ce�a�e 

�vârlind pe s�âncă �ăndări din�/o navă; 

O pasăre sbă�ându-se bolnavă, 

Coboară pe �a lazuri. înspuma�e. 
, 

Căldura pa/că iese din cup�oare. 

Arar, din larg, o undă de răcoare 

Mal �rece prin văzduhul care �ierbe; 

O clipă �ace
1 

n s�epă uraganul 

-$l
1

n boarea ce se
1

mprăş�ie în jerbe, 

Răsună din adâncuri �ărăganul. 

00oooooc;i(iii,
0 

.r.,:,©000000°0 

Grigore Săkeanu 
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INSEMNĂRI PRIVITOARE LA TRECUTUL 
ORAŞULUI CONSTANŢA 

Sunt pufine oraşele care să fi avut nefericirea de a fi distruse 
în atâtea rânduri ca oraşul nostru şi care, totuşi, să renască repede 
din cenuşa ruinelor întocmai ca pasărea Phoenix din legendă. 

Istoria ne povesteşte de câte ori hoardele barbare �u năvălit 
asupra vechiului Tomis, ruinându=! până 'n temelie şi de câte ori au 
trecut prin el armatele duşmănoase, arzând, prădând şi omorând Io=

cuitorii. Genera fia . noastră a fost, şi ea, de două ori martoră unor 
asemenea dezastre: odată la 187c şi ultima oară la 1916, când a fost 
nevoită să=şi părăsească activitatea rodnică şi căminurile, pe care în 
parte le=au aflat distruse. 

In ultimul sfert al sec. XVIII Constanta noastră începuse iar 
.a se popula cu colonişti . .Agentul Poloniei la Poartă, trecând pe la 
noi, găseşte în port două ·corăbii greceşti, venite pentru comerf, de şi 
la 1870 oraşul era în ruină (Colonel Ionescu=Dobrogeanu). 

In timpul războiului dela 1784-92, purtat de împărăteasa Eca= 
terina a Rusiei în contra Turcilor, putem afirma că oraşul exista în 
partea sa peninsulară. Doctorul Mihail Skendos din Creta, medicul 
împărătesei, însotind armatele ruseşti, descrie localitatea sub numele 
de T omis, unde a fost exilat poetul roman Ovidius. 

Dintr'un document ce se găseşte în arhiva unei familii din in·= 
sula Thasos, aflăm că, în anul 1804, o corabie cu numele de „Evan= 
ghelisfra" pleacă cu o încărcătură de măsline şi unf:de=lemn din Jo; 
calitatea Caiav1Ji spre „Kiusiendji", marfă destinată nDemogheron: 
fiei'' din acest oraş (Comunicarea d-=lui D. Aristide Siraii). In acest 
document se arată că oraşul Constanta exista pe atunci, iar locuitorii 
ei se asociaseră într' o cooperativă ce se ocupa cu importul şi, de 
sigur, şi cu exportul de mărfuri. 

In anul 1809, generalul Bagrafion atacă cu trupe ruseşti q::m= 
sfanta, iar comandantul fure al cetăţii e lăsat, în cele din urmă, liber 
să plece spre Vama, împreună cu .garnizoana sa compusă din 2000 
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oameni. La 31 August, generalul Platov dă foc oraşului şi=! ruinează, 
lăsând pe locuitori fără adăpost şi hra-nă (lonescu=Dobrogeanu). Este 
sigur c.1 locuitorii rămaşi în viată erau creştini. 

Nu frece mult însă şi oraşul se reface iar, căci la 1821 îl găsim 
din nou populat. Negustorii din această vreme dispun în deajuns 
de mijloace materiale spre a ajuta şi pe altii în lupta pentru neatâr=
·narea patriei lor. Ei sunt conduşi şi acum de o „Demogheronfie".

F2pful ,ccslc1 · s:: ccnfirmă printr'o menţiune ce se găseşte în ar= 
biva doctorului Aristide Serfioii din Gaiali, menţiune în care se spune 
că locuitorii din oraşul Constanta trimit obiecte şi bani căpeteniilor 
Iorgache Olympiu şi Farmachi, ce se găseau la 1821 în Gaiafi. Iată 
şi acest document : 

�E. tOOtOV 'CO'; x.mpov cp&6..aavs a6vwxa. x.a.l. Ol uta.AţJ-EVOt 
OtY)V Â'f]\J-0"(8povt[o: ti;, KwoatEVt�zs 6 isva.i:; a.1tb tb vspb µe 
Mo AOt'X.8' yeµ&.rzs tJ-8 7Cona. xpew.( o6p.sva. 'X.Clt µe yp6..µp.a. 
crtbv <I>a.pµ6..x.'t], x.a.l. 6 o.noi:; &7tb arsp'f]&.s µs tfoaspu. cpop
tc.oµa.ta. 7epa.1µrxcsfas x.a.l tp6cptµa. x.o.l. aovapoµ·�, µs 1p6..µµo. 
GtOV f ec.opy6.x.'f}, yp&.cpovw.; x.a.l. 'TCC1.pa.x.e1A6vm, va. µ·� Gt8tAOOtJ-8 
&n'f] cpopa. tJ-7COOtJ-7C(1.Gtp"l]rJ8S x.u.l. ylvovw.t 07t07ttOt, 7Ca.pa. va. 
crts[AOO!J.8 µ1jvoµa. x.o.l. +; Â'f]p.oyspovtto. {)•&. x.otr&.�1] µs tp6r.o 
Va. µa.,; cppoVttG1] rJt'ott xpsta.a{)•o6!J.8 "(tU. VC/. GOVrJpU.tJ-OOV8 t't)V 
7Ca.tprna. µa.,. 

In traducere : 
. ,,Pe acea vreme au sosjf disdediminea/ă şi cei trimişi de căire 

Demogheronfia Chiusfengei, unul pe apă, cu două lotci încărcate 
cu multe lucruri trebuincioase şi cu scrisoarP. căire Farmachi, iar 
celălalt pe uscai cu pairu incărcăfuri cu lucruri ş1 de=-ale mâncării şi 
ajutoare în bani, cu o scrisoare căire lorgachi (Olympiu), scriind şi 
rugând să nu mai trimitem altădată delega/i (mumbaşiri}, căci devin 
suspec/i, ci să frimifem numai vorbă, iar Demogheronfia va căuta, 
cu precau/ie, să se îngrijească de cele de care vom avea nevoie, 
pentru ajutorarea pairiei noastre", 

Dr. Sarafidi 

Constanta. Septembrie 1937. 

Adaos : Textul de mai s s l=am găsit într'un manuscris întitulat: 
„Ilp61.atp-� (f)UHa.o->: bwplet.�" ( = Caiet provizoriu de istorie) şi este 
anonim. El se găseşte în arhiva doctorului Aristide Serfiofi şi se 
păstrează în biblioteca sa dela spitalul din Galaţi. A fost copiat de 
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-către un preot, fost paroh al bisericei eline din Galaţi şi dat dAui 
Aristide Strati, un prieten şi concetăfean de:al meu, care mi \:a co: 
municat. După dorinţa d:voastră, \:am transcris în greceşte, aşa cum 
.a fost transcris de către d:l Strati şi vi-=l trimit alăturat. 

Privitor la termenul ,l-�µo,spoYtlo: (Demogherontia), mi:e greu a 
găsi un echivalent în româneşte. Demogherontia era o institu/ie a 
creştinilor din imperiul turcesc, - alcătuită din 12 oameni, cei mai 
de seamă ai oraşului, - care juca rolul unei instan/e judecătoreşti, 
ocupându:se cu interesele orăşenilor şi procesele dintre ei. Aceşti 
,,Demogherontes" erau sfatul b;JJrânilor şi erau ataşa/i pe lângă epis: 
copi, acolo unde erau episcopii, iar unde nu erau episcopii, pe 
lângă biserică ori şcoală. 

Coloniile de Aromâni aveau şi ele, în Macedonia, asemenea 
,.Demogherontes", pe cari:i numiau „ A uşi". 

Dicţionarele traduc cuvântul „ll-�µ.o,spots�" cu „Les anciens de 

la ville" ,,Die elders of the people". 
O asemenea instituţie era şi în KiusleŢ1dje, Constanţa veche, 

din 1821, când se petrece faptul despre care relatează manuscrisul. 
O „Demogherontie" în oraşul nostru găsim şi în anul 1864, 

când se construeşte biserica şi şcoala greacă,_ dar ea era formată numai 
din 6 persoane, cele mai de vază, dintre care doi medici : doctorii 
Papasaul şi Vallindas. 

D:voastră din acestea puteţi deduce şi afla echivalentul cuvân:i 
ului în limba română. 

Pentru trecutul Dobrogei şi mai ales al oraşului Constanta, de 
mare pret ar fi Procesele" Verbale ale Comunită/ii eline, care încep 

la 1863 şi merg până la 1876. De vom avea sănătate şi de vefi 
veni în oraşul nostru anul viitor, vom putea găsi lucruri interes·ante 
privitoare la oraş. 

Vă rog să primiţi cele mai cordiale salutări din partea amicului 
Dv. devotat. 

_,o
oc,OOOO�o,. 

00®000000 °
0 

Dr. H. Sarafidi 
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FIGURI DOBROGENE 

EDILUL : HORIA GRIGORESCU 

. Sunt rarii oa:nenii. cari să lu_creze· c;u pricepere şi pasiune pentru 
: prqgrn;ul societăţii-omeneşti.• Unul clip'fre ·aceştia este şi· Horia Gr.i" 
� gorescu, care în s,rµrtul ţi_mp de �ând- activează ca primar al Muni= 

cipiuiui Constanta, a promovat în aşa măsură opera de înzestrare şi 
înfrumusetare a oraşului si,iu natal, în cât cu drept, cuvânt se poate 
socoti drept una din c�le mai de seamă figuri al� Dobrogei conter_n" 

. ·porane, figură ce se înaltă până .la rangul de ctitor, 
Fiu al lui Pette Grigorescu, originar.·_qin Sibiu şi p'rirriul ih" 

giner silvic în ·Dobrogea anului 1878, - Horia Grigorescu s'a născut 
I în Constanta la 1896, Iunie 19. Studiile superioare şi le:a făcut la 

Universitatea din Bucureşt, unde şi=a luat licenta în drept; iar după 
terminarea războiului de întregire a Neamului, trecu la Paris, unde 

, obţinu _diploma de doctor în drept, secţia ·politico=-economică, în anul 
1922. lnscris ca avocat în baroul din Capitală, se permută la 1924 

· în Constanta, unde a rămas până azi. Fost deputat de Constanta în
sesiunea 1927 -28, fost prefect al aceluiaş judet până în 20 Martie

: 1 �34, �?ri_� Grigoresc_u fu numit, la această dată, preş_edinte. al co=

, misiei. interimare · a oraşului Constanta, iar.în vara aceluiaş an fu- ales
; ·de

. 
��tăte.ni'. �a prima,r aÎ. Municipiultfi lor. J n aceşti p _afru ani din 

� _u�rr:iă? oraşul .Consta o ta_? cunoscut. un asemenea progres edilitar, Cl\ffi 

niciodată nu l=a mai simţit. în trecut, progres dobândit prin executa(�a
; m:iui _P.r�gr!lm .d� lucru �ine studiat, prin ordine gospodărească şi

prin cinste în realizări. Drept aceea, ca recompensă pentru asemenea 
Îf!alte, îns_uşiri, _ cetătenii Constantei !"au reales ca primar, la 12 Iulie 
1937, spre a desăvârşi opera începută şi a supraveghia şi mai de" 
parfe aşcensiunea edilitară a Municipiului lor. 

Opera. Pentru obfinerea frumoaselor rezultate la care a şi ajuns, 
era nevoie de bani, ·de cât mai multi bani, de cari însă nu dispuneau 
ven\turile oraşului Constanta. In cele din urmă banii au fost găsiti. 
Prin influenta d=-lui ministru V. P. Sassu şi a câtorva oameni cu 
dor de progres, s'a putut obfine o lege specială, prin care s'a ho: 
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Fig. I. Staţiunea balneară „Mamaia" 

) 

,, 

Fig. 2. Abatorul din Constanta 
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Fig. 3. Şcoala primară I. G. Duca din Constanta 
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tărât perceperea unei taxe, în folosul primăriei, la toate produsele pe: 
trolifere ce se exportă prin portul acestui oraş. Aceste taxe au sporit 
bugetul anual la circa 60-70 milioane lei. 

Î 

1. Consolidarea malurilor. Una din problemele cele mai grele
şi mai urgente pentru Constanta era consolidarea malurilor din partea 
de NE a oraşului, maluri ce se surpau zilnic din cauza apelor sub:

, tera ne de infiltra fie. Aceste surpări continui au făcut să dispară în 
apele Mării un cartier întreg, strangulând cea mai frumoasă parte. a 
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oraşului în formă de peninsulă. Problema aceasta a fost desbătută 
încă Je acum 35 ani, până când a venit în fruntea primăriei un om 
de o inţeligenfă clară şi de un curaj deosebit, care s' o atac� din plin. 
Lucrările au început în vara anului l 934 şi vor dura probabil 7 .-8 
ani, însumând la cheltueli o. valoare totală de circa 400 milioan� lei. 
Opera a progresat simtitor, consot:darea fiind începută din trei-=patru 
părţi deodată, aşa că ceea ce pentru unii era ceva de domeniul fan=
faziei, astăzi devine o realitate controlabilă. Surpării malurilor i se 
opune forţa digurilor, menite să înfrângă vrăjmăşia apelor. 

2. Sta/iun ea balneo.:c/imaferică i\1amaia. Oraşul Constanta,
fiind aşfzat la Mare într'o pozi(ie pitorească şi posedând spre Nord 
una dintre cele mai frumoase şi mai sănătoase plăji de pe întreg li=
foralul M. Negre, avea neapăratii nevoie de instalatiuni moderne de 
băi, care să satisfacă gustul şi cerintele vremii şi să atragă cât mai 
mulfi vizitatori, oferindu.:le lot confortul occidental. Staţiunea Mamaia 
funcţiona într'un pavilion vechiu de scânduri, deo!)arte şi alta a că=
ruia se înşirau gherete primitive şi fără instalaţiuni necesare. Şi aci 
s'a procedat după un plan bine studiat. S'a început cu o nouă par"' 
celare a plăjii, pe o lungime de peste 3 km, cuprinsă între Marea 
sărată şi lacul cu apă dulce al Mamaei; apoi, în locul pavilionului 
vechiu, s'a ridicai un măref cazinou central, încadrat pe flancuri de 
câte 150 cabine şi instalaţiuni de băi după ultimele norme ale tehnicei 
moderne. Arhitect fiind d-=I V. Ştefănescu, iar antreprenor d=-l inginer 
A. Ioanovici, întreaga lucrare reprezintă expresia artei şi tehnicei pur
româneşti. Stafiunea Mamaia ajunge astfel fără de rival pe tot litoralul
M. Negre şi contribue, prin aspectul ei civilizat, la prestigiul oraşului
.şi tării întregi. (Fig. 1 ).

3. Conducta de apă. Pentru alimentarea cu apă a cartierelor
s' au instalat conducte nouă pe o lungime de peste 20 km. Această 
operă edilitară avu ca efect in„uficienfa debitului de apă cu care se 
alimenta oraşul. Spre înlăturarea acestui inconvenient, s' a dublat con"' 
<lueta centrală, care aducea apa în· oraş dela isvoarele dela Caragea=
dermen, situate pe marginea de SW a lacului Mamaia, lucrare care, 
ea singură, a costat frumoasa sumă de 32 milioane lei. 

4. Pavajul. ln toate cartierele s'au împietruit din nou, s'au re-='
parat şi completat peste 200 străzi, dându-=li-=se un aspect mai civilizat ; 
s' au creat bulevarde nouă, pavându-=se partea carosabilă cu granit, 
iar trotuarele cu asfalt şi s' au înzestrat străzile cu conducte pentru 
apa de băut şi canale pentru apde menajere şi de ploi. 
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5. Abatorul. S'a terminat şi inaugurat marele abator de export,
-unic în toată România prin proporţiile sale uriaşe şi importanta sa
pentru viitorul economic al regiunii. Acesf abafor esfe înzesfraf cu
maşinării şi insfalatii tehnice, care reprezintă ulfimul cuvânt al ştiinţei
.aplicate şi o mândrie a muncii naţionale. (Fig. 2).

6. Planul cadastral al oraşului, la care se lucrează de specia..
lişti de doi ani, va fi şi el în curând terminat. Lucrările au costat 
,peste 7 milioane lei. 

7. Planta/ii. Pe străzile şi bulevardele oraşului s' au plantat
peste 30.000 de arbori diferiţi, cari înveselesc privirea şi schimbă 
vechiul aspect de stepă al oraşului. Grădinilor şi parcurilor oraşului 
li  s' au daf de asemenea o atenţie deosebită, mărindu..-se, pentru ne=
-cesitatea înfrumuseţării lor, serele comunale.

8. Improprietă,iri. S'a împroprietărit un număr important de
.demobilizati şi funcţionari, dându:\i:se locuri de casă şi delimitându:se 
.aproape complet aria oraşului. 

9. Şcoala, ca mijloc de promovare a culfurii, a fosf ajutată cu
·toată largheta. S'au construii două localu�i nouă de şcoală primară în
-cartierele mărginaşe; s'au renovat şcoalele No. 6 şi 7, rămase în
:Suferinţă încă din anul 1928 ; s' au dat subvenţii importante la con:
.structia liceului Mircea cel Bătrân ; s' a contribuit la cumpărarea
noului local al liceului comercial de fete şi la ridicarea atelierelor .li:
-ceului industrial de băeti ; însă cel mai frumos succes s' a câştigat
prin construirea şcoalei primare „I. G. Duca" de pe Bulevardul
Regina Maria, o podoabă de clădire, înzestrată cu săli de clasă,
mari şi luminoase, cu sală de gimnastică şi jocuri, cu atelier, cantină,
ierase pentru recreaţii etc. E una dintre şcolile cele mai frumoase
<lin întreaga ţară. (Fig. 3).

10. Biserica. S'a zidit din temelie şi s'a terminat biserica 
1
,Sf.

Impăraţi", care este una din cele mai frumoase din România. (Fig. 4). 
Clădirea e construită din piatră de Murfatlar şi Başchiei. Tâmpla 
bisericii este o minune a arfei ; ea a fost executată toată din marmură 
.şi onix de arhitectul Schmiedigen. Mobilierul a fost lucrat de elevii 
liceului industrial din Constanta, iar pictura de d-=ra Nina Arbore. 
Stilul bisericii este cu totul nou pentru Dobrogea şi este opera arhi-= 
fectului Ionescu..-Berechet dela Sf. Patriarhie din Bucureşti. In to=-
ului tot, biserica a costat 12 milioane lei. Afară de aceasta, s'a mai 

:ajutat Episcopia Tomisului· pentru terminarea picturii bisericii „Sf. 
Gheorghe" şi s'a terminat şi sfinţit bisericuţa din carfietul dela km. 5.
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12. Monumentul Amira, în cimitir�! Bellu din Bucureşti.
13. Monumentul lui Spiru Haret, în Bucureşti.
14. Monumentul Domni/ei Safta Brâncoveanu, la mănăstirea,

Văratec, jud. Neamt. 
15. Monumentul Reginei Carmen Sylva, în Constanţa, la-.

malul Mării. 

POETUL: GRIGORE SALCEANU 

S'a născut la Galaţi, în anul 1901, Aprilie 23. 

'', .'' i
. �· f 

' ,' 

Stabilit în Dobrogea la 1913, clasele gimnaziale şi le făcu Î1'1' 
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Tulcea, iar cursul superior la liceul Mircea cel Bătrân din Constanfar 
A studiat limba şi literatura franceză la Universitatea din Bucureşti,. 

iar din 1927 predă această specialitate la liceul Mircea cel Bătrân 
din Constanţa. A publicat următoarele opere poetice : 

1. Flori de mare (1928).
2. Fierbea as'noapfe marea ( 1933 ). Ed. Cartea Românească ..
3. Nop/i Ponfice (1937). Ed. Cartea Românească.
4. Intâia sărutare, piesă în 3 acte, în versuri, difuzată la radio

în 1936, Dec. 20. Ed. Analele Dobrogei. 
5. Furtuna, piesă în 4 acte şi 6 tablouri, în versuri (193<). Ed.

Analele Dobrogei. 
· · 

Este cel mai de ·seamă p;:,et dobrogean în momentul de fafăr 

A. D.

• ,.ooOOOO(j00 

•
0

@:>000000 °• 
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NOPTI PONTICE 1)

In nopfi fârzii, de farmecul ei plin, 

Am scris visând poemele acesfe, 
Subf ochii ei frumoşi ca o povesfe, 

1n nopfi fârzii din Ponful Euxin. 

Am scris visând la focul de rubin, 

Privind pe geam a valurilor creste, 

Când marea clocofind părea că esfe 

Rosfogolirea lan/ului alpin. 

Tovarăşei de visuri şi de gând, 
Ce:mi apărea din umbră surâzând, 
O marmură în haosul fur/unii. 

Sofiei mele, singurei iubiri, 
Inchin acesfe pagini de simfiri, 
Ce:au răsării cânfând subf raza lunii. 

000ooooo(j00 
00®000000°

0 

1) Din volumul „Nopti pontice", Bucureşti 1937.

Grigore Sălceanu 
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MOTIVE Ş[ TRADUCERI DIN POEŢII ANTICI 

MOTIVE 

Nimic nu mă atrage mai mult ca Albunea, 
Când trece zgomotoasă prin peştera aceea 
- De fauni locuită, de nimfele surori -
Cu ochiuri verzi de ape sub bolţile cu flori.
Ea face să răsune împrejurimea toată,
Şi Anio îmi place cu apa înspumată,
Venind prin pietre albe. Dumbrava lui Tiburn
Mi-e dragă ca o navă măreaţă de Liburn,
Livezile, udate de râuri mişcătoare,
Rostogolind în und'l un cer scăldat în soare.
Le vreau ca şi uitarea din florile de lotus.
Când norii de pe boltă îi şterge albul Notus
Şi lasă o câmpie albastră, simt ce scump e 
ln inima mea totul. Atunci - Io Triumpe -
lmi torn în cupă vinul din vremile lui Ancus
Şi beau în sănătatea amicului meu Plancus.

li 

Elegantă amforă, cu trupul 
Mlădios şi fin de Therpsichoră, 
Te-a creat artistul dintr'un scrupul 
Al redării formei ideale, 
Când visa, în fiecare oră, 
La femeea visurilor sale. 

Te-a lucrat cu multă măestrie, 
Chinuit de tainice imbolduri, 
Şi - gândind la vre-o promnistrie 
Toartele ţf le-a întors astfel 
Că şedeai cu braţele în şolduri 
Şi priveai ironică spre e '. , 

III 

Apleacă-te, Didonă înşelată, 
ln faţa mincinoaselor statui 
Şi roagă-te fierbinte, paşii lui 
Din nou spre tine zeii să-i abata. 

.Analele Dobrogei", XVJ//. 9 
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Tu jertfe grase le-ai adus şi tu-i 

Invoci mereu cu vocea tremurată ... 

ln purpură tu gemi înfăşurată 

Şi vrei prezenţa celui care nu-i. 

Dido na, totul e acum zadarnic ... 

Mai răzvrăteşti Iubirea printr'un gând, 

ln nopţi de suferinţă şi vegheri 7 

Spre moartea vieţii altrel aşteptând, 

Nu ţi-ar părea că totul e amarnic. 

Dar unor zei ce-al mai putea să ceri 7 

IV 

Deasupra crestelor lui Tmol 

Strălucitoare totdeauna, 

lntruchipată clasic, luna, 

Trecând senină şi domol, 

lşi oglindeşte în lumină 

Porfirul hainei de regină 

Pe apa râului Pactol. 

Nu face niciun rotogol . , • 

Aşa-i de liniştită· faţa 

I n care tremură viaţa 

Rotundei lune pe Pactol .. 

Iar răul e senin şi sacru, 

Lucesc în el stele de nacru, 

De după crestele lui Tmol. 

V 

Ea se privea în apa ca oglinda, 

Cochetă şi aprinsă de iubire, 

Când a căzut - izbind în unde - ghinda. 

Ardeau cu fum căţuele asire. 

A tremurat o clipă faţa apei, 

Când a zvârlit pe unde trandafirii 

Şi a închis sub ascunzişul pleoapei 

Un chip dorit în serile Iubirii. 

A stat aşa un timp cerut de vrajă 

Şi s'a rugat în gândul ei Venerei. 

Deasupra ei făcea stejarul strajă 

Şi domina muţenia tăcere\ .. 
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-Se auzea doar susurul fântânei 

Bandusia, cu apele ei clare. 

Ea linişti cu gestul fin al mânei 

Un cerc desprins din unde rotitoare. 

Privind pieziş prin apa străvezie, 

Şopti duios cuvintele, ritmat: 

.Pe Dafnls, vrajă, fă-mi-I tu să vie 

Din Roma, la Tibur, pe înserat", 

Suflă uşor pe ape un alt cerc, 

Luând în braţe câte o păpuşă, 

.• Vreau dragostea lui, vrajă, s'o încerc". 

Şi aruncă o mână de cenuşă. 

S'a înnoptat. • Dar Hi las ce mai latră 7 

·Şi glasul cui mă strigă iar pe nume 7 

Săriţi.I E dânsul. Nu mal staţi de piatră,

·Sunt cea _mai fericită de pe lume". 

11'00�ooon@�� 
'0@oooot,a a

'-

Ioan Micu 
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PUBLIUS TERENTIUS AFER 

PROLOG 

Rostii cu ocazia celei de a treia 

reprezentaţii a comediei Hecyra, Soacra. 

Ca orator al Jrupei, în haine de prolog 
Venind, îngădui/i.:mi, bătrân cum suni, vă rog 
Să folosesc o faimă de fânăr câşfigafă 
Şi să vă spun de.:o piesă pe vremuri fluerafă, 
Ca nu cumva poeiul şi piesa lui să piară. 

Caecilius, din care jucam înfâia oară, 
Avea şi piese proasfe, vă spun, prinfre=ale sale. 
Eu ştiu cât de nesigur succesul feafral e.

De.:aceea, cu speran/ă şi cu ace/aş zel, 
M' am aşezai la lucru şi eu, cu care el 
Scria în .versuri piese de nimeni înfrecufe. 
Şi Je„am jucai în public. . . Od:iiă cunoscu ie 
Plăcură lumii. Astăzi e muli aplaudai 
Poeiul chiar, pe care duşmani=au încercai 
Să=I smulgă dela studiu, din Jeafru şi din arfă. 
Ei, dacă 'n loc să laud spuneam, că e deşartă 
lntreaga=i muncă, dacă dispreţul i.:aruncam 
Şi dacă 'n loc de muncă să şadă=! sfăfuiam,. 
Aş fi puful prea lesne să.:/ fac să nu mai scrie. 

Acum, îngăduifi=mi, să spun ce=mi arde mie . . •

Vă reprezint Hecyra, pe care soarta crudă 
N'a vrui să lase lumea în pace s'o audă. 
Cruzimea soartei însă va fi 'mblânzifă când 
Pe fofi o să vă vadă în Jeafru, asculiând. 
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La premieră, tocmai când începusem, iaca 
Nişte aile/i cu faimă şi unul care joacă 
Pe funii se anun/ă . . .  Bărba/i, femei - grămadă 
Neaşfepfând, dau busna afară ca să=i vadă. 
Eu, cum mi"e obiceiul, când fără de ecou 
Rămâne comedia, m'apuc s'o joc din nou.
lntâiul aci le pl�ce . . . De:odai' o voce groasă 
Vestind gladiatorii . . .  poporul iar mă lasă. 
Se 'mping, se iau la c;eartă, se lupit! după locuri. 
Eu suni silit a 'nchide iar teatrul pentru jocuri. 

Azi nu mai este sgomof, ci linişte, tăcere . . .

Eu am în fine timpul, iar voi ave/i putere 
Să releva/i vreuna din comicele· scene, 
Să nu lăsa/i ca 'n teatru doar unii scriitori
Să reprezinte piese, ci fi/i hotărâtori, 
Iar judecata voastră îndemn o să ne fie. 
Căci dacă n'am _vrui aria s'o fac negustorie 
Şi dacă niciodc1fă un premiu n' am râvnii 
Mai mare ca plăcerea că v' am înveselii, 
Atunci - băgafi de seamă. - Poetul, când -mi=a 
Să spun prologul, uite, era încredin/af 
Că nu:el ve/i lăsa pradă mul/imii bârfitoare. 

Acum, lua/i aminte şi da/i=i asculiare, 
Căci ascultarea voastră le dă curaj la scris 
Poe/ilor,. iilr mie să joc mai cu dichis. 

PUBLIUS VERGILIUS MARO 

DIN „AENEIS" 

Indafăce prin munţii cu vizuini adânci 
Pătrund, din culmi coboară, gonite de pe stânci, 
Sălbaticele capre; din alte locuri ies 
In fu�ă cerbi şi, cârduri, se 'ndreapfă căire şes, 
Lăsând în urmă mun/ii şi praf stârnind pe căi . . .

Ascanius Joi sburdă cu calul său prin văi 
Şi"i gafa să întreacă pe· orice că/ăre/. 
Se roagă muli să:i iasă în cale Vn misf-re/ 
Sau, coborând din munte, un leu cu păr roşeai. 

dat 
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De:odafă însă cerul un Junel l=a mişcai 
Şi începu o ploaie cu grindină să cadă. 
Alunei, în voia soartei, Tr�eni şi Puni, grămadă, 
Cu lulus împreună, SP năpustesc prin ploaie 
ln câmp, la adăposfuri. Din mun/i se scurg şuvoaie·, 

Sub bolta unei peşteri Aeneas şi Didona 
Se înfâlnesc. Semnalul întâi îl dau Junona 
Şi Tellus, iar Văzduhul - marfor şi el al nunfii -

Străfulgeră şi Nymphe /ipară prin fo/i mun/ii. 

lndală Faima pleacă prin libyce oraşe. 
Nu=i alta mai grăbifă ca ea dinfre vrăjmaşe. 
Puferea Tainei creşte mergând: la începui 
E mică şi fricoas�. dar cum a răzbăfuf_ 
ln aer, prin/re nouri se 'afundă capul ei. 
Pământul a născuf=o din ură pentru zei. 
Ea soră e lui Coeus şi Encela'clus. Are .

Neobosife aripi şi sprintene picioare. 
lngroziforul monsfru - s' o spun chiar 1m1 e groază 
Câ/i fulgi are pe frupu=i, afâ/ia ochi de pază 
Şi foi afâf de multe urechi şi limbi şi guri. 
ln /impui nop/ii, ochii urâtei crea/uri 
Nu se Închid, căci sboară, /ipând, prin _umbra deqsăr 

Iar ziua sfă de strajă pe=acoperiş de casă, 
Pe fumurile 'na/ie, umplând lumea cu spaima • . 

Minciuni şi adevăruri - foi una=s pentru Faima. 
Umblând prin/re popoare cu vorbe felurile, 
Le povestea foi felul de lucruri făpfuife 
Sau nu . . .  Spunea că nunfă viteazul dela Troia 
Făcuse cu Didona - aşa fusese voia 
Reginei - şi acuma, uifându=şi de domnie, 
Iubirea vor gusfa=o câf iarnă o să fie . . .

Zvonind acestea lumii, zei/a blesfemafă 
Se 'nfoarce căire Iar.bas din drumul ei, îndată, 
Şi sufletul i=l arde şi ura i=o deschide. 

El, fiu născui din Hammo şi din Garamanfide, 
li consacrase:o sulă de femple şi altare 
Lui Joe, în cuprinsul bogatelor hofare, 
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Să fie pentru slava divinilor ; apoi 
Ghirlănzi le închinase şi sânge muli de oi. 

De vesfea rea zdrobifă fiind inima lui, 
Sia rugă/or în fata divinelor sfafui, 
Cu palmele înfoarse, şi glăsuia cucernic: 

,,!n cinsfea cui Maurii, o Zeu a=fof=pufernic, 
Şezând să ospăteze, aduc libafii sfinte ? 
Când trăsnetul din ceruri fu îl arunci, părinte, 
Ne îngrozim zadarnic ? Dar fulgerele dese, 
Ce spaimă fac, suni numai vuiri neînfelese ? 
Prin mine o femie pribeagă şi:a durai -

Cu bani - o cefă/uie, în /ara mea. /:am dat 
Şi loc de arătură şi legi, dar nu m' a vrui 
Ca so/, ci pe Aeneas stăpân şi l:a făcui. 
Acum, ca un alt Paris, înconjurai de cefe 
Cu mifră frigiană şi pomădate piele, 
El e stăpânul prăzii, iar eu, care in dar 
lti fac afâfea jerffe, mă rog foi în zadar". 

(Cartea IV, 151-218)� 

QUINTUS HORATIUS FLACCUS 

FÂNTÂNEI BANDUSIA 

Fântână Bandusia, cu apele curate 
Şi demne de prinoase cu flori şi dulce mied, 
1/i voiu aduce mâine în dar un Jânăr ied 
Pe:a cărui frunte coarne încep să se arate, 
Sorfindu=I şi iubirii şi luptelor astfel. 
Zadarnic însă : iedul, în cele de pe urmă, 
- Deşi odraslă este sburdalnică în turmă -
Cu sânge apa rece îfi va 'nroşi=o el.
La fine chinul verii cu arşi/a de foc
Nu ştie să ajungă, Bandusie, fu care
Imbii pe boi, trudi/ii de pluguri, la răcoare
Şi turmele ce umblă păscând din loc în loc.

Vei deveni celebră şi fu Înfre fânfâni, 
Când voiu cânfa în versuri de falnicul stejar,· 
lnfipf deasupra sfâncii, de unde aprig sar 
Şopofifoare ape cu care ie îngâni. (III, 12) 
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LUI TOROUATUS 

Neaua s'a dus şi pe câmpuri din nou încol/eşle verdea/a, 
Arborii iar au frunziş; 
Fa/a pământul şi::o schimbă, şi descrescătoarele fluvii 
Intră în vechile râpi. 

Nudele Grafii încearcă, de=olaltă cu vesele Nymphe, 
Iar să se prindă la joc. 

Nu năzui nemurirea, le sfă1ue anul şi ora, 
Ziua răpind=o mereu. 

Frigul se' nmoaie acum de zefiri; primăverii urmează 
Vara, şi ei - în curând -
Rodnica Toamnă in fructe bogată, şi apoi 
Iarna se 'ntoarc� din nou. 

Luna îşi reîntregeşte ştirbirea luminf.i, noi singuri 
Când coborâm sub pământ, 
Unde se află Aeneas cu Tullus, bogatul, şi Ancus, 
Suntem doar umbră şi pr,1f 

Zile.i de aţi - cine ştie? - o altă z1, dacă Supremii 
Zei or mai vrea să ne dea ... 

Numai dorin/a din suflet, când e împ/jnifă, îi scapă 
Moştenitorului tău. 

Când într'o zi ai să mori şi Minos trufaşul sentin/a 
]fi va rosfi::o, alunei 
N'au să te::aducă în via/ă, Torquafus, nici neamul, nici vorba 
Dulce sau traiul smerii. 

lnsăşi Diana nu poale să:} scape din negrul Infern pe 
Prin/ul sfios Hippolyt, 
Nici să sfărâme lan/ul cu care=i legal Pirifhous 
Nu e în stare Theseu. 

(IV, 7) 
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LUI PLOTIUS NUMIDA 

Cu cântece de liră, cu lămâie 
Şi fum de jertfe juruite, voiu 
Să mu/fumesc divinilor acum 
Că s'a întors Numida din războiu. 

El îşi sărută scumpii lui prieteni, 
Dar mai ales pe Lamia, cu care 
Copilărind - îşi aminteşte -

El a primii aceeaşi îndrumare 

Şi:a îmbrăcai, foi împreună, loga. 

Să însemnăm cu alb această zi, 
Din amfore înfr'una să turnăm 
Şi să jucăm chiar când vom obosi. 

Să nu=l învingă la băui Damalis 
Pe Bassus... Aşeza/ i pe mese flori ... 
Să nu lipsească roze, izmă fare, 
Nici crinii albi şi grabnic frecă/ori. 

PUBLIUS OVIDIUS NASO 

ELEGIE 

Aceste rânduri, dacă ie miră, că nu eu 

(1, 36) 

Le:am scris, ci aliă mână . . .  Suni bolnav şi mi=e greu 
Aici, în fări străine, bolnav şi părăsii, 
Nesigur chiar de traiul atât de chinuii. 
Cum crezi că sufăr greul vie/ ii sbuciumafe 
Alăturea cu Gefii şi neamuri sauromafe ? 

Neîndurat e cerul, cu apa nu=s deprins, 
Şi - nu ştiu cum - nu=mi place de foi acest întins.
Nu=i bună locuinfa, cu hrana nu mă'mpac, 
Şi nu e niciun medic să=i afle boalei leac. 
N' am-un prieten, unul, să vină fără veste, 
.IJrâtul să:mi înşele spunându:mi vre=o poveste. 

www.minac.ro



138 -

Zac istovii la marg1m de jări şi de popoare . . .

Jn mintea mea bolnavă un chip iubii apare: 
Din orice amintire mi ie arăfi, so/ie, 
Şi inima într'una /i=e credincioasă fie; 
Cu fine stau de vorbă şi mi ie. chem în şoapte; 
Nu-=i ziuă cPnd la fine să nu visez, nu=i noapte. 

Prin somn eu las adesea, spun unii, să se-=auză 
Un nume - al Jău numai - tremurător pe buză. 
Iar când leşin, când limba în gât s' a încleşfaf, 
Când, vrând să-=mi viu în fire, îmi toarnă vin curat,. 
De m'ar vesti vreunul că mi:a venii so/ia, 
M' aş ridica. 

Tu numai mi-=ai creşte voioşia. 

Tu poale că, in vreme ce zac în jări străine, 
Petreci voioasă timpul, ne mai gândind la mine . . •

Dar şfiu că nu se poale să fie cum spun eu. 
La mine, înfrisfafă, cu gândul eşti mereu. 

Şi lotuşi . . .  , dacă anii îşi împliniră sor/ii 
Şi via/a mea prea iute sosi în fa/a mor/ii, 
Cât mi=ar fi fost de bine, o zei, dând voe doar 
ln pairie să-=mi facă mormântul fumu/ar . . .

Să fi primii pedeapsa fiind în ceas de moarf.e, 
Să fi murii 1n clipa când am plecai departe . .  ,

Ca om înfegru, via/a oricând mi-=aş fi curmal; 
Dar am trăii, se vede, să mor ca exilai. 
Şi voiu muri ... departe ... înfr'o străină /ară ... , 
Intr'un finul ce moartea mi-=-o face mai amară. 

Când se va stinge trupul bolna,, al meu şi lângă 
Străinul paf nici unul nu va veni să plângă, 
Nici lacrimile fale să-=-mi picure pe faiă, 
Sofia mea; o clipj finându-=mă în viată, 
Nici ultima dorinfă să n' o spun nimănui 
Şi nici o mână, ochii să mi-=-i închidă, nu=i, 
Atunci, fără podoabe şi fără cinsfe:aproape, 
In fările barbare, neplâns, au să mă'ngroape ... 

www.minac.ro



139 -

Când vei afla de moarte, cu minfea turbura"!ă, 
lfi vei lovi fu mâna· de piepf înfricoşafă ? 

Cu bratele înfinse căire aceasfă lume,· 
[fi vei striga bărbatul nenorocii pe nume ? 

Lumina mea, nu plânge, cu părul despletii, 
Dar nu:i întâia oară când eu fi=-am fost răpii. 
Când m'au gonii din /ară, atunci am pierit. Dfi„ 
Aceea mi,a fost moartea dintâi şi cea mai grea. 

Acum, Je pofi, fu însă nu vei putea, iubi/o, 
Te bucură, căci moar/ea durerea mi:a sfârşil=-o. 
Durerea fa, încearcă, din inimă să=-fi scazi, 
Căci ai puriaf:o, pururi înfreagă, până azi. 

Ah, de=-ar pieri cu trupul şi sufletul prin moarte· 
Şi n'ar scăpa de fiacări din mine nicio parfe •. :. 
Dar, dacă=-i drept ce spune Pitagora, că duhul 
Nu moare, ci colindă în sbor întreg văzduhul, 
Atunci, fot printre umbre sarmate, umbra mea 
.Va rătăci cu manii. barbarilor şi ea. 

Tu oasele în urnă să mi le iei. Imi spun 
Că doar astfel, prin moarte, scăpa=-voiu de ·surghiurr. 
Nu ie opreşte nimeni: la Theba, în cetate, 
Sfidând pe rege, sora şi-=a îngropat un fraie. 
Pe urna mea presară şi frunze şi arome, 
Apoi îngroapă fotul in preajma scumpei Rome. 

Drumeful să citească, grăbit, dintr' o clipeală 
Cuvin/ele săpate în piatra mormântală : 
,,Aici eu zac, poetul amorului vesfif, 
Ovidiu, prin talentul meu însumi am pierii. 
Tu, care freci pe cale şi ai iubii, să spui: 
Ţarâna peste oase uşoară fie=i lui". 
E de ajuns atâta. Spre:aducere aminfe 
Suni cărţile pe care Je:am scris mai înainte 
Şi care cred că faimă un timp îndelungai 
Imi vor aduce' n lume, oricât m' au vătămai. 

Tu, mori când fi=-voiu, adu=-mi prinoase şi consacră=-mi: 
Ghirlande umezite de ochii tăi în lacrămi. 
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,Cu foaie că'n cenuşă mă voiu schimba de:acum, 
Pioasa'ndaiorire o voiu sim/i pe scrum, 

Şi /i:aş mai scrie, însă mise glasul frânt de Joi 
Şi limba mi:e uscată ... Să mai dictez, nu pot. 

Primeşte dar cuvântul din urmă al meu, poate, 
Care:/i trimite tocmai ce nu am : 

(111,3) 
,,Sănătate" 

lUCIUS ANNAEUS SENECA 

.. 

CHORUS TROADUM 

Adevărat să fie sau nu=i decât un basm, 
Că, după moarte, omul Jrăeşie ca o umbră ? 
Când ochii ni=i închide o mână de sofie, 
Când soarele se urcă, în cea din urmă zi, 

.Şi urna tristă fine în ea cenuşa noastră, 

.Să credem că zadarnic e toiul pe pământ, 
,Că oamenii, sărmanii, Jrăesc şi după moarte 
.Sau că. murim cu iotul şi că nimic din noi 
.Nu mai rămâne, după ce sufletul s' a dus 
ln aer şi acolo e=amesiecai cu norii ? 
.Nimic . . . dupăce tugul ne arde trupul mori? 

Toi ce măriiut soare, din zori până apune, 
·Cunoaşte, Joi ce scaldă cu apa lui oceanul,
Ducând şi reirăgându=şi talazurile verzi,
Va fi distrus de vreme, cu pasul ei grăbii .

. Aceeaşi goană oarbă ce nărue pe zei
Din cerul plin de stele, aceeaşi. forjă care
lmpinge pe Hecate în mersul ei pieziş,
.Ne mână căire moarte de:asemeni, dar odată
Ajunşi pe fărm, la fluviul despărţitor de viafă,
.Nimica nu mai suntem . . .

Ca fumul gros ce iese 
Din vatră şi se pierde numai de cât în' spa/iu, 
-Ca norii groşi pe cari=i vedem împrăşfia/i
De Crivă/, când porneşte năvalnic din spre nord,
.Aşa pieri=va duhul ce ne însufle/eşie .
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Nimic nu:i după moarfe. Chiar moar/ea nu=i nimic. 
E /inia cea din urmă spre care ne grăbim, 

Speranfa celor dornici şi teama celor slabi. 

Infrebi că, după moarte, în ce loc vei zăcea ? 

Acolo unde:s foaie ce nu:s născute încă. 
Pe noi ne roade timpul şi haosul, iar moartea 

Fatală e şi nu e de frupuri despărfifă . . .

Nici sufletul nu:] crufă . . .

Infernul şi regalul, 

Cu asprul domn, şi Cerber, îngrozitorul paznic 

Ce şade şi păzeşte din prag intrarea sumbră, 

Suni numai svonuri goale şi vorbe fără sens, 
Poveşti la fel - în fotul - cu nişte vise rele. 

(Scena a treia, actul III din tragedia „ Troes"J:-

00000(�()0000 
00000�00000 

loan Micul 
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·OBSERVAŢIUNI ·ASUPRA PSIHOZEI
ACTUALE A TINERETULUI ŞCOLAR 

I 

De rănile războiului nu ne;,am 

vindecai încă. 

Starea socială actuală, conditiile economice de continuă nesi= 
. guranţă în ce priveşte starea materială, starea morală şi chiar viaţa 
. omului de azi influenţează felul de a gândi, de a acţiona şi simţi al 
fiecărui individ. Grija zilei de mâne ca şi emoţiile de fiecare clipă au 
o rezonanţă mai mare în sistemul nervos al contemporanilor şi această

. excitare adesea ajunge foarte aproape de starea bolnăvicioasă sau pa-=

talogică. Consecinţa acestei stări, relatatii de medicii psihiatri şi de sta=
fistici, se vede clar în numărul mare al bolnavilor de boli nervoase

_ şi al alienaţilor cari s'au înmul/it şi se înmul/esc pe fiecare an. Alarma
. s'a dat prin scrieri, reu11iuni şi congrese medicale, unde s'a discutat
. igiena mintală. Rezultatul acestor cercetări este că, după cum neu-=
. rastenia propriu zisă, adică sleirea energiei nervoase, era boala ner-=
voasă caracteristică sfârşitului secolului trecut, tot aşa anxietatea, boala
fricei, e nevroza secolului actual. Trecerea bruscă dela ritmul vieţii

· patriarhale, senină, liniştită şi plină de siguran/ă, care se desfăşura
' înainte de războiul mondial, la viaf a dinamică, a-gitată şi trepidantă a
. civilizaţiei, tehnicei şi ritmului modern, a făcut ca toate boalele ner=
voase să se ilgraveze.

Dela iufeala de deplasare a diligentei, am trecut brusc la iu-= 
: feala vertiginoasă a automobilului şi aeroplanului. Telegrama e înlo-= 
. cuită de radiogramă, iar flaşneta a devenit radio. Toate s'au corn-= 
plicat, transformându.=-se şi augmentându.=-se. Felul de viată al oră= 

_ şenilor e altul : petrecerile sgomotoase, desfrânarea, trândăvia şi lipsa 
de activităţi fizice, abuzul de alcool, de substanţe toxice şi stupefiante 
sunt cauzele atâtor afec/iuni şi boli nervoase, care s' au pronunţat, s' au 

. agravat şi răspândit. Procentul surmena/ilar şi neurastenicilor a crescut 
_ şi li s'au adăugat anxioşii. 

Anxioşii sunt nevropafii la cari desechilibrul sufletesc rezidă 
• numai într' o perturbare afectivă, la care reacfiile emofive în genere şi
. cu deosebire emoţia fricei 'iau proporţii ,nari şi influenţează pe cei de
. primprejurul lor, enervându:i prin contagiunea mintală, sau cel puţin
·
_.
.prin sugestii negative, comunicându-=le îngrijorarea, frica şi spaima
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for exagerată. La aceşti nevropaţi, raţiunea nefiind atinsă, ei sunt con= 
·sideraţi sănătoşi şi, ca atare, lăsaţi liberi să influenţeze şi să cornu=
nice tuturor impresiile lor exagerate. Unii oratori cu talent, sin=
-ceri sau il')teresaţi, găsesc în sălile de _întruniri alţi anxioşi, cari
-constituesc material favorabil, explozibil, gata la reaeţii violente, în
manifestări de stradă, devastări şi lupte fratricide. Mai în fiecare ca=
pitală a ţărilor din Europa, dela războiu încoace, au fost lupte, a
curs sânge şi s' a ucis frate pe frate, adeseori din cauza exaltării,
unor oratori de talent, dar anxioşi. Starea actuală de excitaţie ner=
voasă greu de stăpânit justifică în parte luai-ea măsurilor exceptionale
-c;:1 cenzura şi starea de asediu. In definitiv criza socială, economică,
politică şi morală a creat nevrosismul sau psihoza contemporană, iar
starea anormală anxioasă a indivizilor creazii la rândul ei reacţiuni
colective, de natură a întreţine şi accentua criza actuală, prin diferite
.asociaţiuni publice şi clandestine.

Din acest cerc viţios nu se ştie cum va ieşi lumea. In mare 
parfe criza materială economică de azi e dc1t0rită fricei, care a produs 
starea de neîncredere reciprocă, de suspiciune continuă şi discreditare ,  
din cauza fricei exageri;lte, nu 11umai între indivizi ci şi între naţiuni. 

Bănuiala reciprocă, ura moştenită dintre state, vanitatea na=
ţională, şovinismul accentuat sunt sentimentele pe care se bazează 
toate relaţiunile dintre popoare şi duce la înarmarea febrilă la care 
asistăm. 

Numai dorinţa sinceră a conducătorilor de p0poare, ideile lor 
sănătoase şi cuminţi ar putea vindeca nevrozde sau psihozele actuale, 
prin canalizarea vechilor uri atavice pe calea sublimării, adică trans=
formând ura şi frica actuală în rivalitate pentru scopuri nobile, emu=
lare în domeniul industriilor, ştiinţelor şi artelor, precum şi descărcarea 
jnstinctelor cornbative pe tărâmul sportiv din arene şi stadioane. 

Marele fisiologist rus Pavlov susţinea că pârghia de căpetenie, 
,cheia de boltă a funcţiunilor cerebrale la oamenii de azi e frica, iar · 
condiţia primordială a oricărui progres al cerebralită(ii umane în viitor 
este desbărarea de această patimă, care otrăveşte re\Jţiile dintre oameni, 
făcându;le convieţuirea pacinică imposibilă. După Pavlov, frica este 
factorul principal în desvoltarea atitudinii fiecărui creer faţă de viaţă. 
Sunt trei factori determinanţi pentru viaţă : frica, foamea şi sexua=
litatea, iar dintre aceşti factori el pune în primul rând frica. 

Dacă am avea - spune Pavlov - numai o sută de ani pace 
şi deplină siguranţă, omul secolului viilor ar fi mai bun, din punct 
de vedere fizic şi psihic, decât cel de azi. Creerul său nu va fi cu 
ceva diferit de al omului actual ; va fi însă eliberat de frică, această 
îngrozitoare fohie, care e cauza mai tuturor relelor şi a nenorocirilor 
din lume 1). 

* 

1) Dr. A. Radovici: Conferentiar universitar, Medic Primar al Serv. Boale 
Nervoase, Spitalul „Filantropia": Cum guverneaz,'i creerul, pag. 157 şi urm. Editura 

"Universală" Alcalay & Co. 
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Prinlre devii cursului secundar suni şi copiii nervoşilor, sur,,· 
menaţilor, neuraslenicilor, anxioşilor, psihopa!ilor, etc. şi chiar în cazul 
când n'ar fi moştenit dela părinti vreuna din bolile nervoase, sunt 
foarte predispuşi şi cei sănătoşi, căci sunt continuu influenţaţi de 
mediul familiar, şcolar şi şocial. Boakle nervoase sunt foarte conta.:,· 
gioase. Enervatul transmite inlerlocutorului enervarea sa, cu alâl mai 
mult copiilor cari suni sensibili şi mari imilalori. 

Elevii din liceu dinainle de războiu şi cei cari au lerminat liceul 
imediat după războiu aveau un nivel moral şi cultural superior celor· 
de azi. Avem în vedere marea majori/ale, nu exc?pţiile. Constalarea 
aceasta n'am făcut=o numai noi, ci şi câ(iva colegi din Bucureşti,. 
cari au discutat chestiunea la Asociaţia Generală a Profesorilor Se ... 
cundari. 

Elevii de allădată erau mai modeşti, mai supuşi, mai muncitori, 
şi mai ambiţioşi ; lucrau mai mult, mai bine şi cu mai mult interes
şi spor decât actualii elevi. Colegii lineri, de curând intrati în învă= 
tământ, nu pot face această comparatie, dar pot compara munca ac=

tuahlor elevi cu a lor de altădală. In afară de aceasta matricolele se 
păstrează în arhivele liceelor şi o anchelă statistică n'ar face decât să, 
dovedească cele susţinute de noi. 

Aliă dată elevii din cursul superior al liceului nu numai că nu 
erau repeten(i, dar erau foarte puţini corigenţi. Camaraderia o înţe ... · 
legeau grupându„se pentru a se ajuta reciproc la studii, nu numai 
penlru scopuri distractive şi nepermise cum fac cei de azi. 

Profesorii nu găseau cuvinle de laudă pentru unii elevi distinşi, 
iar nola zece era prea mică pentru ei. Acum nu mai sunt elevi ex...
cepţionali şi rar de tot cei foarte buni, penlrucă acum foarte puţini, 
din ei vor să capele note mai mari de cinci, notă maximă de pro ... 
movare. O observaţie făcută unui elev din cursul superior era sim...
ţită, allădată, mai dureros decât e simţită acum o eliminare. La unij, 
găsim o lipsă totală de interes, care nu se găsea altădată nici măcar 
în mod excepfional. 

Aceiaşi elevi din cursul superior al liceului, lipsiţi de voinţa, 
de a lucra şi de atenţie, când erau în cursul inferior, erau mai atenţi, 
mai interesaţi şi mai activi. Acelaş copil cu privirea vioaie, cu obrajii 
plini şi rumeni, interesat şi activ, promovat şi lăudat în cursul inferiorr 

îl găsim în cursul superior cu obrajii palizi, cu privirea aiurilă şi 
obosită, dislrat, apatic şi indolent şi, ca urmare, corigent şi repetent. 

Copiii născuţi în anul 19-16, au ajuns în cursul superior când 
au împlinit 15 ani, adică prin anul 1932, de când scăderea voinţei 
de a studia e mai accentuată, şi această scădere s'a pronunţat mereu,. 
până la elevii cari au terminat liceul în anul şcolar trecut (1936-37),. 
cari suni născuţi în anul 1918; concepuţi şi crescuţi în vremuri de 
cumplită groază, mizerie şi tensiune nervoasă, aceşti elevi au fost 
mt:1lt influenţafi de acele împrejurări crifu:e. 

Cauzele scăderii nivelului moral şi cultural al elevilor s'a spus 
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că sunt următoarele: a) Suprapopula/ia claselor, b) Siarea materială 
c) Moravurile sociale de după războiu, şi d) Influentele politice,
care au pătruns în şcoală dela răsboiu încoace. Recunoaştem că, luate
în general şi în parte, cauzele acestea au influenfaf şi influentează
spiritul elevilor, dar niciuna din ele nu explică pentruce altădată
clasele cele mai bune erau în cursul superior şi acum sunt în cursul
inferior. Pentruce aceeaşi elevi au fost buni în cursul inferior, iar
în cursul superior sunt foarte slabi şi răi, când normal ar trebui să
fie invers, adică aşa cum era altădată ? Schimbarea aceasta nu o ex:
plică niciuna din cauzele mai sus enumerate.

Suprapopulafia claselor recunoaştem că e un mare rău, dar ea 
nu explică această schimbare, pentrucă în cursul superior sunt clase 
cu numărul de elevi chiar sub limită. Starea materială, în cazul când 
a fost aceeaşi pentru ambele cursuri, iarăşi nu explică schimbarea. 
ln orice caz, starea materială ar fi valabilă în parfe, numai pentru 
cei cari au sărăcit. Cunoaştem însă cazuri de elevi din cursul su: 
perior, ai căror 'părinti au falimentat, cari câştigau cu preparatiile lor 
ca să=şi poJ!ă ajuta familia, iar ei au· rămas aceiaşi elevi distinşi, 
mentinându=şi clasificaţia din timpurile mai bune pentru ei. Influentele 
politice mută elevi slabi şi răi dintr' o clasă într' alta, dar dacă au fost 
aceleaşi pentru ambele cursuri, nici această cauză nu explică fotul. 
Nici chiar moravurile societătii post„belice nu explică complet scă-=
derea aceasta, aşa cum o explică starea sanitară a nervilor tineretului 
şcolar de acum, în comparatie cu cea a celor de altădată. 

Copiii moştenesc calităfile, defectele şi mai sigur bolii?. părin-=
filor. O uşoară turburare nervoasă la părinti, poate deveni boală la 
copiii lor. Boala nervoasă cea mai frecventă la generafia de după 
răsboiu, care loveşte cu deosebire pe adolescenfi, numită pentru acest 
motiv şi boala adolescentei, e Scliizofrenia sau Demenfa precoce 1}
(schizein = a despica şi !ren = gândire). Ea apare la vârsta dintre 
15 şi 25 ani. Micşorarea activităfii fizice şi intelectuale, la Cdfe se 
adaogă caracterul demenfial, constifuesc fundamentul sau stigmatele ei 
principale. Două treimi din bolnavi au drept cauză a boalei eredi-=
taka neuro=psihopatică. Pentru rest, adică pentru o treime din cei 
atinşi, au drept cauză, care favorizează aparitia ei, bolile toxi:infec= 
fioase, adică e„cefalita epidemică, sifilisul, tuberculoza, febra tifoidă, 
precum şi alte cauze accidentale ca : emoţiunile prea mari, surmenajul, 
etc. Apărând această boală la epoca adolescentei, s'a dovedit că pri: 
cina ei poate fi şi desechilibrul endocrinian, adică functiunea nere-=
gulată şi disprnporfionată a glandelor endocrine. 

Evolufia schizofreniei cuprinde trei faze: debuiul, siadiul sau 
sfarea şi faza ferminală sau paranoidă. Perioada debutului e ex-=
trem de variabilă şi mai scurtă ca celelalte. ln genere boalele ner-=
voase sunt cu atât mai periculoase, cu cât nu se simte apariţia lor. 
ln cazul schizofreniei, când se semnalează mai bine simptomele, a şi 

1) Dr. G. Preda: Schizofrenia, din Medicul Nostru de Dr. Ygrec pag. (441)

,.Analele Dobrogei", X VII[. 10 
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trecut faza de debut şi începe stadiul sau faza a doua, când bol"' 
navul nu se mai poale vindeca complet. 

PerioJda debutului se caracterizează prin următoarele simptome: 
modificări de dispoziţie sufletească, adică treceri, repezi dela veselie la· 
triskţă, dela linişte la fur;e. ·Modificări ale caracterului. Pacientul e 
adeseaori trist, grav şi răutăcios. Sentimentele de afectiune pentru 
părinti, membrii familiei şi colegi su11t micşorate, asemenea şi cele de 
respect pentru ci. Sentimentele morale sunt şi ele denaturate, bol"' 
navii sunt lipsiţi de pudoare, cinici, îndărătnici, indiferenţi, nepăsători, 
neglijenţi şi leneşi. Pe lângă aceste sem11e şi manifestări fată de alţii, 
ei se simt obositi fără muncă, sufăr de iner(ie pentru orice fel de 
ac(iune intelectuală sau fizică, de insomnie, explozii nemotivate de râs, 
crize pseudo=hysterice, neurastenice sau epileptiforme. 

Perioada a doua sau de stare a schizofreniei se mai numeşte 
dementă precoce simplă. Ea se caracterizează prin accentuarea sem=
nelor de slăbire intelectuală şi afectivă care s' au manifestat în prima 
perioadă. Când boala e în f�za a doua, de stare sau stadiu, are 
două forme : una ebefrenică, care se distinge prin simptome de ex-"' 
citatie sau exalta(ie desordonată, <.1bsurdă, incoherentă, cu frazeologie 
goală şi emfatică, abuz de neologisme, cuvinte noi, vorbe de prisos, 
răspunsuri date alături, mişcări automate repeţite, turburări î11 forma 
scrierei, alegorii simbolice, mistice, cabalistice; manierismc, adică ten-"' 
dinte de imitaţie, aluri, poze, mândrie şi obrăznicie; umor variabil, 
mi11ciuni fără scop şi interes, cinism, sexualism, etc. 

Perioada de stadiu cu varianta numită cafafonică se caracteri"' 
zează prin lurburări î11 sfera motrice : opozi(ionism, adică tendinţ•� de 
a lucra mereu în sens opus solicitărilor, ordinelor, obiceiurilor, rnora=
vurilor şi bunei=cuviinte ; negativism, adică tendinta de a contraria 
oricând, pe oricinC', fără interes şi fără motivare. Caracterul formei 
catatonice îl formează opozi(ionismul şi negativismul. 

După aceste stări bolnavul ajunge în faza terminală sau para"' 
noică, la încetarea completă a activită(ii psihice şi fizice, adică la 
stupoarea catatonică. Refuzul de alimente, atitudini fixe, imobile, au=
tismu\ (tăcerea, concentrarea în sine) aduc tuberculoza şi bolnavul 
nu moare din cauza schizofreniei, ci de tuberculoză. 

Semnele fizice aparente ale schizofrenicului nu prezintă impor= 
tantă pentru fixarea diagnozei. Tocmai aceasta face ca suferindul să 
se creadă şi să fie consîderat sănătos. N'are dureri, nu=-i considerat 
bolnav şi deci n 'are penfruce consulta medicul. In cazul când !=ar 
consulta, medicul n'ar putea constata altceva decât doar semnele fi=
zice apa1ente, care nu sunt în prima fază. Numai medicii psihiatri, 
după repetate observatiuni, pot să stabilească diagnoza şi faza îr. 
care e bolnavul.· 

ln genere bolile nervoase, în primul rând, influenţează vointa, 
atentia şi simturile, ori pentru a surprinde o scădere sau turburare a 
acestor facultăti, părintii sau membrii familiei nu pot observa apariţia 
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şi evoluţia lentă a boalei şi dacă observă o .turburare, o pun pe 
seama aşa zisei „crize de creştere". Părinţii nu pot face bune ob.,. 
servaţiuni, nici comparaţiuni relative sau absolute. Comparaţiunile 
ilcestea cu elevul însuşi şi cu alţi elevi normali, numai profesorii le 
pot face, căci zilnic sunt obligaţi să aprecieze acfivitatea intelectuală, 
voin/a de a lucra, atenfia voluntară şi acuitatea simfurilor. 

Simptomele bolilor nervoase şi în special ale schizofreniei sunt 
în acelaş timp şi defectele elevilor, care sunt notate rău de profesori. 
Elevii cari nu pot învăţa şi executa ceeace li se cere, nu=şi dau 
seama că sunt bolnavi, iar profesorii nu ştiu că pretind unor bolnavi 
să lucreze la fel cu cei sănătoşi. . 

Fireşte că nu toţi leneşii sunt schizofrenici. Lenea adevărată, 
adică dorinţa şi voinţa de a nu lucra şi de a nu 1nvdfa, fării sii aibă 
o cauză patologică, fizică sau socială, nu există. Copilul normal are
trebuinţă şi simte plăcere de a lucra ceva. Oricare ar fi cauza lenei
intelectuale şi fizice, ea trebue căutată de medici şi vindecată. Elevii
cari prezintă simptomele schizofreniei sau a oricărei boli nervoase,
fac fără voia lor două mari greşeli : îşi agravează boala ca să nu o
mai poată ameliora şi servesc de rău exemplu p·entru cei sănătoşi
sau predispuşi, deoarece colltagiunea se face inconştient şi e foarte
puternică. Dr. Victor Pochet scrie: ,,Feriţi.,-vă de oamenii nervoşi ca
de ciumaţi" 1).

Adeseaori prin cancelarii s'aude observaţia: ,,Cum s'a lenevit 
elevul X şi ce bun băiat era în cursul inferior" ! Adevărate drame 
se petrec în sufletele părinţilor, când li se comunică şi lor această 
fristă constatare. când din elevi buni şi lăudaţi sunt acum disprefuif i 
prn'tru defectele lor, care in realitate nu sunt decât simptomele vreunei boli 
nervoase şi în special ale schizofreniei. La tot sbuciumul şi durerea 
părin/ilor ei rămân reci, indiferenţi şi chiar zâmbitori, parcă n'ar fi 
vorba de ei. Ca apărare caută să proecteze în afară .vina lor, se 
tânguesc pări11tilor că sunt persecutaţi de profesori, sau că nu pot 
Dovedi cu i11vătatul tot cât li se cere ; şi au dreptate, de oarece sunt 
bolnavi. Altădată programele analitice, cu bifurcarea modernă şi reală, 
.erau mult mai încărcate; în schimb elevii erau mult mai sănătoşi. 
Părinţii argumentează: băiatul meu în ·clasele primare a fost numai 
premiant şi nimeni nu l=a silit să învete ; în cursul inferior al liceului 
a promovat cu menţiune şi chiar premiant şi acum, în cursul supe= 
rior, când e mai mare şi a început să judece, să rămâe corigent sau 
repdent? ! Fireşte că au dreptate elevii. Unii părinti au observat 
oboseala, dar nu.,-şi pot explica adevărata ei cauză şi to(i ajung la 
aceeaşi încheiere, pe care o strigă oriunde verbal şi prin presă. Pro= 
fesorii sunt răi şi persecută, programele sunt prea încărcate, ma.,. 
nualele greoaie şi încâlcite, iar profesorii nu explică bine şi sunt 
prea pretenţioşi. Un părinte luminat şi chiar un medic distins a pro.,. 

1) Dr. Victor Por;:het: Calea Fericirei. Lucrare premială de Academia Fran=

ceză. Traducere de Colonel Traian Er. Grigorescu pag. 240. 
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testat la Minister că: ,,programele actuale prea încărcate ne vor 
tâmpi naţia". Acest părinte a uitat probabil că el, altădată, a invă(at 
după un program de liceu real sau modern mult mai încărcat decât 
cel actual şi totuşi a rămas sănătos. Dacă naţia se va tâmpi, apoi' 
aceasta se va întâmpla nu din cauza şcoalei, ci din a părinţilor. 

Legiuitorii şi pedagogii, la alcătuirea programelor analitice, au, 
avut în vedere puterea de muncă intelectuală a elevilor sănătoşi, nor= 
mali, cu calităti intelectuale mijlocii şi sănătoase, nu pe debilii min= 
tali, sau pe cei atinşi de boli nervoase, ori influentati de psihoza gene=
rală actuală, adică contaminaţi. 

Părintii în genere nu=şi dau seama că copiii lor sunt atinşi de· 
vre=o afecţiune nervoasă, îi cred leneşi şi=i stimulează prin diferite 
mijloace să înveţe, iar pe de altă parte stăruesc pe lângă profesori> 
să=i promoveze. Intervenfiile şi stăruin(ile au devenit presiuni, obse= 
siuni chinuitoare, ameninfări şi chiar şantaje, aşa cum n'au mai fost 
niciodată şi bieful bolnJv se pomeneşte promovat ; iar în clasa ur=

mătoare, unde a trecut nepregătit, i se pare programul mai încărcat 
pentru el şi aceasta va influenta mai puternic asupra sănătăfii ner= 
vilor săi. In clasa următoare, boala, la început numai anuntată prirr 

simptomele fazei de debut, trece repede în faza a doua de stare sau 
stadiu, când bolnavul devine mai indiferent la orice observaţie, mai. 
apatic, mai lipsit de interes, adică cu mai putină voinfă şi atenţie: 
In câteva luni poate primi trei eliminări, trei pedepse pentru acelaş. 
fel de abatere. Opozifionismul şi negativismul, care caracterizează faza 
de stare catatonică a schizofreniei, sunt bine pronuntate. Schizofre: 
nicul nu fumează pentrucă e obicinuit, ci mai mult ca să sfideze, săr 

fie văzut. Nesupunerea exprimată prin vorbă şi faptă, sau negativis= 
mul şi opozifionismul îi fac plăcere. Munca intelectuală care i se 
cere la şcoală nu o poate face, îl oboseşte şi=l desgustă, nu poate 
scăpa de ea ; de aceea din tot sufletul urăşte tot ce i se cere la 
şcoală sau numai e în legătură cu ea. Inconştient simte că această· 
muncă îi agravează boala. Toţi cei mai dragi din turul lui îl sfătuesc 
să învefe, dar el nu poate, cum a putut altădată, când era sănătos, şr 
nimeni nu=l crede. Disperat atunci adolescentul părăseşte casa părin:-
tească şi pe tofi cei pe cari i=a iubit odinioară şi fuge în lumea 
l::rgă - dupăce a spart vreun sertar - în Africa chiar, oriunde„ 
numai să nu mai fie silit să învefe. Ziarele, în urma examenelor 
anunţă mereu faptele disperate ale acestor bolnavi sau dispariţia lor, 
şi nu sunt toti anunfati. Aceşti copiii nu sunt de ai ţăranilor, nici' 
de ai oamenilor săraci, ci în deosebi ai acelora cu oarecare stare 
materială. Poliţia portului Constanta regulat ,,trimite la urma lor" pe 
minorii fugari, cari n'au putut să se ascundă pe vreun vapor care 
pleacă. Furtul, vagabondajul, cinismul, sexualismul şi crima sunt şi: 
simptomele schizofreniei 1).

Astăzi când nu mai sunt _robi nici ln Abisin.ia, când. torturile-

1) Dr. Ygrec: Medicul Nostru. Schizofrenia de Dr. G. Pieda pag. 445,
•
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·şi caznele sunt oprite pentru criminalii de rând, se practică totuşi
,munca silnică pentru copii şi aceasta o 'ac tocmai părintii ambitioşi,
părintii acei carj.,-şi iubesc mai mult copiii şi vor să=i vadă fericiti I
1n timp ce un animal bolnav e scutit de jug sau ham, un copil
·bolnav e silit să muncească, tocmai munca cer1 care=] distruge. Pă.:
rinti ambiţioşi, cari nu vă daţi seama de ce faceţi, fie.,-vă milă de copiii
·voştri cari sunt bolnavi fără dureri, fără crezare şi adesea din vina
·voastră! ...

Când schizofrenia, combinată cu slăbiciunea fizic.'i şi anemia, 
·pregăteşte tuberculoza, atunci abia se consultă medicul şi se iau mă=
-suri de cele mai multe ori tardive. Procentul elevilor, cari trebue să
întrerupă studiile şi să stea în complet repaos, la munte, e cu mult
mai mare acum decât altădată. Medicii, păslrând secretul profesional,
nu declară boala pe adevăratul ei nume, mai cu seamă că la două
.treimi din cazuri boala e moştenită.

Când un băiat sau o fată a trecut de vârsta de 12- 13 ani, 
·trebue observat cu mai multă atentie decât atunci când era mic.
Pentru acest motiv adolescenţa şi pubertatea se. mai numesc şi „ vârste
,periculoase", care, cu psihoza actuală, sunt mai periculoase ca altădată 1).

Dacă vreun elev manifestă simptomele schizofreniei, simptome
foarte uşor de recunoscut, - căci în primul rând sunt: lenea pentru
-orice activitate fizică sau intelectuală, lipsa de voinţă şi atenţie unite
cu indifere .. (a, nesimţirea şi apatia, defecte pe care altădată nu le-=-a avut
.şi care corespund cu un mare număr de note rele, în special la
-obiectele unde are lucrări de făcut, - părintii prudenţi 2r trebui să
-consulte medicul şi să combată cauza acestor scăderi. După ce fa.:
-cultăţile obosite sau atinse de boală, voinţa şi atenţia, vor fi readuse
,la starea normală, aşa cum le=-a avut elevul când era mai mic şi în-=
văţa fără a fi silit, numai în asemenea caz va putea continua studiile
fotrerupte, fără presiuni asupra lui, nici a profesorilor.

Schizofrenia moştenită sau r.ăpătată, la copii, e în formă latentă, 
-se menţine în acelaş grad, iar după vârsta de 15 ani începe să evo-=
.lueze după cazuri, mai încet sau mai repede şi în forme foarte variate.
Elevi cari prezintă simptomele schizofreniei avem în fiecare clasă
-câte două sau trei cazuri, în formă latentă în cursul inferior, sau în curs
,de evoluare în cel superior, iar aceştia contaminează nu numai pe
cei sensibili sau predispuşi, ci în grade diferite aproape toată clasa.

După cum elevii atinşi de vreo boală molipsitoare sunt imediat 
consernnati şi izolaţi, tot aşa ar trebui să intervină Serviciul Sanitar 
Public pentru izolarea celor atinşi de vreo boală nervoasă. In ase.: 
menea caz vor fi mai bine serviţi bolnavii în parte, - căci, fiind tratati, 
.se pot ameliora sau vindeca - şi şcoala în general. Scăderea nivelului 
cultural şi moral, care s'a constatat la tineretul şcolar actual, în primul 

1) Prin buzunarele şi ghiozdanele elevilor altădată se găseau tigări şi tutun ; 

.acum, pe lângă aceste articole oprite, se mai găsesc : cărti de joc, sticle cu vin sau 

.j.uică, etc. 
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rând se datoreşte sănătă(ii lor fizice şi mai cu seamă psihice. Leneşii,. 
cari deabca se mişcă şi răspund profesorilor cu nepăsare şi ci: 
nism, sunt considera(i de multi dintre colegii lor sănătoşi, drept nişte 
eroi buni de imitat. Unul sau doi din aceşti bolnavi, promovaţi cu in= 
fervenţii, presiuni şi reexaminări în Iunie şi Septembrie, pol conta: 
mina o clasă întreagă, mai cu samă când aceşti bolndvi sunt inteli: 
genti şi în trecut au fost elevi buni. ln asemenea caz prestigiul lor 
e fascinator. Ei sunt mentorii şi adevăraţii şefi autoritari ai clasei. lşi 
poate oricine închipui ce poate să devină o clasă influenţată şi con: 
dusă de un atins de dementa precoce. 

Apatia, lipsa de interes, desordinea şi obrăznicia se accentuează 
pe fiecare an, paralel cu accentuarea boalelor nervoase, iar rezultatele 
se cunosc. La examenele de bacalaureat numărul candidaţilor scade 
cantitativ şi mai cu seamă calitativ, si această scădere nu e numai la 
noi, ci e generală. 

Dacă boala are o formă mai pronunţată, elevul trebue retras 
definitiv dda orice şcoală teoretică, deoarece munca intelectuală agra= 
vează boala, obosind mai mult facultăţile bolnave. Să i se caute o 
ocupaţie manulă, care pretinde mai puţine efqrturi intelectuale. Lucrul 
manual uşor opreşte sau ameliorează boala, dacă n'a avut o cauză 
ereditară· sau o evoluţi� rapidă. Pentru toate boalele psiho=nervoase 
rnedicina r?comandă orientarea suferinzilor spre ocupaţiuni manuale 
uşoare. Din acest punct de vedere, Ministrul Educa(iei Naţionale, 
Domnul Profesor Doctor C. Angelescu, ca Ministru, s'a afirmat ca 
un politician patriot, care prevede şi înfăptueşte, ca profesor, cel mai 
modern pedagog adept al „şcoalei active", iar ca distins medic a lucrat 
pentru profilaxia boalelor mintale, căci a înfiinţat şi organizat gimna:
ziile şi liceele industriale. Aceste gimnazii şi licee, pe lângă impar: 
fanta lor practică cunoscută de toată lumea, vor mai avea şi roluL 
binefăcător de a reduce sau vindeca facultăţile slăbite sau bolnave, 
vo� fi în acelaş timp .şcoli de reeducare şi sanatorii pentru elevii pre= 
dispuşi sau atinşi de boli nervoase. 

Sunt părinţi cari cred că, dacă au un copil debil, nu=l pot da 
să învefe o meseri . Dar tocmai pentrucă e debil, e necesar să facă 
mici eforturi fizice, ca să se întărească. Urmând o şcoală teoretică, 
debilitatea fizică i se va acentua şi, pe lângă ea, va mai adăoga şi 
pe cea intelectuală. Acelaş părinte, care oriund,e şi în orice împreju: 
rare apreciază calitatea lucrului făcut, nu cantitatea, numai pentru CO-"

pilul lui nu vrea să ştie bine ceva, vrea să aibă un titlu. Adică pentru 
apriga luptă a vieţii, nu vrea pentru copilul lui o sabie adevărată de 
oţel, ci o imitaţie de carton; vrea o iluzie, nu o realitate. Astfel, el 
dă societăţii un obosit, un automat, un bolnav care, suferind el, va 
face şi pe alţii să sufere, în loc de ur'l om sănătos la corp şi la minie'. 
vrednic de orice muncă. 

Avem 300.000 de funcţionari, cari ar putea fi reduşi la un sfertr 

fără nici=o pagubă pentru servicii. Din bugetul statului, 550/o din chel: 
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tueli, reprezintă salariile funcţionarilor. Povara bugetului e mare. Pro.a
portia functionarilor e mai mare decât în alte tări, totuşi presiunea politică 
pentru noii titraţi este atât de mare şi de puternică, încât nici un guvern 
nu=i va rezista. Fiecare lege pe care Parlamentul o votează, fiecare 
organizare pe care guvernele o înfăptuesc, nu sunt decât motive pentru 
plasarea noilor titrati. Postulanfii de slujbe la stat sunt un pericol 
care creşte ameninfător, în timp ce posturi bine retribuite în afaceri 
rentabile, în corner( şi industrie, sunt ocupate de minoritari şi străini, 
iar agricultura, creşterea vitelor şi pescuitul, în mare parte se fac 
tot primitiv, ca şi acum o sută de ani. 

In întreprinderile particulare o slujbă se capătă şi se mentine 
numai după aptitudini şi merite, pe când la stat mai mult după fit.a
luri şi influente politice. Cu sfăruinfe se promovează şi se capătă un 
titlu academic; cu stăruinte şi  presiuni se capătă şi  se menfine o 
slujbă ; tof. cu stăruinte şi interventii, funcţionarii incorecti scapă de 
condamnări, iar cei parveniţi numai prin titluri şi stăruinţe sfidează 
pe cei meritoşi. Copiii acestora ştiu bine care sunt mijloacele cele 
mai sigure de parvenire, tocmai contrare celor pe care le citesc în 
cărţi, sau le aud dela profesorii lor. Peniru ce ar mai munci conştiin.a
cios în şcoală, când se poate parveni fără merite şi fără muncă. 
Pentru aceşti părinti, şcoala n'are alt rost decât să elibereze certificate 
şi diplome şi când nu le poate căpăta, nu ezită să le cumpere false. 

Tot atât de greşiti sunt şi părintii cari silesc pe copiii lor să 
învetc, adică să facă U11 lucru pe care ei nu.a-I pot. Un titlu obţinut 
prin eforturi prea mari duce la surmenaj sau neurastenie. Cei sur.a
mrnati sau neurastenici ca şi schizofrenicii remişi, adică numai ame-=
liorafi, în loc să caute vindecarea în ocupJ(iuni productive, care ne-=
cesită eforturi fizice şi îndemânare, se îngrămădesc la slujbe, la ocupa-=
ţiuni sedendare, unde nevrednicia lor se poate masca. Aceste ocupa= 
ţiuni le agravează boala, sau în cel mai bun caz, le=o menfin. 

Nu interesează faima sau prestigiul unui titlu, ci ceeace poate 
să facă posesorul lui cu el. Cea mai perfectă armă în mâna unui 
neindemănatec sau nepriceput poate fi o ne".norocirc pentru el şi cei 
din jurul lui. Nu contează nici cantitatea cunoştintelor acumulate cu 
mari eforturi, ci felul cum sunt asimilate şi cum sunt utilizate în 
viata practică. Sunt multi milionari fericiţi, cari n'au mai mult de patru 
clase primare şi sunt multi titraţi nenorociţi, cari nu sunt buni de nici=o 
!rea bă ; primii au o minte sănătoasă şi ştiu bine ce vor, iar ceilalti
sunt surmcnafi sau psihopati lipsiti de vointă.

U11 bancher din localitate avea angajat un contabil titrat, care-i 
făcea mereu greşeli în registre. Odată îl întreabă p<' contabil: ,, D=le, 
„câte clase ai învăţat d:ta ?" Contabilul îi răspunde: ,,Patru clase 
,,de gimnaziu şi patru clase la şcoala superioară de comert". Ban-=
cherul n:flect-;:ază şi caută să-=şi explice . ,, Cu opt clase secundare 
„ faci atâte.i greşeli şi eu. numJi cu patru dase primare te corectez 
„ mneu; asta-=i din cauză că d3fa ai învătat cele opt clase secundare 
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„după războiu, când era inflaţie, iar eu le=am învăţat pe ale mele 
,,primare înainte de războiu şi, deci, ale mele sunt în valută forte" ... 

Aw.a dreptate bancherul. După războiu n'a fost numai idlatia 
monetară, ci şi o inflaţie de diplome, iar această inflaţie a avut şi are 
efectul descurajant pentru cei meritoşi, că li s' a aplicat şi lor legea 
economică : ,,Moneda proastă alungă moneda bună". Ca urmare, multi 
titraţi meritoşi nu sunt puşi la locurile pe care le merită, sau şomează, 
iar cei cari au fost remorcaţi prin diferite mijloace dintr'o clasă într' alta, 
ocupă locurile cele mai bune, fac greşeli şi fraude pe care statul, 
adică noi, le plătim. 

Pentru profilaxia boalelor mintale şi, deci, pentru ridicarea ni= 
velului moral şi cultural al tineretului şcolar propunem următoarele: 

a) La admiterea în liceu să se facă candidafilor un examen
medical serios de către o comisiune de medici din care să nu lip, 
sească un specialist de boli nervoase şi mintale. AceastJ în interesul 
celor sănătoşi ca şi al celor bolnavi sau predispuşi. ,,Descoperirea 
„copiilor înapoiaţi şi predispuşi la turburări mintale, va fi o importantă 
„operă de profilaxie. Instituirea fişei medico-=-pedagogice, a examenului 
�psihiatric şi al examenului de nivel mintal, trebue să devină o rea" 
,, litale la întrarea în şcoli" 1).

b) ,,Elevii din aceeaşi clasă să fie pecât posibil de o capacitate
„intelectuală la acelaş nivel. Copiii anormali şi înnapoiafi ca intelect 
„să fie îndreptafi spre şcoli speciale de reeducare" 2), şcoli în care 
„sălile de tratament şi observafii să alterneze cu atelierele şi terenurile 
„de lucru, căci este dovedit că deficienţii mintali pot da rezultate 
,, profesionale satisfăcătoare" 3 ).

c) ln centrele mari să se facă licee internate. pentru elevi se"
lecfionafi, din cari să se formeze elita intdcctuală. Aceasta pentrucă, 
din co!ltactul cu elementele slabe, mai mult pierd elevii distinşi, decât 
câştigă elevii mediocri. 

d) Simptomele bolilor nervoase să fie bine cunoscute de toată
lumea : părinfi, profesori şi devi, după cum sunt cunoscute simplo" 
mele tuturor bolilor molipsitoare, iar Serviciul Sanitar Public să in= 
tervină oricând ca şi pentru bolile cantagioase, pentru a apăra sănă= 
tatea elevilor normali. 

e) Clasele să fie reduse la numărul de elevi cu care se poate
lucra, adică la 30 de elevi in cursul inferior şi 25 în cursul supericr 4).
Numai în asemenea caz profesorii vor cunoaşte mai bine pe elevi şi 

1) Dr Ion I. Cantacuzino: Higiena şi profilaxia mintală în România. Revista
Fundatiilor Regale, pag. I 17 şi 119 anul IV 1937 nr. 10 Octombrie I. 

2)_ Dr. C. Alexandre,cu:Dersca: Sur11Jenajul intelectual în şcolile secundare.

Revista de Igienă Socială. Extras din nr. I, 1933. 
3) Dr. Ion I. Cantacuzino: Idem. 
4) Dr. Alexandrescu:Dersca: Surmenajul intelectual în şcoalelor secundare. 
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fişa lor individuală va deveni o realitate, avfind ob5ervatii psihologice 
,şi sanitare juste. 

f} Admiterea în cursul superior, în primul rând. să depindă de
examenul medical şi fişa sanitară. Ambele examene, cel teoretic şi 
.cel sanitar, să se facă fără influente politice sau sentimentale. 

g) Să se introducă ca obiect de studiu lucrul manual aşa cum
-e introdus în şcoalele normale, în orele de după masă şi să i-=se dea
foată importanta cuvenită. Lucrul manual, desemnul şi scrierea, fiind
.şi acţiuni fizice, cu aj�torul lor profesorii pot observa continuu voin/a
de a lucra şi afen/ia.

„Numai astfel vom dovedi că în fata importantei şi primejdiei 
„crescânde a desvoltării bolilor mintale, ştim să folosim mijloacele 
„puse la îndemână de ştiintă, pentru a păstra sănătatea na(iurni şi 
viitorul ei" 1 ). '

Să educăm mâna şi apoi mintea 

Via/a e mişcare şi mişcarea e via/ă; deci, cel 

care face economie de mişcări, îşi scurtează via/a. 

II 

Omul, în evolu(ia lui de mai multe zeci de mii de ani, ca să 
-treacă dela starea primitivă animalică, la starea de civilizaţie de acum,
.a muncit. Mâna lui lucrând 1-=a civilizat. Insăşi conformatia analo-=
mică a corpului omenesc, cu muşchi puternici şi bine desvoltati în
-compara(ie cu animalele, ca o istorie a evolutiei lui, ne dovedeşte cu
prisosin(ă că mişcarea şi munca 1-=au făcut vrednic să raţioneze. Mai
intâiu a muncit şi apoi a filosofat.

J. J. Rousseau, încă de acum 200 de ani, indemna pe edu-= 
-catori să urmeze legile naturii, adică să se conformeze fazelor filoge-=
nezei. ,,In locul vorbelor din cărti, traiul în mijlocul naturii, exerci-=
„tarea simturilor şi a corpului mai întâiu. Cei dintâi profesori de
,,filosofie sunt picioarele, mânile şi ochii. Ca să învătăm a cugeta,

' ,, trebue să ne exercităm membrele şi sim(urile, organe care sunt 
-uneltele inteligentei noastre" 2).

Toti pedagogii mai noi, pragmatişti sau activişti, recomandă 
pentru educatia copiilor, în primul rând, lucrul cu mâinile, gospodăria, 
_grăd'năria şi bucătăria, pentru băeti şi pentru fete, în acelaş timp cu 
-educatia simţurilor, pentrucă activitatea fizică e terenul pe care va
creşte şi va da rod activitatea intelectuală.

După W. James, definiţia educaţiei este : ,, Organizarea deprin-=
.derilor câşfigafe şi a fendin/elor căire ac/iune".

1) Dr. Ion I. Cantacuzino: Higiena şi profilaxia mintal:l în România. Op.
-cit. pag. 121.

2) /. C. Petrescu: Şcoala activă. Ed. Casei Şcoalelor. Biblioteca pedagogică
nr. 50, anul 1926, pag. 45 şi următoarele. 
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Şi el susţine că menire,, omului pe pământ, în prim.ul rând,. 
nu este să cunoască, ci să înfăptuiască, şi că voinţa cultivată de 
acţiunea fizil·ă e cea mai insemnală func(iune, e esenţa sufletului 
omenesc. Despre aten(ic t0t el spune că : Geniul nu=i decât o mare 
putere de atentic· volL1ntară bi11e susţinută. Ori ambele aceste irnpor..
tante calită!i sufleteşti, voin!J şi atenţia, au luat naşter.: şi se desvoltă 
prin activitatea fizică, 2dică prin lucrul=manual de orice fel. 

lmprejurările care au urmat după războiul mondial au dat drep-=
tate activiştilor şi mare prcstiglll activităfii fizice, căci lucrătorii ma=
nuali în multe tări au fost puşi p.:: aceeaşi treaptă socială cu muncitorii 
intelecfuali. Mai mult, foştii lucrători manuali au dovedit că, prin 
puterea vointei lor, pot fi vrednici şi neîntrecuţi conducători de po=
poare. Astăzi în Europc1 ca şi în organismul omenesc s'a dovedit că 
voin(a e facultatea cea mai importantă care poate mai bine conduce 
pe indivizi şi naţiuni. Victoria cea mai mare, pe care o poate cineva, 
câştiga, e aceea obtinută în lupta cu sine însuşi şi, ca atare, sunt 
vrednici de conducere şi de comandă numai acei cari, prin voin!ă, au 
putui să se infrâneze şi să se conducă mai întâiu pe ei înşişi. Una· 
din personalităţile cele m;ii distinse ale neamului nostru, D=l Mareşal 
Averescu, are la bazil ilClivităţii lui intelectuale atât de rodnice acti-=
vi tatea fizică manuală, pe care a practicat-=-o într'o şcoală elementară 
de meserii. 

Avantajul unei munci manuale, de timpuriu exercitată, ni..-1. 
arată lămurit copilăria marilor genii, Edisson şi Newton. Ambii, ca
şcolari, nu prea străluceau, în schimb erau foarte acti·1i şi indemă-=
nateci. Newton găsea o 11esfârşilă plăcere să mânuiască securea, rân= 
deaua şi ferestrăul, făcând modele mici de mori, trăsuri şi tot felul 
de obiecte de lemn. Acest gust l=a păstrat şi în epoca maturită(ii,
căci obicinuia să=şi varieze munca intelectuală, făcând mesute şi scri-=
nuri pentru prietenii săi. Despre activitatea fizica a lui Edisson nu 
mai e nevoe să amintim. Din aceste minunate pilde trebuc să învătăm• 
că munca intelectuală, ca să fie viguroasă şi productivă, trebue să 
aibă la baza ei munca fizică manuală şi totdeauna să alterneze cu 
ea. Munca intelectuală se poate compara cu florile şi fructele, iar 
munca fizică cu rădăcina, tulpina şi frunzele. Seva care a creat, a 
desvoltat şi nutreşte activitatea intelectuală, e munca fizică. :Munca 
intelectuală singură, neajutată de cea fizică, slăbeşte, se ofileşte şi se 
usucă, ca şi floarea ruptă depe tulpina ei. Cea mai mare parte dintre 
oameni nu strălucesc prin inteligenţa lor ; totuşi, ca şi plantele care 
n'au flori frumoase sau fructe, trăesc şi sunt necesari speciei şi pro-=
gresului. Fără flori frumoase sau fructe sunt cea mai mare parfe 
dintre plante, dar nu există fruct sau floare fără rădăcină şi tulpină. 

Cunoaşterea singură, dacă nu=i îndrumată în!elept în vederea· 
unui ideal social moral, poate face pe cei răi mai periculoşi. Cunoaşfe-=
rea şi inteligenta nu înseamnă nimic, dacă nu sunt întovărăşite de bu-=
nătatea sufletească şi de un caracter tare. Inteligentă, fără voinţa de a, 
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lucra ordonat, au şi hotii de buzunare, excrocii, şarlatanii, decăzuţii, 
şi vicioşii ; dar inteligenţa· lor nu:i productivă, dimpotrivă, e dăună: 
!oare, căci aceştia sunt invalizii mintali, paraziţii şi otrava societăţii.

Vorba poate fi minciună, iar faptul concret nu poate fi decât 
adevăr şi realitate. Voinţa care produce fapta e deci o facultate pozi-=
tivă. pe când inteligenţa poale fi şi negativă, pentrucă cunoştinţa nu se 

. poilte controla cu aceeaşi uşurinţă şi exactitate cum se poate con:
trola produsul muncii fizice. 

Pentru educatie şi formare;i caracterului, în primu! rând, se va 
începe prin a cultiva vointa şi sirnturile şi apoi, dacă se poate şi ra-= 
ţiunea. Mai întâiu mâna şi inima şi apoi mintea. Aceasta e ordinea 
firească, naturală, ordinea filogenetic:i. 

ln şcoală obiectele teoretice se învaţă cu greu şi se uită repede, 
dacă nu sunt ajutate de ac(iuni fizice. ln şcoalde teoretice acţiunile fizice 
care se leagă cu fiecare obiect de studiu, sunt scrisul şi desemnul, şi. 
apoi vi11 experintele cu lucrările de laborator. Des�mnul e instru.=: 
111entul însuşi al tuturor intuiţiilor vizuale. El face interesante şi mai, 
uşor de asimilat pe toate celelalte obiecte cărora el le vine în ajutor ; 
iar acestea devin mai clare şi mai uşor de înţeles, cu cât ajutorul de-= 
semnului c mai important .Acţiunea de a ne exprima cu ajutorul li-= 
niilor e inconştientă ca şi grafia ; conştientă e numai ideea pe care vrem 
să o exprimăm prin linii sau cuvinte scrise. Pentru acest motiv cunoş-=
tinfele, dobândite cu ajutorul desemnului, împrumută dela desemn 
proprie/alea specială lui şi grafiei de a frece şi a se fixa în incon-= 
şfienf. Ori după Gustav le Bon : ,,Educaţia este arta de a face să 
treacă conştientul î11 inconşlie11t". Pentru atingerea acestui scop edu-= 
catorul 11'are alte mijloace decât sc;:rierea, desemnul şi experienţele. 
Desemnul e lucru ma,�ual şi mijloc de exprimare, care poate deveni 
artă. Mâna este drum, vehicul şi poarta de intrare şi eşire a incon-=
ştientului. Pentru acest motiv, din toată aclivitatea intelecluală din şcoala 
teoretică nu rămâne şi nu se înre.gistrează decât ce s'a scris, desemnat 
sau experimentat. ,, Verba volant, scripta manenf'' (Vorba sboară, dar 
scrisul rămâne) au spus străbunii ; dar în afară de faptul că scrisul. 
şi desemnul îmegistrează şi fixează în timp gândirea şi simţirea ome-" 
nească, mai au din pu11d de vedere pedagogic o neîntrecută importantă 
educativă, pentrucă au puterea de a fixa ideea în inconştient, iar ca 
actiuni fizice fac educaţia ·vointei şi a atenţiei ca şi lucrul manual. 

Şi Romanii - cu toate că ei scriau mai puţin - spuneau: ,, Qui1 

scribii, bis legii'' (Cine scrie, citeşte de două ori). Totuşi poate ceti 
cin.::va neale!1I şi de zece ori aceeaşi bucată, dar fără atenţie n'o· 
poale scrie. 

Edisson a scris trei mari volume de note înainte de a începe 
să redacteze cartea sa ,,Spectatorul". Newton a scris de 15 ori „Cro: 
nologia" sa până să fie multumit 1).

1 J .::i. Smiles. Aju/ă:/e �ingur (Self:help) Trad. Al. Lascarov:::>Ioldoveanu,, 

�d. ,,Cugftarca". 
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La fel au făcut cea mai mare parte dintre oamenii distinşi, oa: 
,menii eroi. Unui intelectual trebue să-=i fie drag condeiul sau creionul, 
nstrumenful cu care zilnic lucrează şi pentru motivul că scrisul e 

_aproape singura actiune fizică pe care o practică. Scrierea e acţiunea 
.cea mai infim legată de natura omenească, ea e expresia inconştien: 
!ului. Totul poate minti; gestul, atitudinea, expresia, fapta, haina şi
�mai cu seamă vorba ; numai scrisul nu minte şi nu minte pentrucă
nu poate. Conştientul se exprimă prin limbaj, iar inconştientul prin
_grafic ; unul scrie, iar altul vorbeşte.

Scrierea nu reprezintă numai traducerea grafică a limbajului, ci 
. este în acelaşi timp fotografia constituţiei, a temperamentului şi a ca: 
iractuului, cu un cuvânt al întregei noastre individualităţi fizice şi psihice, 

După alterările grafiei se poate preciza data când a început o 
·furburare cardiacă sau a sistemului nervos, chiar fără ca pacientul să
fi simţit şi să fi reclamat aceasta medicului său. Cu destul timp înainte
de isbucnirea simptomelor, diformările scrisului normal pot anunţa în:
cepului unei paralizii generale. Anumite leziuni cerebrale, tumori sau
inflamaţiuni ale centrilor nervoşi, pot avea între alte manifestări şi anu-=
�mite diformări grafice. Medicii de boli nervoase cunosc bine scrisul
tremurat şi microgra!ia cauzată de boala lui Parkinson (paralizi:i agi:
·fontă) care se anunţă prin scris. Crizele de neurastenie, choree, schi:
·zofrenie şi alte crize nervoase îşi anunţă apariţia lor prin turburările
,.şi diformările scrisului ; de asemenea vindecarea lor o preve�teşte scrisul,
.. care revine la forma şi caracterul normal, în.pinte de vindecarea corn:
,pletă. Prin urmare, pentru bolile nervoase şi de cord, scrierea e crai-=
,nicul prevestitor, premoli(iunea inconştientului, stigmat sigur pentru
fixarea diagnozei, indicator al fazelor boalei şi anunţător al con:
Nalescenţei 1).

Tot ce am arătat despre grafie, fragmentul desemnului, se poate 
,mai mult spune despre întreg, adică despre desemn, pentrucă numai 
,fragmentul se poate integra şi diferenţia din întreg. Desemnul e în 
acelaş timp mijloc de exprimare automat şi inconştient cum e grafia 
. .şi totodată conştient cum e vorbirea ; el e mijloc şi scop, fond şi 
formă, gândire, simţire şi exprimare, sau grafie şi limbaj. 

Predând scrierea şi desemnul zilnic, trebue să apreciem la elevi 
,voinţa de a lucra şi puterea de atenţie pe care căutăm să le-=o cui-= 
tivăm prin aceste exerciţii. Orice profesor de desemn e obligat să ur-=

mărească şi să noteze deopotrivă progresul, stagnarea şi regresul sau 
:Jurburările dela desemn şi scriere ale elevilor. 

Lucrările de răbdare şi atenţie pe care le făceau elevii de altă:

.dată, nu le mai pot face elevii de acum, deşi la unii din ei consta-= 

.tăm mari posibilităţi. Aceasta nu-=i o impresie fugitivă necontrolată. 
,Desemnele de acum un sfert de veac sunt icoane plastice neschim-= 
bate şi prin urmare dovezi incontestabile ; oricine poak compara un 

1) Gh. Carp, Desemnul ca mijloc de exprimare No. 1 din Biblioteca Aso-=
.,ciatiei Profesorilor de Desemn şi Caligrafie din România 1937. 
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desemn de atunci cu unul de acum. Ti,�eretul inftuen("af de·riitnul ac-=
celerat al vremii, e foarte grăbi! să treacă cât mc1i repede prin şcoală• 
şi viată, iar nerăbdarea aceasta ne..-o arată lămurii scrisul lor neglijrnt1 
şi desenele lor superficiale. 

Orice afecţiune psihonervoasă înfluenfează, în primul rând, aten:· 
fia şi voir,ta şi mai pe urmă inteligenţa şi memoria ; iată pe?:truce ele:
vii atinşi de boli psihonervoase nu suni remarcati în prima fază de· 
profesorii cari predau obiectele teoretice. Inteligenta şi memoria, care· 
la început sunt crufate, maschează simptomele bolilor nervoase în• 
prima fa'lă, pecând desemnul, ca şi scrierea, prin diformările lor, nu, 
mini, anunfă fără greş boala şi isbucnirea crizelor. Un profesor de 
desemn poale consfafa foarte uşor începutul abuliei (boala voinţei) ... 
Sunt elevi cari altădată desemnau cu plăcere şi cari acum nu de:· 
semnează decât dacă sunt îndemnaţi, lăsafi în voia lor, sunt în stare· 
să stea cu creionul în mână o oră întreagă, fără să tragă o singură 
linie. Desemnul e şi acţiune fizică şi, ca să fie îndeplinită, e nevoie· 
de un efori de voinfă, pe care elevii bolnavi mintali îl fac cu mare 
greutate. Aceşti elevi, îndemnafi să desemneze, trag nişte linii în silă .. 
Liniile lor, produse de mişcările unor bolnavi, sunt încete, greoaie,. 
nesigure, întrerupte şi tremurate. Am arătat cum grafia prevesfeşfe ca 
o premolifiune, isbucnirea unei boli nervoase şi am mai spus că desem-= -
nul e mai revelator decât grafia, pentrucă el e întregul, iar ea frag-=
mentul lui. Din acest punct de vedere grafologia, sau interpretarea lui,
e mai completă decât a grafiei, şi mai uşoară. Avem de apreciat de-=
semne la care cu greu ne putem uita, aşa cum nu putem privi un
schilod, care se târăşte. Mult timp am avut impresia că unii elevi in-=- ·
tenfionat îşi băteau joc de desemnele lor, pentrucă îmi aminteam că
altădată, când erau în cursul inferior, desemnau cu muli mai bine.
Ne:am întrebat care să fie cauza acestei scăderi, de oarece e ştiut că�
o lecfie memorată se poate uita, dar desemnul, ca şi scrisul, fiind ac-=
fiuni mecanice, nu se uită niciodată, dar se diformează. La aceşti,
elevi am observat altfel de greşeli decât la cei sănătoşi şi neexer-=
citafi. Sunt desemne slabe din cauza lipsei de exercifiu ; desemne slabe
sunt şi cele copilăreşti ; ori, naivitatea de exprimare grafică e simpa:
tică, ne face să zâmbim, cum zâmbim de gânguririle copilului ; acestea
ne impresionează plăcut, pentrucă în ele nu se văd mişcări de bol-=
navi. E mare deosebirea între desemnele naive ale copiilor sănătoşi.
şi între ale acelora, la cari, prin- desernne, li se anunţă vre-=-o boală•
nervoasă, cum li se anunţă prin scriere .. Nimeni n' ar putea confunda,
gângurirea copilului cu aiureala dementului ce se anunţă ; desemnele ·
acestora ne impresionează dureros, ne înspăimântă.

De când era în clasa întâia de liceu, după desemnele lui, am., 
remarcat pe un elev anormal. In primul an rămânea repetent, anul
al doilea în aceeaşi clasă promova in urma corijărilor şi a reexami: 
nărilor. Preparatorii aveau mult de lucru cu el, deabia dacă îl puteau� 
face să memoreze ceva din fiecare lecţie. Când îl vedeam în clasa ur-='· 
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-mătoare, îl priveam cu multă milă şi surprindere. Desemnele lui erau 
merrn aceleaşi, înfiorătoare. Când a trecut de vârsta de 15 ani, adică 
după ce schizofrenia latentă s' a manifestat şi a ajuns în faza a doua, 
de stare, fiind sub impresia unui acces, fără motiv deosebit, s'a sinucis. 
Familia sărmanei victime, fără să=şi dea seama că era bolnav, a vrut 

. cu orice preţ să aibă u11 titlu academic. 
O mamă muncitoare, săracă, avea un· băiat în cursul superior 

de liceu, care prezinta simptomele schizofreniei. Era un leneş inte-=
lectual şi fizic, apatic, nu:! interesa nimic, avea mişcări Tigide şi greoaie, 
idei mistice curente, încăpăţânare, adică negativism şi opoziţionism. 
Sentimentele de afecţiune pentru mama lui, care se sacrifica pentru 

. el, erau nule. Cinic, prcter,ţios şi mai cu seamă lipsit de voinfă pentru 

. orice actiune. Siiuatia lui şcolară era de corijent şi repetent. Ca diri" 
ginte, mama lui ni s'a tânguit că nu mai ştie ce să facă cu dânsul. 
"Intr'o vacantă !:am dat să facă praciică la un birou, dar lipsit de 
„atenţie cum e, a încurcat treburile în aşa fel, în cât patronul mi hi 

. ,,trimis acasă. Altădată am rugat pe o rudă moşier, să=i dea o ocu: 
„pafie pe timpul vacantei. Ruda !:a primit, dar şi de acolo mi 1:a 
;,trimis degrabă acasă. Am încercat şi prin alfe părţi, dar peste tot
„locul ]:a respins. Pentru vre-=-o meserie e debil şi văzând că nu:i în 
, stare să facă nimic şi nu:i bun de nicio treabă, m'am gândit să:] 
,,dau să termine măcar liceul" ... 

* 

După cum am arătat, în America, potrivit principiului „şcoalei 
active" de a învăţa lucr5nd, şcoalele teoretice au, ca anexe, ateliere 
pentru diferite lucrări manuale. Aceasta nu atât pentru folosul mate= 
rial, cât mai mult pentru cel educativ inteledual, pentrucă lucrul ma=
nual s' a dovedit că des voltă facultăţile intelectuale, iar pentru cei 

. dispuşi la boli nervoase lucrul:manual· e cel mai bun medicament fonic 
preventiv ; iar dacă vre=-o simptomă a dpărut, lucrul uşor cu mânile c 
medicamentul specific curativ. Astfel lucrul manual e deopotrivă fo: 
lositor tuturor: celor sănătoşi, celor predispuşi la boli nervoase şi celor 
atinşi de eie. Dacă boala de nervi e înaintată, tratamentul ei e foarte 
anevoios fiindcă tocmai voinţa de a lucra e bolnavă. In sanatoriile 
de bolii nervoase din Germania şi alte ţări, bolnavii de ozice boală 
nervoasă sunt puşi să lucreze ceva cu mânile şi cea mai recoman: 
dată dintre ocupafiile manuale e desernnul, pentrucă e o acfiune psiho= 
fizică care nu produce nicio obos·eală. Cu ajutorul desemnului ca 
acţiune fizică se face reeducarea voinfei, iar ca acţiune psihică se face 
reeducarea atentiei. Desemnul, mai mult decât lucrul manual, distrează, 
interesează, pasionează şi încântă în măsuri diferite pe autori şi pe 
privitori., 

In şcoalele noastre teoretice elev;i n'au alte instrumente pentru 
Juc:rul manual decât crei.:rnul, tocul, linia, echerul, compasul, etc., adică 
·nstrumentele scrierei şi ale desemnului liber şi liniar. Ori, aceste in=

- strumente atât de importante pentru educaţia şi sănătatea elevilor, suni
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-socotile de unii părinti, chiar tilraţi, drepl inslrumenle care surmenează 
şi cer pcnlru copiii lor scutirea de a se mai exercita cu ele. 

Copiii ţăranilor şi a; oamenilor săraci sunt cei mai bine 
pregătiţi pcnlru munca intelecluală şi viaţă, alunei când nu suni în 
mizerie. Aceşti copii cunosc de timpuriu greutăţile şi lipsurile şi, con= 
ştient sau inconştient, lupiă să scape de ele. Care copil s'ar mai feri 
de soba ferbinle, dacă nu l=ar fi fript; ori copiii celor bogaţi nu ştiu 
cum fr;ge sărăcia şi nici nu se km de ea. Copiii dela ţară sunt în 

-contact cu planlck, pasările şi toate animalele domestice, pe când
copiii dela oraş văd natura de sus, dela fereastră, depe terasă, sau
din balcon. Copilul ţăranului mângâie pascrile şi animalele, se joacă
cu eh: şi le conduce, iar ele, cu muli mai mari şi mai puternice decât
el, îl ascultă supuse, recunoscându=] de stăpân . Conştiinta superiori-=-
tăţii omului asupra tuturor vieţuitoarelor de timpuriu o simte copilul
.dela (ară, deaceea are mai multă încredere in sine şi e mai curajos.
Copilul dela oraş cunoaşte şi el animalele, dar din gravuri sau în
minir1tură ca jucării de lemn, cârpe sau cauciuc. Ţărănaşul ştie că,
dacă necăjeşti animalele, ele se apără, muşcă, împung sau lovesc, iar
el învaţă să se apere şi ilCeasta îl face mai atenl, mai sprinten şi mai
<:libaciu. Copilul dela ţară e mai îndemânatec decât copilul dela oraş,
pentrucă de timpuriu a mânuit toate instrumentele cu care a venit în
.contact. Decând a început să umble în picioare, prin imitatie, a şi în=
ceput a face mici servicii, pecând copilul dela oraş, de aceeaşi vârstă,
nu=i în stc1re să facă nimic, tot prin imitaţie ... el e servit de mc1mă
sau de guverna□Jă Unul face servicii, iar altul le primeşte.

Copilul normal nu-=i leneş, ere trebuinţă şi simte plăcere de a
.se mişca şi lucra. Când i se cere să facă un serviciu, se simte onorat
. de această încredere ; cu toate acestea un copil harnic dela (ară uşor
poate deveni leneş într'un mediu dela oraş, căci mediul e un factor
hotărâtor în privinţc1 aclivită(ii fizice. Lenea e foarte molipsitoare, d.1r
această lene, cjpălată prin contagiune, se poate vinde-:a. In genere,

.lenea copilului e simptomul vreunei boli; pentru acest motiv trebue
observat, tratat şi vindecat.

In genere, oamenii bogati n'au în acelaş timp şi copiii cei mai
buni la învăţătură, cu toate că copiii lor sunt foark bine îngriji(i, răs=
fă(ati :Şi au toi ce doresc. Inferioritatea aceasta e din cauză că cea mai
mare parte dintre bogaţi cred că ar fi o înjosire, dacă copiii lor s·aa
.deprinde de timpuriu să se servească singuri. Unii consideră muncr
.ca o pedeapsă şi că ea ar fi un atribut al servitorilor şi al robilor.

Vechiul testament ne spune că : Dumnezeu pentru păcatele lor
a pedepsit pe Adam şi Eva, alungându=i afară din raiu, ca pe pă=
.mânt fiind, prin muncă şi sudoarea fruntii să-=şi câştige existenta. Nu!
Dumnezeu n'a pedepsit pe fiii lui, pentrucă e bun, drept, mare şi ier-=
tător. Alungându-=i din paradis, unde trândăveau ca oamenii bogaţi,
le=a dat posibilitatea de a munci şi de a=şi asigura existenta, adică
.le-=a dat prilejul de a-=şi găsi ei singuri adevărata fericire.
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Acum 100 de ani, boierul fµrnându:şi ciubucul, stătea tolănit pe· 
sofaua din ceardac şi supraveghea munca clăcaşilor şi a robilor din 
curte. Lenea boierilor de altă dată a fost imitată de cei cari s'au îm-= 
bogăţit. Şi acum pentru mulţi şi pentru multe, a nu face nimic e seml1l 
de distincţie şi noble(ă. Dea:.:eea şi poporul a spus : 

Lenea e cucoană mare, 
Care n'are de mâncare. 

Din cauza trândăviei lor boerii au dispărut, iar prejudiţiul a, 

rămas, adică dispreţul pentru munca fiizică şi pentru cei cari o fac. 
Ori, e mai de valoare pentru societate o servitoare harnică, de.cât o
stăpână leneşă. E mai necesar un car care se mişcă, decât un auto-=
mobil care stă. 

Munca fizică a pregătit şi a desvoltat organele activităţii intelcc-=
tuale la omul preistoric şi tot munca fizică le pregăteşte şi le desvoltă, 
şi la copil (,, Ontogeneza repetă filogeneza"). Trebuinţa de mişcan.: şi 
activitate pe care o simte orice copil sănătos, nu trebue înnăbuşită, 
sau stingherită, căci, în asemenea caz, lucrăm direct împotriva legilor 
Hrei şi a evoluţiei omeneşti. Ori, e ştiut că toate abaterile dela aceste legi, 
ale naturii le plătim scump cu preţul sănătăţii şi chiar al viefii noastre. 

Copilul omului bogat şi prejudicios , cdre n'a lucrat nimic cu 
111â11a lui şi nu poate :,ici să se îmbrace singur, deodată e pus la, 
munca intelectuală, adică să clei.dească fără temelie, ca tot ce va clădi, 
astfel să se surpe. In asemenea caz, facultătile intelectuale se obosesc 
degrabă şi atunci apar simptomele surmenajului sau ale vreunei boli 
psiho-=nervoase. 

Oboseala intelectuală la noi mai are şi o cauză generală. Aci.;m, 
100 de ani procentul ştiutonlor de carte era foarte mic. Generafiile 
actuale, în mare parte, n'au avut de unde moşteni energie intelectuală, 
aşa cum au moştenit-=o cei care au avut printre asce ndenfii sau îna-=
imaşii lor cărturari. 

Eievii dela ţară, veniti la liceu, la început desorientafi din cauza· 
schimbării mediului, sunt mai jos clasificati, dar treptat, cum trec 
dintr'o clasă într'alta, se ridică la clasificaţie, până când la universitate 
sunt cei mai buni studenfi. Cei mai distinşi fii ai neamului nostru au. 
răsărit dintre copiii de fărani, fără să fi moşienit energie intelectuală;, 
aceasta pentrucă ei în mod firesc şi inconştient au urmat indicatiu-= 
nile şi sfaturile pedagogilor şi filosofilor naturalişti şi activişti. Fiii de 
meseriaşi, de oameni săraci şi de fărani nu pot să disprefuiască muncar 

ocupaţiunea părinţilor lor. In păduri sau prin lanuri, ziua sau noaptea 
au trebuit să se orienteze ; din situaţii critice au învăţat să se descurce,. 
au suferit foale intemperiile, arşita şi frigul, foamea şi oboseala, iar 
când au fost atacaţi, s'au apărat. 

Acum un an a apărut prin ziare următoarea informafie: Intr'un; 
sat din judeţul Neam!, sat dela poalele munţilor, un copil păştea 
câteva oi. Primăvara, când mieii sunt prea mici şi cruzi, înainte de a 
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se înjgheba stânile, fiecare ţăr_an îşi trimite câte un copil cu oile lui 
să le pască primprejurul satului. Ciobănaşul era mai mic de şapte ani, 
căci încă nu învăţa la şcoală. Pecând îşi păştea mica lui turmă, un 
vultur mare, uliul mieilor şi al iepurilor, făcea acrobaţii aviatice în jurul 
oilor păzite de copil. Vulturii se reped din sbor, surprind prada, 
o ridică în ghiare la o înălţime de câţiva metri numai şi apoi îi dau
drumul pe pământ. Nu=i nevoie să repete această manevră de mai
multe ori, căci animale desfl'll de mari mor dela priina izbitură. Mieii,
auzind vâ1âitul aripelor, instinctiv au alergat sub blana mamei lor. Un
singur pui era departe de mama lui şi a rămas descoperit, puiul de
om. Fiind micuţ, aproape cât un miel, vulturul 1-=a atacat pe el cu
monturile aripelor uriaşe, cu ciocul şi ghiarele ascuţite. Contra acestor
arme copilul avea un băţ cu care s'a apărat. Dacă ar fi fost un cop'il
dela· oraş, de· aceeaşi vârstă, sufleţelul lui ar fi fost demult alături de
al lui Gani�ed în slujba lui Jupiter. .. dar ţărănaşul a luptat şi a în=
vins. Plin de sânge şi vânătăi, micul erou, intrând seara în sat, deabia
se mai vedea de sub aripile- vulturului ucis de el. Era rănit, dar în=
vingăfor în lupta cu fiara înaripată.

Acest copil de ţăran a dovedit, că şi astăzi, ca şi acum zeci de 
mii de ani, când omul lupta cu balaurii pomeniţi acum numai în po=
veşti şi geologie, omul a fost cel care a luptat mai bine şi a învins 
animale mai bine înarmate şi mai puternice decât el. Balaurii au dis= 
părut, iar omul stăpâneşte pământul. ln lupta de atâtea ori milenară, 
n'a învins ascuţimea coarnelor, a ghearelor sau a dinţilor, nici puterea 
muşchilor, ci curajul, dibăcia şi îndemânarea cu care a fost mânuită 
măciuca, arma străbună. Calităţile, cu care a luptat şi a învins omul, 
le=a dobândit muncind, nu trândăvin,d.· 

Sunt mame bogate care nu cresc oameni cari să se mişte, să
lucreze şi să lupte în viaţă, ci nişte păpuşi delicate, nişte bibelouri
gingaşe, fragile, palide, slabe, foarte nervoase, pentrucă aceşti copii nu
sunt deprinşi de mici să lucreze ceva, ca mai târziu să poată re=-
zista şi lupta.

Cărţile de medicină şi statisticele arată că victimele bolilor ner=
voase sunt mai mult bărbafii, cu un procent cam 25¼ mai mare
<lecât al femeilor. După acest rezultat s'ar părea că femeile au nervii
mai rezistenţi. Dimpotrivă, ele ii au .. mai gingaşi şi sensibilitatea lor e
mai mare. Dacă sufăr mai puţin, e din cauză că în casă, în men�jul
de toate zilele, au mulţime de ocupaţiuni manuale care le servesc ca
un preventiv, fonic şi curativ pentru orice afecfiune nervoasă. Bol=
nave de nervi sunt în genere femeile bogate şi leneşe.

Orice lucru manual nu trebue apreciat numai pentru valoarea
lui materială, ci la copii, mai cu seamă, pentru efectul lui educativ,
sanitar şi moral. O fotografie apărută prin cotidianele noastre repre ...
zinta un grup de bărbaţi cari se îndeletniceau cu diferite lucrări ma ...
nuale cu care la noi se ocupă numai femeile. lmpleteau, tricotau,
croşetau şi brodau diferite lucruri. Toţi oamenii serioşi dela noi, cari

.Analele Dobrogei", XVII 1. 11 
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au văzut acea fotografie, au spus : ,, Originalitate sau nebunie ame: 
ricană." Din contra, aceasta dovedea tocmai că sunt cuminţi şi se 
tem să nu înebunească. Nebunul când începe să lucreze, începe să 
se cumintească. Americanii, prin acest exercifiu de atenţie şi voinţă, 
îşi reeducau aceste facultăţi obosite de ocupaţiunile lor zilnice. Fostul 
rege al Angliei tricotează pulovere şi le dărueşte societăţilor de asis=
tenţă publică. Nu face aceasta pentru profitul material, ci pentru să=-
nătatea nervilor săi. 

Mamele cuminţi trebue să deprindă pe copiii lor să se ser.=
vească singuri. Bonele şi servitoarele să ajute pe copii numai la lu=
crările pe care ei într'adevăr nu le pot face. Un desemn sau o lu=
crare oarecare, oricât de greşită ar fi, e totuşi folositoare pentru edu-= 
�atia copilului ; pentru acest motiv trebue mereu încurajat. Calitatea 
lucrului să nu ne preocupe la început, ci deprinderea copilului de a 
fi activ. Lucrul de mână feminin nu e folositor numai pentru fete, 
ci deopotrivă şi peniru băeţi. Bucătăria simplă, elementară, e necesară 
şi băiatului, pentrucă şi el mănâncă. Străjerul, cercetaşul, sau excur-= 
sionistul vor trebui să se servească singuri. E mult mai prudent, mai 
pracic şi mai igienic ca mama băiatului să=l înveţe cum să=-şi gă=
tească singur mâncările care=-i plac. Savarin, care e mai bine cunoscut 
ca mare bucătar decât ca magistrat s.uperior, a spus că : E mai ne„ 
cesar pentru omenire să cunoască un fel de mâncare mai mult, decât 
un nou satelit de al lui Saturn. Un elev din clasele primare sau liceu, 
decât să stea pe stradă cu haimanalele să joace coci, e mult mai fo_.. 
lositor pentru nervii, mintea şi sănătatea lui, dacă mama !:ar fi de„ 
prins să=-şi găsească de lucru în casă. Trebuinţa copilului de mişcare 
îl trimite în stradă şi pe maidane. 

Marele filosof englez, T. Carlyle a spus: ,, Orice muncă ade=
vărafă e sfâ.nfă". Un copil îşi lustrueşte singur ghetele. S'ar părea 
că în această acţiune prozaică, cotidiană, n'ar fi nimic sfânt ; totuşi 
este. Faptul în sine, mişcarea şi efortul, îi foloseşte pentru desvoltarea 
muşchilor lui în creştere. Capătă îndemânare, se simte independent şi 
satisfăcut că se poate servi singur ; încrederea în sine, care:i dă 
curaj, creşte cu fiecare nouă experienţă practică. Frecând cu peria 
să iasă lustrul, se deprinde cu răbdarea, iar ca să nu lase nimic ne: 
lustruit, se deprinde cu atenţia, ordinea, conştiinţiozitatea şi curăţenia. 
Are şentimentul datoriei şi va căuta să şi=-o îndeplinească cât mai 
bine, ca să fie apreciat şi lăudat. Când îşi face singur ghetele, lustrul 
acesta, muncit de el, ţine mai mult timp şi prin aceasta se deprinde 
a respecta munca lui şi pe a altora. Compară gheata lustruită cu cea 
nelustruită şi nu se poate să nu vadă că una e frumoasă şi alfa 
urâtă şi prin comparaţie capătă gust pentru frumos. Vede în mic că 
un lustru se capătă prin răbdare şi muncă, iar dacă lustrul acesta 
trece degrabă, e penfrucă nu luceşte pielea, ci crema, e lustru de îm=
prumut... Cu bună credinţă sau minţind poate spune că şi=-a învăţat 
lecţiile, fără să le fi învăţat bine, dar nu· poate spune că şi=-a văcsuit 

'I 
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ghetele fără să fi făcut aceasta, pentrucă şi un copil ştie că contro-= 
lui faptului coQe.ref se face mai uşor, mai repede şi de oricine, fără 
a (i specialist. Orice fucrare. fizică, indiferent .de calitatea ei, e o pi= 
cătură de medicament tonic pentru nervii ecpilului actual. Din- munca 
aceasta atâ t de neînsemnată a profitat întreaga lui fiinţă, corpul şi 
sufletul copilului. Oamenii cari muncesc şi manual sunt i:nai morali 
decât cei cari trândăvesc ; iată pentruce Carlyle cu drept cuvânt a spus 
că : ,, ln orice muncă adevărată· e ceva dumnezeesc". 

Mamele nu trebtle să învefe pe copii să scrie şi să citească, 
înainte de a-=i da la şcoală, căci prin aceasta renuntă la datoria lor, 
pe care ar ·putea-=-o face foarte bine şi se amestecă într' o specialitate pe 
care n'au învătat-=-o. Dacă s'a pus tocul greşit în mâna copilului, greşit 
îl mânueşte toată viata. Decât să-=! prepare greşit la unele obiecte şi 
să stărue apoi pentru promovarea lui, mai bine să-=-1 deprindă a fi 
supus, ordonat, curat, politicos şi mai cu seamă harnic şi îndemă-=
natec, dki în asemenea caz şi-=-a făcut complet datoria de mamă în-=
feleaptă, !:a preparat foarte bine pentru toate obiectele. W. James a 
spus că: singur lucrul manual face educa/ia psihică Joi aiâf câi fac 
foaie obiectele teoretice la un loc, 

Activitatea fizică să nu înceteze niciodată în casă, în bucătărie, 
în grădină. Nu numai mama va da exemple de muncă şi hărnicie, 
ci şi tatăl, căci şi el - mai cu seamă el - are nervi de reparat. Decât 
să ne facem reeducarea facultăţilor obosite în sanatorii de boli ner-= 
voase sau chiar în ospicii, e mult mai bine şi mai prudent să n'aş: 
teptăm aceasta şi să ne-=-o facem din timp în casa şi gospodăria noastră. 
D:l Dr. Tomescu şi alţii, când au vorbit .despre tratamentul bolilor 
nervoase, au arătat că mai multi predispuşi scapă de boli nervoase, 
prin tratament preventiv, decât prin cel curativ, adică e mai uşor să 
te păzeşti de boală, decât să te vindeci de ea. Ca urmare, în fiecare 
m·enaj bogat sau sărac să se găsească instrumentele cele mai uzitate ; 
fierăstrăul, toporul, barda, ciocanul, cleştele de cue şi sârmă, pila, 
şurupelnifa, bidineaua, pensonul etc .. Dacă copilul acasă mânueşte cu 
oarecare plăcere şi îndemănare două sau trei din aceste instrumente, 
e bine preparat să mânuiască şi instrumentele dela şcoală, adică tocul, 
creionul, rigla, teul, raportorul, compasul, etc. Dacă va face acasă o 
lucrare praciică, curată, exactă, conştiincioasă şi cu îndemânare, tot 
aşa va face şi problema, harta, desemnul sau traducerea. Dacă ve: 
nind dela şcoală aruncă ghiozdanul cu silă şi dispret, nu trebue să 
mai căutăm în lăuntrul lui, căci fotul va fi făcut la fel. 

J\1unca intelectuală e o deprindere mai recentă decât munca fi-=
zică; ea n' are rădăcini adânci în inconştientul nostru; pentru acest 
motiv organele muncii intelectuale se obosesc mai repede : functia min: 
tală fiind cea mai nouă în scara evoluţiei biologice, este, în acelaş 
timp, şi cea mai pufin rezistentă. Munca fizică, prin urmare, trebue 
neapărat să fie la baza educaţiei, să secondeze, să varieze şi să spri-=
jine mereu munca intelectuală. 
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Un elev, dacă a învăţat la istorie, trebue să învete şi la geo= 
grafie, căci sunt cunoştinte diferite, pe când d.1că şi=a câştigat o în= 
demânare la un lucru manual oarecare, această îndemânare îi serveşte 
pentru orice activitate fizică, prezentă sau viitoare. Dacă va căpăta 
oarecare îndemânare la desemn, ca şi scrisul, .îi va folosi aceasta la 
toate obiectele de studiu, la ştiinţele naturale, anatomie, geometrie, geo= 
grafie etc. Desemnul din liceu îi va servi pentru toate _ocupatiile vii= 
toare ca meseriaş, inginer, arhitect, chirurg sau inventator; dar ca să 
culegem fructe, trebue să îngrijim din timp copăcelul. 

Ce cuminte a fost Maranda lui Ştefan Ciubotarul din satul 
Humuieşti. Binecuvântat îi va fi numele ei peste veacuri, căci ea nu 
numai că l:a născut pe Ion Creangă - nasc şi animalele - dar ea cu 
dragoste şi răbdare de mamă bună şi înteleaptă, de copil l:a învătat 
pe „Ionică Torcălău", să facă ceva cu mânutile lui. Peste această 
îndemânare el a putut mai târziu să clădească cunoştinţe şi să fie 
ce a fost şi este pentru neamul românesc : marele povestitor. Maranda 
a fost înţeleaptă, pentrucă a fost muncitoare harnică ; ea poate servi ca 
model pentru multe mame bogate şi cu pretentii de cultură. Ea nu 
citise pe Rousseau. Ionică a învătat=-o să citească numai buche ro: 
mânească ; dar fără să fi citit pe Rousseau, a urmat învătăturile ma=

relui filosof. Ea, cu cel putin jumătate de veac înaintea lui W. James, 
a pus minunat în aplicare principiile „Şcoalei active" care arată că : 
,,Rădăcina tuturor cunoştinfelor, stă în lucrul cu mânile". 

Totdeauna au fost în şcoală elevi invalizi: foarte miopi, cu un, 
singur ochiu, cu o singură mână, dreapta sau stânga, etc. Tofi elevii 
invalizi, fără excepţie, arată multă buf)ăvoinţă de a lucra. E înduio: 
şătoare dorinţa lor puternică de a se egala cu cei valizi. Niciodată 
aceşti elevi n'au avut nevoie de indulgente. Comparate lucrările lor 
cu ale celor valizi, totdeauna au avut media. Foile de desemn şi cali=
grafie le clasificăm şi le notăm, fără să ştim ale cui sunt. In anul 
acesta am avut un elev cu mâna dreaptă atrofiată, nu se pµtea servi 
de ea, a scris şi a desemnat cu stânga. Nota i=am pus=-o fără să 
citim semnătura şi a fost nota zece, cea mai mare din clasa lui. 
Voinţa a făcut ca singură mâna lui stângă să fie mai îndemânatecă decât 
toate mânile drepte ale colegilor lui. Niciodată n'arn dat un punct mai 
mult invalizilor, ca să nu=-i umilim. Ei nu sunt invalizi, pentrucă au 
vointă şi deci n'au nevoie de ajutor sau pomană. In liceu n'avem 
invalizi fizici ; invalizii noştri multi sunt invalizii mintali ; ei pentrucă 
n'au vointă sunt leneşi, ei sunt pova1a şi lestul sau umplutura cla=
selor, ei fac desordinele şi faptele cele mai urâte, ei cerşesc indulgente 
şi reexaminări, ei sunt miluiţii profesorilor, în paguba lor, a familiei„ 
a şcoalei şi a neamului. 

Omul cu voinţă poate săvârşi fapte imposibile pentru alţii. Vointa 
poate face din slab puternic, din bolnav sănătos, din sărac bogat, din 
umil meseriaş un mare dictator sau conducător de popoare. Voinfa 
a făeut pe ciungi şJ. încrucişati să picteze şi să sculpteze, pe orbi să 
vadă, pe bâlbâiţi să vorbească, pe surzi· să cânte. 
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Culmea poez1e1 e atinsă de cele două mari poeme neîntrecute : 
Iliada şi Odisea. Nimeni n'a văzui şi n'a evocat mai bine cele de= 
scrise ca autorul lor, orbul Omer. Cel care a cântat şi a compus cele 
mai frumoase cântece de vitejie n'a fost un atlet, nici măcar un lup: 
tător, ci bicisnicul şi şchiopul poet Tirteu. Cel mai mare orator al 
lumii a fost bâlbâitul Demosthene. Cel care a ridicat muzica la înăl: 
fimea ei de azi, geniul filosof al sunetelor armonice, a fost surdul L. 
van Beethoven. Ei sunt dovada c� omul are nevoie de piedici şi 
greutăti pe care să le învingă şi cu cât piedica a fost mai mare şi mai 
puternică - dacă a trecut=o - cu atât se înaltă mai sus, ca glonţul 
refinut de feava bine ghintuită. 

Elen Keller, celebra infirmă, nu desemnează pentrucă e oarbă, 
nu cântă pentrucă e surdă, nu vorbeşte penfrucă e mufă, nu desem= 
nează penfrucă desemnul n'are relief; în schimb sculptează, mode: 
lând ca o artistă şi scrie să se citească şi să i se poată tipări opere. 
Mâna ei înlocuieşte toate simfurile pierdute, căci cu ajutorul ei ea 
vede, aude, vorbeşte şi înfelege. Numai mâna ei a instruit-=o, numai 
prin ea a comunicat cu lumea, din afară, numai cu ajutorul mânei a 
putut să dovedească lumei de câtă putere de voinţă e capabil omul. 
Adevărata minune a secolului n'a fost Elen Keller, ci mâna ei. A: 
ceastă mână a făcut:o să=i fie dragă viata şi să se simtă fericită cu 
toate infirmită(ile ei, pentrucă a lucrat mereu cu ea. Niciun· alt organ 
nu i:ar fi făcut atâtea servicii câte i=a făcut mâna ei minunată. Sur• 
·zenia, mufenia şi orbirea n'au distrus=-o, nici măcar n'au descurajat=o,
pentrucă i:a rămas mâna care, prin activitatea ei, aduce chiar neno:
rocifilor mângâiere, mulfumire şi deci fericire. Mâna care lucrează e
hrană care, întrefine viata, e tonic care dă putere, e medicament care
dă sănătate, nu numai trupului ci şi sufletului. Mâna activă şi înde=
mânatecă e adevăratul izvor de fericire omenească, e cheia paradisului
care e la îndămâna oricui, dar nu o găseşte oricine. Voin(a, cea mai
importantă funcţiune a sufletului omenesc, esenfa lui, e cultivată de·
mâna care lucrează ; iată pentruce „Mâna e dascălul creerului şi, prin
creer, al întregei făpturi omeneşti" 1 ).

.0000000000
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0000000000°
0 

1) Gh. Carp: ·Desemnul ca mijloc de exprimare, op. cit.

Gh. Carp 
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LEGENDE DOBROGENE 

I 

Legenda ruinelor de la Gura Dobrogţi. 

In vremea Turcului, în faţa peşterii numită azi Gura Dobrogei, 
se afla un sat mare şi bogat. Locuitorii lui, despre cari unii spun că 
erau Găgăuji, iar altîi Cerchezi, aveau grădini frumoase, prisăci de 
albine, dar mai ales vite multe. Casei� erau zidite la rând în lungul 
unor ulite aşternute cu pietre late şi mari, din care locuitorii din Târgşor, 
Casian şi Gura Dobrogei au cărat mai târziu cât au vrut Satul de 
_care vorbim a dispărut din cauza Turcilor şi iată cum : 

Pe vremea aceea Turcii trimiteau prin comune slujbaşi de-=-ai 
lor ca să strângă birul ; dar, cum intrau în Gura Dobrogei, nu se 
mai ştia de urma lor, pentru că Cerchejii sau Gărgăufii îi omorau 
şi. le luau banii adunati din alte părti. Atunci autoritătile 'au trimis în 
potriva lot o seamă de ostaşi, dar aceştia n'au mai avut ce trece prin 
sabie, deoarece locuitorii, prinzând de veste, au fugit în Rusia, pără-=
sind casele şi vitele în voia întâmplării. Banii jefuifi se zice că=i 
ascundeau lângă peştera dela Gura Dobrogei, unde se află o comoară. 
Ei făceau aşa: puneau lirele turceşti într'uh sac; apoi sacul, înfăşurat 
ghemotoc, îl ungeau bine cu ceară topită de albine şi=! îngropau la 
trei metri adâncime, într'un loc ce se află ceva mai spre amiazăzi de 
cişmeaua dela gura peşterei. Asta nu e basm I Dovadă stă ciobanul 
D-=lui Vlădeanu din Târgşor, care a găsit în albia pârâiaşului ce iese 
din cişmea o mulţime de bani de aur, pe care i-=-a cules unul câte 
unul, căci erau risipiţi, după cum îi împrăştiase şuvoiul apei, care, 
după o ploaie mare, surpase un mal. Ciobanul spune că banii erau 
unsuroşi. Mai sunt şi alfi oameni cari au cules lire de acolo. Şi s' au 
adunat în total vre-=-o 70 de bucăfi, pe care ciobanul le-=-a dat stăpâ-=
nului său, iar acesta le-=-a arătat d-=lui I. Roman din Cavargic, un 
bătrân de 77 ani, de la care am cules aceste ştiri. 

•
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II 

Amintiri din satul Vadul (Caraharman). 

ln vremuri vechi, pe k,cul satului Vadul se afla o cetate ne"' 
gustorească, unde se strângeau multi Turci şi Greci, cari ziua încăr"' 
cau cereale şi vite multe, iar spre seară se adunau să.,,.şi împartă de"' 
ale gurii şi mai ales măsline. In apropiere de acest sat, spre miazăzi, 
lângă capul Midia, era o biserică spre care ducea o şosea pietruită, 
ale cărei urme se mai văd şi. azi. Locul unde a fost biserica se nu"' 
meşte şi azi „ Chilisegic". La NE. satului Vadul se ridică un deal 
cu numele „ Ghiaurchioi" ( = satul creştinilor). Când au venit bătrânii 
noştri pe aici, au găsit acolo un sat de creştini. Ei se numeau „ Cap-=' 
somani" şi vorbeau un fel de grecească. 

Caraharmanul s'a zidit pe ruinele unei cetăţi foarte vechi. In

vremea Turcului aci se afla una din cele mai mari târle ale lui 
Asan.-Paşa, care locuia L1 Babadag. Tot aci îşi zidise Asan-=-Paşa 
şi vestitele lui grajduri, în care-=-şi adăpostea iarna herghelia de cai ce 
păştea toată vara câmpiile ce se întind dela balta Caraharmanului 
până dincolo de Idris=Cuius, la Dunăre. Odată Paşa aduse şase cai 
arăbeşti pentru tamazlâcul lui. Ultimul mânz s'a prăpădit în timpul 
războiului dela 1877. Cu toate că pe atunci în Dobrogea păşteau multe 
vite, însă şi bucatele se făceau din belşug. Geamia noastră din sat 
a fost zidită de un negustor bogat, Iazâgi Amei, care a venit tocmai 
din Asia Mare (nu mică), anume ca să încarce ·cereale. Este la geamie 
o piâtră scrisă turceşte, unde poţi citi asta, sfârşi povestea sa moş
Abil, un bătrân de 78 ani, care oftează şi acum după vremile vechi,
când armăsarii lui Asan Paşa stârniau admiraţia negustorilor din Asia,
veniţi după cereale prin meleagurile şi porturile Dobrogene.

Titus Cergău 
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PLÂNGE MASA 

Te-ai lovit de masă, 
Puiul mamei, puiu? 

N'o mai bate. lasă, 

Vinovată nu-i, 

* 

* * 

la să văd eu, ·oare 

Unde te-ai lovit? 

lncă te mai doare? 

Trece negreşit I 

* 

* :,. 

Când cuminte-i puiul, 

Masa nu e rea; 

Ţi-a făcut cucuiul 

Fără ca să vrea, 

* * 

N'o mai bate, lasă, 

Vinovată nu-i ; 
Piânge biata masă, 

Puiul mamei, puiu, 

Dumitrescu Frasin 
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CHRISTOS N'A INVJAT 

ln staulul sărac, doar nişte paie 
Au fost pe lume' niâiul aşternut 
Acelui ce venea ca o văpae 
Să cure/e păcatul din trecui. 

S' a înfrăfii cu cei umilî din gloată 
Să secere în lanul nesfârşit, 
Să'ndrepie'n omenire legea Joaiă 
Şi să ridice omul umilii. 

Cu biciul a gonii pe' nchinăiorii 
Acelui zeu de aur şi argint, 
Să nu robească vecinic muritorii 
Cu străluciri ce sufletul îl mint, 

Venea la E(pe câmp şi în cetate 
S'asculie la cerescul lui cuvânt 
Norodul însetai după dreptate, 
Visând o nouă via/ă pe pământ. 

Din Marea:MoarJă'n Cana:Galileii. 
Cei mici şi slabi urmau pe Cel: Vestii; 
Dar cărturarii şi cu fariseii 
Le.-au smuls nădejdea şi ]:au răsiignif. 
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Un înger a dai piatra la o parfe, 
Iar când pământul s'a cutremurai, 
A încălcat cu moartea peste moarte 
Şi din mormânt Christos a înviai. 

In urmă, s' a'11ălfaf la cer cu slavă 
Să vină iar in vremile de::apoi; 
Dar omenirea tristă şi bolnavă 
Se sbafe în dureri şi în nevoi. 

A înviat Chrisfos ? E o minciună 
Ce:o repetăm în fiecare an ;
Stau veacuri mărturie să ne spună 
Că suntem robii orbi ai lui Satan. 

Inlănfui/i de patimile noastre, 
Am sfărâmat întregul ideal 
Strălucitor în sferele albastre, 
{umini de far pe'ntins pustiu de val. 

Se sfâşie popoare pe popoare 
Şi cel umil e vecinic asuprit; 
Nădejdea sfântă şi mântuitoare 
Nu mai e fala celui rătăcii. 

Pe inimi se aşterne ca .o sgură 
Mânia oarbă ce sfărâmă'n drum 
Cu urlete sălba,fice de ură 
Credinfa care se preface'n scrum. 
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Din nou ne închinăm acum la zeii 
Cu chip păgân din aur şi argint 
Şi' n lume răspândesc mereu aleii 
Doar rătăciri ce sufletul îl mini. 

* 

Puternicii trufaşi înfruntă cerul 
Şi râd de judecata de apoi 
Când au cu ei şi aurul şi fierul, 
Stăpâni p� foi în pace şi'n războiu. 

Iar asupri/ii, ca o răzbunare, 
Ucid înfâiu pe Dumnezeu cel sfânt 
Călcând peste biserici şi a/fare 
S' aducă iadul roşu pe pământ: 

* 

Satan şi'nfinde iarăşi stăpânirea 
Pe sufletele tuturor mereu 
Şi ferecă într' una omenirea 
Cu lan/u-=i de robie-=afâf de greu. 

Iar slujitorii vech1lor biserici, 
Uitând de harul şi menirea lor, 
Suni azi mireni mai muli decât suni clerici 
Şi turma a rămas fără păstor. 

* 

O, Doamne, unde-=/i suni învă/ăceii, 
Apostolii cu sufletul senin, 
Să' nfrunfe cărturarii, fariseii; 
lmprăşfiind cuvântul tău divin ? 

lnvă/ăfura-=i propovăduită 
La neamurile fa/e'n lung şi'n Jaf? 
Scriptura sfântă este împlinită 
Şi omenirea oare s' a schimbai ? 
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Când cei însefoşafi după dreptate 
Vor ridica din humă fruntea sus 
Şi pretutindeni suflete curate 
Vor preamări deapururi pe Isus. 

,;. ,;. 

Când între oameni bună învoire 
Şi pace'n foi va fi neîncetat, 
Vom spune-=-afunci că pesfe'nfreaga fire 
Inii adevăr, Chris/os a înviai ! 

•0000000(10• 

•0@000000°
11 

Dumitrescu Frasin 
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TROFEllL DELA. ADAMCLISI 

STADIUL ACTUAL AL PROBLEMEI 

Pe drumul cel mare dintre Constanţa şi Silistra, acolo unde 
singurătatea stepei din Sudul Dobrogei începe să facă loc celor dintâi 
pâlcuri de păduri, se află localitatea Adamclisi, vestită pentru bogătia 
resturilor ei romane. Din aceste resturi, cel mai• împunător şi mai 
important este Monumentul triumfal, acea măgură colosală de piatră 
şi ciment care, situată pe podiş, nu departe de intrarea în sat, lângă 
şoseaua Constanţei şi a Silistrei, domină şesul până în zări, cu ma: 
sivitatea formei sale şi cu patina gălbuie luminoasă a zidăriei sale 
învechite. Deşi numai o ruină, liniile sale, rezistente la dintele vremii,. 
se ridică drepte, hotărâte, neturburate nici chiar de jocul fantastic al 
apei morţilor care, în zilele călduroase de vară, desfată de departe 
privirile călătorului. 

Cu atât mai măreţ era monumentul în antichitate, când peste 
nucleul de pietrărie informă şi mortar, pe care îl admirăm azi, se 
închiega un vestmânt de blocuri uriaşe de calcar, tăiate cu grijă şi 
cu meşteşug, multe din ele împodobite cu chenare înflorite ori cu 
reliefe reprezentând scene din luptele Romanilor cu Barbarii. In 
vârf se înălţa Trofeul, un monolit enorm, sculptat în forma unui. 
trunchiu gros de copac îmbrăcat cu arme barbare. Cu vremea, toate 
aceste bucăţi lucrate s' au desprins de la locul lor, fie sguduite de 
cutremure, fle mai ales doborâte de ura f�luritelor popoare barbare, care 
au încălcat pământul Dobrogei după căderea împărăfiei romane. Pră:· 
buşite la picioarele Monumentului, acoperite de ţărână şi de ierburi,_ 
neputând fi transportate uşor de către distrugători, cea mai mare part� 
din ele s' au putut păstra până în vremea noastră, când au fost scoase la 
iveală prin săpăturile archeologice. La locul lor n'au rămas, din placajul 
exterior de altădată, decât cele şapte rânduri de trepte dela bază 
suficiente pentru a contribui încă, în chip hotărâtor, la monumentali-=-
tatea ruinei. 
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Acum cinci secole, când au venit Turcii în Dobrogea, trofeul 
monolit poate încă se mai găsia în vârful construcţiei. Fapt este că 
acestui trofeu îşi datoreşte localitatea Adamclisi numele. In adevăr, 
pe turceşte „ a dam clisi" înseamnă „ biserica omului". Pentru fiii sie= 
pelor turkestane, o construcţie atât de măreaţă nu putea fi decât o 
biserică de ghiauri, o ecclesia, precum văzuseră atâtea în trecerea lor 
peste ruinele imperiului byzantin răpus de ei. Iar trunchiul împodobit 
cu platoşă, cu coif şi cu scuturi devenise o creaţie ,· extraordinară, 
unică, ,,omul", ,, uriaşul", în faţa căruia orice gând încremenia de uimire. 

Monumentul dela Adamclisi n' a cruţat de fiorul admiraţiei şi al 
curiozităţii pe nimeni din cei ce l=au zărit. Incă dela începutul vea= 
eului trecut, când primii călători intelectuali din Apus au prilejul să 
r eacă prin aceste meleaguri singuratice şi necunoscute, vedem, de 
pildă, pe căpitanul prusian von Moltke, mareşalul celebru de mai 
târziu, notând în drumul său spre Constantinopol apariţia enigmatică 
a acestei masse de zidărie, pe care o· consideră drept mormântul unui 
general roman. In urma lui, alţi călători, ca inginerul francez Michel, 
ori geologul austriac Peters, exprimă aceeaşi părere. Naturalistul 
W utzer din Bonn se gândia la expediţia lui Darius, marele rege al 
Perşilor, care, trecând pe aci împotriva Scythilor, ar fi pus să se 
ridice această construcţie. Numismatul român Mihail Suţu a fost cel 
dintâiu cercetător care a publicai câteva din pietrele sculptate ale mo=

numenfului. Pentru el originea clădirii ar fi fost în legătură cu stă= 
pânirea regilor thraci asupra Dobrogei 1).

Toate aceste presupuneri, atât de divergente, nu au altă valoare 
decât de a învedera cât de enigmatic apărea monumentul dela 
Adamclisi, cât de puţin se potrivia cu ceeace se ştia pe atunci despre 
antichitatea Dobrogei. Cercetările ştiinfifice lipsiau cu desăvârşire. 

Aceste cercetări au fost începute abia după întinderea stăpânirii 
româneşti în dreapta Dunărei. Oricare ar fi criticile de detaliu pe care 
le comportă, ele fac cinste aut�rului lor, harnicul archeolog şi istoric 
de pe atunci Grigore Tocilescu, precum şi culturii poporului nostru 
în general. Prin proporfiile operei de explorare, timp de peste zece 
ani, precum şi prin rezultatele importante la care a dus această sfră: 
duinţă, Tocilescu şi:a legat ·în chip trainic numele de măreţul edi: 

1) Cf. Gr. Tocilescu, - O. Benndorf=G. Niemann, Monumenlu/ dela Adam.e 

clisi: Vi�na 1895, p. 8 şi urm., publicată în două ediţii; germană şi română. Cf. 

şi Gr. Tocilescu, Fouilles el recherches archeologiques enRoumanie, Bucarest 1900, 
pp, 5 şi urm., 81 şi urm. 
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fk:iu- Lui_ i.. s.e- datoresc- cht asemeni esenţialele date, fie documenfare, 
fie interpretative, pe care se sprijină până azi întreaga discutie asupra 
problemelor şfiintifice pus.e de acest vestigiu al antichitătii. Astfel, 
Tocilescu este cel dintâiu cercetător care a· văzut în Monumentul dela 
Adamclisi un Trofeu pentru comemorarea unei victorii, iar nu un 
mormânt cum crezuseră toti până atunci. ·Azi nimeni nu mai pune 
la îndoială această interpretare. De asemeni el a limitat definitiv datarea 
monumentului la epoca romană. După el nimeni nu s'a mai gândit 
să reia conjecturile hazardate de altă dată, care urcau în chip fan-=
tasist până la regii odrysi sau până la Darius al Perşilor. 

La începutul săpăturilor sale, Tocilescu, judecând după arta 
sculpturilor, care prezentau un izbitor caracter byzantinizant, referitor 
la o epocă de decadentă a plasticei romane, credea că e vorba de 
un monument triumfal din secolul IV după Christos, al cărui autor 
n' ar fi putut să fie decât împăratul Valens 1 ). A.cesta, în adevăr, ob-=
tinuse în Dobrogea, în anii 367 -369, după un lung războiu, o mare 
victorie împotriva Gotilor. 

Dar iată că prin propriile sale săpături Tocilescu scoate la iveală, 
rând pe rând, fragmentele unei inscriptii din care se putea reconstitui 
clar titulatura împăratului Traian şi se putea preciza chiar data 
de 109 după Christos, adică numai vreo trei ani după cucerirea 
Daciei: 

M A r t i V L T O R I 
IM p (er a  to r) Ca e s A. R D I V I 
N E R V A e f ( i Ii u s) N e R V A. 
T r a I A. N VS Aug(usfus) Germ(anicus) 
D a el c V S P o n f (i f e x) M A x (i m u s) 

f rib(unic i a) potes T(aie XIII 
imp (erafor) vi. co(n)s (ul) V. P(afer) P(af riae) 

ITV 
V 
E 

2) 
A fost o revelatie sensafională. A.cest falnic Trofeu înceta de a 

mai reprezenta o enigmă, El era opera marelui învingător al lui De-=-

') Tocilescu..-Be-nndorf..-Niemann, op. cil., p. 19. 
2) Ibidem, pg. 19 şi urm: şi 124 şi urm.
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cebal. Barbarii reprezentaţi pe sculpfurile figurate erau Dacii ·biruiţi 
şi aliaţii lor. Prin monumentul dela Adamclisi, Traian ţinuse să imor=
talizeze epica sa victorie şi statornicirea romanismului în patria stră=
veche a Dacilor. b1onumentul reprezenta astfel un preţios atestat de: 
naştere al poporului român. 

Vâlva produsă în opinia noastră publică de atunci de această, 
descoperire a fost, fireşte, considerabilă. Marele bărbat de Stat Mihail 
Kogălniceanu luă inifiativa unei legi pentru reconstruirea monumentului 
pe o piafă din capitala României. In acest scop fură aduse la Bu..
cureşti blocurile sculptate ale edificiului : aproape 50 de metope şi 25 
creneluri, pe lângă trofeul monolit. Fondurile fură votate, dar proiectul. 
n'a fost pus în aplicare, fiindcă nu se putea cunoaşte încă forma 
monumentului. La o ideie aproape exactă despre această formă s'a, 
ajuns abia mai târziu, în urma studiilor arhitectului vienez Niemann 1) •.
Dar, între timp, toiul entuziasmului trecuse. Cu toate repetatele pro..
puneri ale lui Tocilescu şi ale ilustrului său succesor la Direcfia 
Muzeului Nafional de Antichităfi, Vasile Pârvan, de a se construi 
măcar o clădire, în care reliefele să fie puse la adăpost de intemperii, 
ele şi astăzi se găsesc expuse în aer liber în jurul Muzeului Militar 
din Parcul Carol I din Bucureşti 2). Şi sfârşitul acestei situaţii, care
nu ne e spre laudă, nu se poate incă prevedea. 

Mult mai durabil a fostul interesul produs de Monument în 
lumea ştiinfifică, in fară şi străinătate. Trofeul dela Adamclisi e doar 
una din cele mai de ,seamă mărturii ale arhitecturii romane şi cea mai 
interesantă prin caracterde sale deosebite şi prin problemele archeo..-· 
logice şi istorice pe care le implică. 

Interpretările lui Tocilescu privitoare la Monument, susfinute şi 
1) Ibidem, pp. 21 şi urm., 33 şi urm., 62 şi urm. Cf. R. Vulpe. Activitatea·

archeologică în Dobrogea, în JBcB-1928: Dobrogea: Cincizeci de ani de vieafă
românească (- Analele Dobrogei, IX, Bucureşti 1928, p. 122 şi urm. - E doar 
o legendă svonul care de atâtia ani circulă insistent, dar necontrolat, că unele din
metopele şi crenelurile Monumentului s'ar fi pierdut în Dunăre cu prilejul lransportulu
lor dela Adamclisi Ia Bucureşti. Sunt fantesii care se complac în a inventa o ana.
logie danubiană a celebrei nenorociri întâmplate pe Tigru, Ia 21 Maiu 1855, câne 
Beduinii scufundară trei îmbarcatiuni încărcate cu pretioase sculptmi assyriene rezulta, 
din explorările lui Victor Place (consulul Frantei la laşi pe vremea Unirii Princi.
patelor). 

2) Printre cele .mai recente propuneri cu privire la soarta care lrebue să se 
hotărască acestor sculpturi d. S. Ferri, Per ii n Traianeum" di Bucureşti, în Bui/elino
def Museo dell'lmpero Romano, LIX (1931), Roma 1932, tradus şi comentat: 
în Analele Dobrogei, XIII-XIV (1932-33). 
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de autoritatea colaboratorului său, vestitul archeolog austriac O. Benn" 
dorf 1), s'au bucurat la început de o aprobare generală. Nimeni nu 
se îndoia că monumentul fusese clădit cu totul şi cu fotul de Traian. 
Noi probe veniau să confirme această încheiere. Astfel frumoasa ce.=
fate romană de lângă Adamclisi, situată pe valea dinspre Urluia, nu 
departe de Monument, fusese socotită de Tocilescu drept un oraş al 
lui Traian, clădit odată cu Trofeul. Şi el chiar stabilise hipotetic acestei 
cetăţi numele de Tropaeum Traiani, când săpăturile întreprinse scoa-=
seră la iveală inscripţii care conţineau tocmai acest nume 2). Pe de
altă parte, ·fură descoperite, în imediata apropiere a Trofeului, alte 
două monumente de dimensiuni mai reduse şi rău păstrate. Unul, de 
formă circulară, era poate mormântul vreunui ofiţer roman de seamă; 
celălalt, d<". formă patrulateră, reprezenta un mausoleu în cinstea a 
numeroşi soldaţi romani morţi pentru patrie (qui morfem pro republica 

occubueruni) 3). Din inscripţi.-i care spune acest lucru nu s'au găsit
decât vreo câteva fragmente lipsite, din nefericire, de preciziuni asupra 
datei şi asupra luptei în care au _căzut acei soldaţi, dar examenul 
lor epigrafie permite să se concludă că e vorba de vremea lui Traian. 
E clar că pe acel loc a fost o mare şi sângeroasă bătălie în care au 
invins Romanii şi că Trofeul a fost ridicat pentru com

,
emorarea acestei 

victorii. 
Nu lipsian nici dovezi din alte izvoare că Traian avusese de 

luptat în dreapta Dunăr�i în cursul războaielor cu Decebal. Astfel, 
mai mulţi autori aniici vorbesc de biruinţe ale lui Traian cbţinute con-=
comitent împotriva Dacilor şi Sarmaţilor, ultimii fiir,d un popor de 
prin Basarabia şi Ucraina de azi, care obişnuia să năvălească în Do-=
brogea 4). Unii din acei autori precizează chiar că cetatea Nicopolis
ad lsirum, de lângă Balcani, îşi datoria numele unei asemenea biruinţe 
a m.:irelui impărat. Apoi, diversiuni ale lui Traian în dreapta Dunărei 
au putut fi distinse printre evenimentele reprezentate pe Columna dela 

I) Tocilescu:Benndorf:Niemann, op. cil., p. 62 şi urm.; O. Benndorf, Adam"
klissi, în Archăo/:epigr. Mii/ei/., XIX (1897), Heft 2; id., Adamklissi noch einmal, în 

Jahreshefte d. k. k. osterr. archăol. Instiluls, I (1898), p. 122 şi urm.; id., Neues 

iibel" Adamklissi, în Jalueshefle, VI (I 903), p. 251 şi urm. Cf. Teohari Antonescu, Le· 

Trophee d'Adamclissi: elude archeologique, Jassy 1905, p. 6 şi urm. 

2) Tocilescu:Benndorf,Niemann, op. cit., p. 27 şi urm. ; Tocilescu, Fouilles·

el rech., p. 25 şi urm. 
3) Tocilescu, Fouilles el rech., p. 63 şi urm.
4) Tocilescu:Benndorf:Niemann, op. cit., p. 147; V. Pârvan, Getica, p. 119>

şi urm. 

.Analele Dobrogei", XVIIT. 
12 
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Roma 1). ln sfârşit, există monete bătute de cetatea Tomis din Do=
brogca (Constanta de azi), in cinstea lui Traian pentru biruinţa lui 
contra Dacilor, având în efigie simulacrul Trofeului dela Adamclisi :..). 

Cu foafă excelenta forţă doveditoare a acestor fapte, sfărue totuşi 
în argumentarea lui Tocilescu un punct turbure : e vorba de arfa de: 
cadentă a sculpturilor de pe monument, care nu se potriveşte de loc 
cu înfloritoarea plastică din vremea lui Traian. Zadarnic şi=a părăsit 
Tocilescu hipoteza dela î11cepuf referitoare la secolul IV şi la Valens, 
zadarnic a susţinut şi el şi Benndorf că o artă stângace poale exista 
oricând alături de o artă perfectă, mai ales când e vorba de o lucrare 
provincială, făcută cu artişti improvizafi 3). Arta reliefelor dela A.dam:
clisi nu rămânea mai puţin un călcâiu al lui Achille în teoria lui 
Tocilescu şi a lui Benndorf atât de convingător sprijinită altminteri 
pe dovezile istorice şi epigrafice. 

Era aci tot ce trebuia pentru ca originea traianee a Monumen=
fului, acceptată în primul moment de toată lumea, să devină curând 
obiectul unei nesfârşite discuţii. Cel care a început lupta a fost Furt-=
wăngler. Răstălmăcind argumentul lui Tocilescu şi Benndorf, că o 
arfă cu caractere primitive poate exista oricând şi în orice civilizaţie, 
Furtwăngler a mers până la a nega orice legătură a lui Traian cu 
originea Trofeului. După el, acest monument ar fi fost ridicat pe 
vremea împăratului August în amintirea victoriei lui Licinius Crassus 
contra Bastarnilor şi Geţilor, în urma căreia Romanii cuceriseră Do-=
brogea la anul 29 înainte de Christos 4). Teoria era, pe cât de în=
drăzneafă, pe atât de şubredă, fiindcă încălca în chip arbitrar o su=
medenie de mărturii categorice, lăsându=le neexplicate. Iar inscripţia 
lui Traian, pe care n'o putea contesta în niciun fel, o explica printr'un 
abuz. Marele împărat, de al cărui nume se leagă amintirea celei mai 
frumoase activităţi constructive în imperiul roman, şi:ar fi pus numele 
pe un monument la care n'ar fi contribuit decât cel mult prin vreo 

1) Cichorius, Die Reliefs der Trajanssăule, II, pi. XXV -XXXII, cadrele
31-41; cf. R. Paribeni, Oplimus princeps: saggio sufla sloriae sui Jempi dell'im: 

peralore Traian o, Messina 1926, I, p. 253 şi urm.
2) Cf. Tocilescu:B'enndorf:Niemann, op. cil., p. 148 şi urm.; Tocilescu,

Fouilles el recii., p. 21 şi urm. 
3) Tocilescu:Benndorf:Niemann, op. cil., p. 164 şi urm.; Tocilescu, Fouilles 

el recii., p. 53 şi urm. 
4) A.. Furtwăngler, Inlermezzi: Kunstgeschichtliche Studien, Leipzig:Berlin

1896, p. 49 şi urm. ; id., Das Tropaion von Adamklissi, Mi.inchen 1903, în Abhandl.
d. k. bayer. A.kad. d. Wiss. I. Cl., XXII. Bd., III. A.bt., p. 455-511. Cf. T. A.nto.
nescu, op. cil., p. 23 şi urm.
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reparaţie fără importantă ! Argumentul era forţat până la absurd. Era 
firesc ca părerea lui Furtwăngler să cadă. De fapt, în afar� de unele 
observaţii secundare şi indiferente pentru teoria fraianee a lui Tocilescu 
- de pildă existenta unui tip de populaţie germanică pe reliefele
Monumentului (după Furfwăngler Basfarni) şi nepotrivirea inscripţiei
lui Traian cu soclul trofeului reconstituit de Niemann -, această părere
n'a întrunit adeziuni importante 1). O construcţie măreaţă ca cea dela
Adamclisi nu putea fi ridicată la anul 29 înainte de Chrisfos, în ur=
ma unei campanii scurte, în mijlocul unei ţări abia supuse, care nici
patruzeci de ani mai târziu, pe vremea lui Ovidiu, nu era sigură
pentru stăpânirea romană.

Prin zădărnicia confesfafiei lui Furtwăngler părerea despre ori= 

ginea traianee a Trofeului dela Adamclisi îşi făcuse proba solidifălii. 
Rămânea doar problema reliefelor, în cercetarea căreic;1 se impunea 
ca metodă separarea de problema în sine a întregului monument. 
Dar, liberat de orice sugestie din afară, privind reliefele numai prin 
elementele pe care ele înşile le oferiau, cercetătorul nu putea să le 
afribue domniei lui Traian şi cu atât mai puţin unei epoci mai vechi, 
precum făcuse Furtwăngler. Şi nici stângăcia execuţiei acestor scuip= 
furi nu era de un caracter atât de general încât să permită orice 
datare, precum susfinuseră în cele din urmă Tocilescu şi Benndorf. 
Dimpotrivă, era vorba de indiciile unei anumite faze din decadenţa 
artei romane. Şi această fază nu putea fi decât fot secolul IV după 
Christos, întrevăzut, mai înaintea tuturora, chiar de Tocilescu, pe 
vremea când încă nu=! influenţase inscriptia lui Traian. Odată formu=
lată această încheiere, trebuia să se ajungă la explicarea prezentei unor 
sculpturi atât de tardive pe un monument care era, incontestabil, al 
lui Traian. 

E ceeace a făcut Cichorius care, admiţând părerea lui Tocilescu 
şi Benndorf despre construcţia Trofeului în vremea lui Traian, a arătat 
că reliefele nu au fost sculptate în vremea acestui împărat, ci repre-=
zintă o operă de reparaţie şi de întregire a Monumentului săvârşită 
mai târziu, în secolul IV, sub Constantin cel Mare 2). Precum pe vre-=
mea lui Constantin se refăcuse oraşul Tropaeum Traiani, lucru care se 

1) P. Couissin, în Revue archeol., 1924, I, p. 29 şi urm., crede a fi găsit

elemente de sprijin teoriei lui Furtwăngler în studiul armelor figurate pe Monument, 

datate de el exagerai în sec. I în. Chr. ; cf. şi Ch. Picard, La seu/piure anlique., 
de Phidias a !'ere byzantine, Paris 1926, p. 394. 

2) C. Cichorius, Die Reliefs des Denkmals von Adamklissi, în Pl1i/o/ogische
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ştie sigur, mulţumită inscripţiei inaugurale găsite de Tocilescu 1) - , 

era firesc să se fi procedat tot astfel cu gloriosul Trofeu din vecinătate, 
care n'a avut de suferit mai puţin decât cetatea în urma deselor pus-= 
tiiri barbare din cursul secolului III. Teoria lui Cichorius, care iz" 
butea astfel să împace în chip ingenios originea traianee a Monu-= 
meniului cu caracterul târziu al reliefelor, s',a bucurat de un deosebit 
succes. 

Dar dacă mulţi archeologi au primit această teorie 2), nu mai
putini au fost cei cari du rămas, i:u toate diferenţele de amănunt 
dintre ei, pe linia părerii lui Tocilescu şi Benndorf, anume că Mo-= 
numentul este cu totul şi cu totul al lui Traian 3). Vasile Pârvan, fără 
să se fi ocupat nicăeri în chip special cu Trofeul dela Adamclisi, so"· 
coate sculpturile monumentului drept documente pentru studierea po-= 
pulaţiilor din Răsăritul Daciei în vremea lui Traian, distingând printre 
figurile de pe metope şi creneluri trei tipuri de Barbari : Basfarnii 

emigranţi, goi până la brâu, cu conciu pe tâmplă, luptând cu un ia" 
tagan curbat de tip dacic, dar mare, mânuit cu ambele mâini ; apoi 
Dacii, comaţi şi pileati, cu femei şi copii, înfăţişând chipuri energice 
şi grave, de sigur conducătorii coalitiei barbare; în sfârşit Sarma/ii 

sau Gefo,,.Sarmafii din Moldova şi Basarabia, având în aspeclul lor 
atât trăsături dacice cât şi evidente costume sarmatice. După învăţatul 
român, monumentul dela Adamclisi nu comemora numai o vicoriet 
locală, ci şi supunerea tuturor regiunilor geto=bastarno-=sarmate din 
Răsăr.itul Daciei după căderea lui Decebal 4). De asemeni, dintre cer-=

Bei/rage Curf Wachsmufh, Leipzig 189?; id., Die romische Denkmiiler in der 
Dobrudscha: ein Erkliirungsversuch, Berlin, 1904 p, 8 urm.: cf .T. AnloneslU, op. cil. 
p. 37 şi urm. O părere similară asupra sculpturilor dela Adamclisi emisese în aceeaşi,
vreme Riegl, în Mit/ei/. d. oslerr. Museums f. Kunsl u. Industrie, 1896: el. R. 
Paribeni, op. cil., p. 327. - Cichorius şi.,-a complicat teoria şi cu o explicaţie a 
dedicaţiei traianee către Mars Ulfor, ,,Răsbunătorul", afirmând că la Adamclisi nu ar fi· 
avut loc o victorie a lui Traian, ci dezastrul lui Cornelius Fuscus, mausoleul apartinând 
soldaţilor acestuia. Trofeul însuşi ar fi fost ridicat de Traian ca dovadă că ruşinea în.,. 
frângerii romane fusese ştearsă prin biruintele lui. Această explicaţie secundară a lui 
Cichorius e inutilă, fiindcă o dedicatie către Mars Vifor se potriveşte cu orice fel 
de victorie împotriva unor duşmani cari au încălcat solul imperiului, fără să fie nevoie 
de o justificare mai deosebită. Şi apoi nu era deloc normal ca Romanii să come.,. 
moreze o înfrângere umilitoare prin atâtea exceptionale construcfii. 

1) Tocilescu.,.Benndorf.,-Niemann, op. cil., p. 128 şi urm.; Tocilescu, Fouilles
el rech., p. 56 şi urm.; V. Pârvan, Cetatea Tropaeum: considera/ii istorice, Bu.,. 
cureşti 1912 (extras din Buletinul Comis. Monum. ist., 1911), p. 58 şi urm, 

2) Cf. A. v. Domaszewski, Bel'vaffnung, în Pauly.,-Wissowa, Realencycl., III
col. 378. Printre archeologii români, d.,-1 Gr. Florescu s'a exprimat în acelaş sens, în 
Dacia, III-IV (1927-.1932), p. 514. 

8) Cf. T. Antonescu, op. cil., p. 2 şi urm.; R. Paribeni, op. cil., I, p. 327. 
4) V. Pârvan, Getica, p. 122 şi urm.
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cetătorii autorizati din ultima vreme, R. Paribeni, retinând monumentul . 
de epocă exclusiv traianee, vede în el o come mora re a întregei cam; 
panii moesice a lui Traian din anul 102 1).

Pe aceste pozitii s'a oprit controversa._ De o parfe cei cari nu 
văd în Trofeul dela Adamclisi decât o operă a lui Traian ; de alta 
cei cari admit şi o restaurare în secolul IV. Punct câştigat definitiv e 
că Traian nu lipseşte nici din expiicatiile unora, nici din ale celorlalti. 
După Furtwăngler nimeni n'a mai căutat să excludă din discutie pe. 
cuceritorul Daciei. 

Au trecut ani şi disputa nu s'a mai reaprins. Se părea că toate 
argumentele fuseseră sfârşite şi că nimeni nu mai putea încerca vreun • 
nou asalt în fata enigmei tropeene. 

Dar ştiinta nu desarmează niciodată. Acum câ(iva ani, în urma 
unei călătorii de informatie prin Dobrogea, archeologul italian Silvio 
Ferri şi-=a formulat o serie de acute observa!ii critice asupra monu-=
mentului. Analizând unele detalii de constructie ale ruinei dela Adam-=
clisi şi particularitătile figurilor de pe reliefele păstrate la Bucureşti, 
d-=sa a _ajuns la părerea că întreg monumentul reprezintă o construcţie 
din secolul IV, niciun element neputând fi datat mai înainte. Frag-=
mentele de inscriptie dela Traian găsite de Tocilescu, precum şi nu: 
mele ceiă!ii Tropaeum Traiani, se referă la un alt Trofeu, mai vechiu, 
distrus între timp de Barbari. Că distrugerea aceasta se întâmplase 
în antichitate, se vede din faptul că unele din fragmentele inscrip(iei 
n'au fost găsite pe Monument, ci printre dărâmăturile cetăţii. ln esenţă, 
cu dovezi noi, mai amănunţite, avem aci reluarea punctului de vedere 
de altă dată al lui Cichorius. Dar, spre deosebire de învătatul german, 
d-=l Ferri nu crede că poate fi vorba de Constantin cel Mare şi nici 
că reliefele Monumentului ar reprezenta luptele lui Traian cu Dacii, 
ci, întocmai precum afirmase Tocilescu odinioară, d-=sa arată ca autor 
al edificiului triumfal, aşa cum s'a păstrat, pe Valens, învingătorul 
Goţilor, care ar fi clădit un monument pentru comemorarea propriei 
lui victorii, cu material luat din ruinele Trofeului lui Traian şi pe 
acelaş loc 2). Fireşte, aceste roncluziuni referitoare la Valens sunt foarte

1) R. Paribeni, op. cil., P· 328 şi urm. Nu e deloc probabil ca această cam.=
pan ie să fi avut loc în I os; la începutul celui de al doilea războiu dacic; în urma 
unui lung ocol prin Corint şi Byzanl, cum au sustinut Tocilescu şi Benndorf; cf. 
Paribeni, ibidem, pp. 253 şi urm., 284 şi urm. 

2) S. Ferri, Nuovi documenfi relativi al Trofeo di Traiane nella Mesia Jn„ 
feriore, în Annali dela R. Scuola Normale Superiore di Pisa, II (1933), p. 369 şi 
urm. Cf. Revista istorică română, III, (I 933), p. 393 şi urm. şi .Analele Dobrogei, 
xv (1934), p. 206. 
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discufabi!e şi nici autorul lor nu le prezintă decât ca nişte sugestii 
pentru viitoare cercetări mai ample. Dar prin ele problema Monu: 
meniului dela Adamclisi a fost scoasă iarăşi la lumină. 

La o concluzie în sensul observaţiilor d-=-lui F erri, dar cu totul 
pe altă cale, a ajuns de curând şi d-=l Nicolae Iorga. lntr'o comu=
nicare ţinută la Academia Română 1) d-=sa a comentat un izvor literar,
care până acum fusese cu totul ignorat de cercetătorii Monumentului. 
E vorba de un pasagiu dintr'o oratiune a retorului Themistius, în care 
împăratul Valens e lăudat pentru diferite construc!ii mari şi grele fă=
cute de solda(ii săi, pomenindw,se şi cuvântul „trofeu" 2). Dar, cum
se pare că acest termen nu are aci decât o simplă valoare retorică, 
simbolizând de fapt o construcţie de alt caracter şi cum nu se pre: 
cizează numele localită(ii, iar restul amănuntelor date se potrivesc cn 
multe alte locuri din Dobrogea, chiar mai bine decât cu Adamclisi, 
care nu prea este pe „o limbă de pământ între bălti", mărturia lui 
Themistius, oricât de vrednică de tot interesul, n'ar putea fi decisivă 
ÎP. fixarea datei Monumentului dela Tropaeum Traiani. 

Cuvântul ultim trebue aşteptat tot dela cercetările archeologice,. 
care n'au fost cu totul sfârşite, căci Tocilescu a cură(at terenul dela 
baza Monumentului, sco(ând de acolo pietrele cu sculpturi, căzute şi 
îngropate în decursul veacurilor, dar săpături încă se mai pot face, 
cu destule perspective, pe o întindere mai mare împrejur. De asemeni 
se impune o cercetare a inferiorului colosului de beton, cu toată grija 

şi cu mijloace adecuate, pentru ca legitima curiozitate ştiin(ifică să nu 
pricinuiască încă o stricăciune edificiului. De asemeni, săpăturile în 
ruinele cetătii Tropaeum pot da, ca şi pâ11ă acum, rezultate dintre 
cele mai importante pentru data ·Monumentului, care e atât de legat 
de soarta acelei localităţi. Săpăturile acestea de altfel au şi fost reluate 
în ultimii ani de călre d=I P,ml Nicorescu, Profesor la Universitatea 
din Iaşi, cu mijloace cu totul insuficiente, dar cu o superioară corn= 
petentă şi cu o sârguinţă stăruitoare. Cât de justificate sunt în pro: 
blema Monumentului dela Adamclisi nădejdile îndreptate spre aceste 
explorări, ne arată ultima descoperire a d-=lui Nicorescu, făcută în 
cursul verii 1937 în ruinele oraşului Tropaeum. E vorba de un nou 
frJgment din importanta inscrip(ie a lui Traian de pe Monument. 
Fragmentul, care a făcut obiectul unei comunicări la Congresul nu: 

1) N. Iorga, Explica/ia Monumenlu!ui dela Adam.=C/isi, în Acad. Rom.: 
mem. sec/. ist., ser. III, lom. XVII, mem. 9, Bucureşti 1936. O comunicare cu 
acelaş subiect a fost linulă de N. Iorga la Academia de Inscriplii din Paris. 

2) Oralio X: text reprodus de N. Iorga, op. cil., p. 209 şi urm.
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mismatic din Octombrie 1937 dela Iaşi, completează unele lacune 
din textul inscriptiei traianee şi, cum a fost găsit în ruinele cetătii re= 
clădite pe vremea lui Constantin cel Mare, dovedeşte odată mai mult că 
Trofeul lui Traian era distrus, sau foarte rău ruinat în vremea romană 
târzie, când această cetate era încă locuită. 

Până acum acesta e stadiul discutiei şi cercetărilor în jurul ruinei 
monumentale, care de aproape două milenii domină şesurile Dobrogei. 
Argumentul decisiv, care să se impună tuturora, dând o solutie defi=
nitivă problemei Monumentului dela Adamclisi, apartine viitorului. 
Dar se simte că această problemă a intrat într'o nouă fază, mai 
aproape de desnodământ. Va fi aceasta în favoarea epocei lui Con=
stantin sau a lui Valens? Va fi dimpotrivă o confirmare totală a teo=
riei sustinută cu atâta ardoare de Tocilescu şi Benndorf? 

Şi într'un caz şi în celălalt putem fi deplin siguri că la originea 
Trofeului nu a fost decât biruinta lui Traian împotriva Dacilor. Oricât 
de convingătoare sunt motivele pentru care reliefele Trofeului sunt 
puse în secolul IV, rămân neclintite dovezile care au făcut pe Toci=
lescu şi pe Benndorf să atribue lui Traian zidirea unui monument 
triumfal la Adamclisi. Traian a avut războaie cu Dacii şi în dreapta 
Dunăr�i. O vastă operă de organizare şi de constructii în Dobrogea 
şi în Peninsula Balcanică e legată de numele lui. Inscrip(ia cea mare 
e sigur a lui Traian şi trebue incontestabil să aparţină Monumentului. 
Cetatea de alături poartă numele lui împreună cu al Trofeului chiar 
în inscrip(iile restauratorilor din secolul lV. Monumentele vecine cu 
Trofeul, zidite în cinstea celor căzuti în bătălia cu barbarii, nu pot fi 
mai noui decât Traian. Iar că victoria lui Traian a fost slăvită, prin 
aluziuni la Trofeul dela Adamclisi, de cetătile greceşti. şi romane din 
Dobrogea, recunoscătoare pentru pacea pe care această victorie le-=a 
asigurat=o, o probează monetele din Tomis, citate mai sus, precum şi 
un fragment de relief dela începutul secolului II după Christos, găsit 
în ultimii ani la Capidava şi păstrat acum în Muzeul regional din 
Constanţa : pe acel relief e reprezentat un trofeu alegoric, iar alături 
o figură barbară purtând costumul Dacilor pileati 1).

Numele învingătorului lui Decebal. nu poate fi despărtit de 
pietrele de temelie ale Monumentului dela Adamclisi. 

g00oooooo00g 
0oooooooo0 

Radu Vulpe 

Decenta Facultatea de Litere 
din Bucureşti 

1) Gr. Florescu, în Dacia, III-IV (1927-1932), p. 512 şi urm., fig. 26.
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BALICA ŞI DOBROTICI 
(DOI DINAŞTI PONTICI). 

In cercetările istorice .adesea re: 
compensa lungilor eforturi este de 
a conchide printr'o îndoială" 

S. Charlely

Sunt putine izvoare contemporane sau aproape contemporane 1),
care amintesc despre aceşti dinaşti pontici, a căror domnie vom în-=

cerca să o reconstituim ; însă, înainte de a intra în subiect, ne vom 
permite o digresiune, spre a vedea dacă=i posibil a stabili obiectiv 

nafionalifafea lor. 

Vom expune mai întâi părerile istoricilor bulgari. 
C. Jirecek numeşte pe Despot „Dobrotic", adică Dobrotici şi,

pe şi=! face bulgar, -. afirmă, că „origina acestuia nu este mai de 
t- Q)"aproape cunoscu a -

Dr. A. Ischirkoff crede, că: ,, ... arhontele Balik pare a fi de 
origine cumană. Numele lui de Balik (nu Balica, cum e corect) 3)

e turc 4) ". Fratele său, Dobrotici : ,, Poate să fie cum an bulgarizat ... ,
trebue să admitem că Dobrofici a fost suveranul unei tări bulgare, a 
unei populatii bulgare 5)". In alt loc scrie: ,,Dobrotă sau Dobrotici,
print bulgar semi-=-independent dela mijlocul secolului XIV 6)". Prin
urmare Ischirkoff sustine că Balik, şi nu Balica, e cuman ; fraiele 
său, Dobrotă sau Dobrotici, e cuman bulgarizat, sau chia'r bulgar. 

1) Ioan Canlacuzen, Ex imperal. hislor., Bonn, în Corpus scrip!orum
i1is!oriae byzan!inae, Vol. II, p. 584-585 şi Voi. III, p. 62-63; Laonic Chal= 

condyles, rlisloria de origine ac rebus geslis lmperalorum Turcorum ab Ogusiorum, 
în His!oriae Byzantinae scrip!ores !res Graeco:Latini, l. VI, p. 215 ; Leunclavius, 

Hisloriae Musulmanae Turcorum, de monumenfis ipsorum Excerpfae, Coloana 265 ; 
în afară de altele, pe care le vom mentiona, unde:i necesar. 

2) C. Jirecek, Geschichle der Bulgaren, Prag, 1876, p. 588, v. p. 320.
3) Paranteza şi explicatia din paranteză ne apartine.
4) Dr. A. Ischirkoff, Les Bulgares en Dobroudja, Berne, 1919, p. 188, v.

p. 46.

5) Ibidem, p. 52.
6) Idem, La Bu!garie el la Dobroudja, Berne, 1917, p. 32, v. p. 5.
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D"I Zlaiarsky consideră pe „arhontele Balik, de ongme cu-= 
mană 1)", iar pe Dobrotici lasă să deducem că-=i bulgar: ,,Despotul
Dobrofici, Domnul Bulgariei răsăritene ... 2)", adică repetă ce au spus
înaintaşii săi. 

D„I Dr. Poppov, un tânăr istoric bulgar, susţine, fără a se baza 
pe vreun document nou, că Balica şi Dobrotici sunt Bulgari „de sang 
et de caractere ... 3)". 

Un alt istoric tânăr d:I P. Mufafciev, folosind studiul lui Ai. 
T. Iliev, ,,Pronun/area furcă a numelor fopice bulgare 4)", scris în
anul 1917, - deşi d"I Romanski crede c'a „rămas vădit necunoscut lui
Mutafciev 5)", - ajunge la concluzii aproape similare cu acelea ale
ui Ilief, erijându„se în filolog şi atacând violent pe d=-1 N. Iorga 6).

Ce scrie d=-1 Mutafciev? Scrie că : 
Principele nu se numeşte Balica, ci Balik. Numele său e ,,!OU-" 

ranien" şi „de origină cumană, descendent probabil din acei boieri 
cumani, pe cari invazia Tătarilor în teritoriile din jurul Mării Negre 
îi împrăştiase prin Ungaria, Bizanţ şi Bulgaria, unde ei găsiră o nouă 
patrie 7)". 

1) Prof. V. N. Zlatarsky, Le sori hisforique el polilique de la Dobroudja
p. 43-66, în „La Dobroudja", Geographie, Hisloire, Ethnographie etc., par Le
Prof. A. Ischirkoff, Prof. V. N. Zlatarsky, Prof. L. Miletitch, C. Skorpil etc., Sofia,
1918, p. 348, V. p. 57.

2) Dr. W. N. Slatarski, tieschichte der Bulgaren, I. Teii, Leipzig, 1918, p.
182, V. p. 177. 

") Joseph V. Poppov, La Dobroudja el Ies relations bulgaro=roumaines, 
These Nr. 20, presentee ă l'Universite de Geneve, Imprimerie Georges Thone, Liege 
(Belgique), 1935. p. 197, v. (p. 18): A parlir de ce moment (1340-1386) la 
Dobroudja mena i.me existence autonome avec des princes semi=independants, 
bulgares de sang el de caractere . .. ", adică Balica şi Dobrolici, cari au domnit 
în tinulurile pontice, sunt bulgari. 

4) AT. T. l1mieB'b : TypcKH 1-13roilopo ::a oonrapcKH M'BCHH HMe1,ia, B'b
CnHcaHHe Ha Eonr. aKaL{eMHa Ha HayKHT'b, KH. XIV. Coqma, 1917, c. 124 HT. 

5) St. Romanschi, vezi recenzia acestuia în tt.i.aKe.l{OHCKH nperne.l{'b, rO.LlHHa 
III, KH. 4, Sofia, 1927, p. 158 şi urm. în frantuzeşt. şi p. 111-114 în bulgăreşte, 
-v. p. 113: ., ... oqcBHLlHO ocTaHaJia Heno3HaTa My,2.cpq1-1eBy ... ". In această re=
,cenzie, scrisă în bulgăreşte şi frantuzeşte, d=l St. Romanski expune părerile lui Iliev
şi anume: Numele lui Dobrolici e Dobrolica, iar numele de Dobrogea vine dela Do= 
brica, la care Turcii i=au adăugai sufixul udza, - Dobrica fiind o prescurtare a lui 
Dobrola, sufixul oia fiind eliminai şi înlocuii cu ica, adică Dobr+ica. O prelentioasă
teorie filologică a !ui Iliev.

6) P. ]Ylutafciev, Bulgares el Roumains dans /'hisfoire des pays danubiens,
Sofia, Ed. Chr. G. Danov, 1932, p. 390. Exemplu de lucrare pătimaşe. 

7) ibid., p. 229.
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In Bulgaria, Cumanii, din cari face parte şi familia lui Balica, 
,,puţin câte puţin fură bulgarizaţi 1)" .. 

Fratele său, Dobrotici, trebue numit ,,Dobrotica, diminutivul lu� 
Dobrota 2)"; că „sufixul ::oia e pur slav" şi chiar „rădăcina acestui 
nume reprezintă slavul dobr::, care apare deopotrivă în numer�ase 
nume proprii la toate popoarele slave 3)".

Forma greacă Toµ.1tpoi:[,:(·�c;, menţionată de Ion Cantacuzen, co::

respunde în limba slavă lui „Dobrotica (.Iloopornua) şi nu lui Do::

brotic 4)", fiindcă, zice d::l Mutafciev, ,, în greaca medievală sufixul 
[,:(·�i;;- e de origină slavă şi corespunde terminaţiei diminutive slave 
ica, (-Hua) 5)". Insă sufixul ,,-nua, ca diminutiv sau hypocoristic, aplicat 
numelor de persoane, este foarte comun la Slavii din Sud, cum o 
arată numeroasele exemple date de Miklosich (Die Bildung cler sla:: 
vischen Personennamen, p. 230) şi Maretic (articol citat). Se găseşte 
şi la Bulgari în epoca îndepărtată 6)", - dă chiar câteva exemple.

Dar sufixul (-0:ua), care se întâlneşte la Slavii de Sud şi la 
Bulgari, nu:i o dovadă că Dobrotici e neapărat bulgar, mai ales că 
numele despotului Dobrogei era curat, fără sufixul diminutiv, Do-=

brota. El aparţine unui tip larg răspândit nu numai printre Slavii din 
Sud, dar şi printre cei din Est şi din Vest. Se găsest exeniple, 
mai ales la Bulgari 7)".

Dar nu numai la Bulgari circulă nmnele de Dobrotă, ci şi l a  
Români 8), la Sârbi şi la Cehi 9). Referitor la numele proprii cu su:: 

1) P. ]11utafciev, Encore sur Dobrotica, Annuaire de l'Universite de Sofia,
(1931), Faculfe Historico.:Philologique, Tome XXVII, 7, p. 3-15, v. p. 5.

2) Ibid. p. 3.
3) P. Mutafciev, Bulgares etc. op. cit. p. 228.
4) P. Mutafciev, Dobrotic � Dobrotica ei la Dobroudza. Revue des E:tudes-

Slaves, Tome 7, 1927, p. 29-41, v. p. 32. 
0) lbid., p. 32.
6) lbid., p. 35.
7) lbid., p. 36. 
8) N. Iorga, La politique ve11itien11e dans Ies eaux de la Mer Noire, Pre:: 

miere partie : Dob1:plilsch, în Ac. Rom., Bulletin de la section historique, II, l 9 l4, 
p. 289-370, v. p. 29 I ; Idem, Notes el extraits pour servir a /'histoire des croi::
sades au XV::e siecle, :Vol. II, Paris, E. Leroux, 1899, p. 599, v. p. 136 şi 172;
C. C. Giurescu, Istoria Românilor, Voi. 1L Partea întâia şi a doua, 1937, Bucu"'
reşti, Fundaţia pentrµ Literatură şi artă „Regele Carol II", p. 793, v. p. 468 şi 347.

0) Dr. Franz Miklosich, Die Bildung der Slavischen Personennamen, în
,,Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophische::His= 
torische Classe, Zehnter Band, Wien, 18'.l0, p. 215-330, v. p. 224; N. Iorga, 
La politique venitienne . .. I, op. cit. p. 291 ,, ... el nous pouvons ajouter qu'uo 
De-brata, qui etait Serbe, vivait en 1351 aux environs de Cattaro ... ". 
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fixul în (=·oia) sau (=la), ele se găsesc la Români 1) şi la toafe neamurile
slave 2), nu numai la Bulgari.

De asemenea nu vedem cum, numaidecât, numele lui Dohro=
tica e „ un nume slavo=bulgar _3), când poate fi slavo=român 4) sau
slavo-=sârb 5).

De re(inut, că Dobrotici e Dobroiica, sau Dobrotiţa ; sau, fără 
sufix, e Dobrcita, - după d=l Mutafciev. 

Nouă ni se pare că afirmatiile d-=lui Mutafciev denotă un mare ex=
clusivism na(ionalist şi au o singură explica(ie serioasă : dorin/a Bui-= 
garilor de a=-şi revendica pe Dobroiici şi implicit Dobrogea pentru 
istoria lor. 

D=-I Athanase Manoff, spre deosebire de istoricii bulgari sus=ci= 
tati, are alte păreri. lntr'un studiu, care ne=a căzut recent în mână, -
scris în greceşte - arată că Găgăuzii sunt Turci=Oguzi creştinaţi, sta= 
biliţi înfre sec. XI şi XIII în Dobrogea, sub lzedin Kaikavuz, sul= 
fanul decăzut din lconium, care, ,,cu aprobarea ImpăratuluiBizantin, Mi= 
hai} VIII Paleologu!, a întemeiat statul autonom al Oguzilor în 1263, 
stat condus din 1263 de Sari=Saltuc, unchiul lui lzedin, ce se în= 
torsese la Constantinopol 6).

1) N. Iorga, Notele unui isloric cu privire la evenimentele din Balcani, în
Mem. Ist., An. Ac. Rom., Seria II, Tom 35 (1912-1913), p. 117-153, v. p· 
148, Idem, Etudes roumains, I, Paris, .,Gamber". 1923, Voi. I, p. 91, v. p. 51, 
nota 1, Idem, Dobroljlch (Dobrolica, Dobrotici} quelques observalions, în Revue 
Hislorique du .Sud.=Est europecn, V .=eme annee (1928), Nr. 4-6, Avril-Juin, p. 
133-l 36; Idem, Isloria Românilor, Voi. III, Ctitorii, Bucureşti, 1937', p. 364, Ed. 
,,Datina Românească" Văleni.=de.=Muntc, v. p. 189 şi nota 1.

2) Dr. Franz Miklosich, Die Bildung der slavischen Personennamen . . .  op.
cil. p. 224. 

3) P. Mutafciev, Encore sur Dobrolica, op. cil. p. 5.
4) Cât priveşte aberafia, că „ în teritoriile dace, unde. (Slavii) au continuat să

trăiască până la finele Evului Mediu" (v. P. Mutafciev, Encore sur Dobrotica, op. 
cit. p. 4), aceastea n'o pot afirma decât ignorantii în istoric, nu un istoric, şi încă 
pretins obiectiv. Noi nu cunoaştem nici un izvor, care să menfioneze că Slavii trăiau 
în Dacia în sec. XIII, XIV şi XV. Provocăm pe d.=l Mutafciev să ne indice unul. 

0) Insă d.=l Mutafciev nu admite, că Despotul se numeşte Dobrotici şi nu
Dobrotica, fiindcă n'ar mai fi bulgar, ci sârb. (v. Dobrotic.=Dobrotica, op. cit. p. 30: 
,, ... Pronumele slave în ic, din care Yriklosich şi Maretic au cules numeroase exem= 
piare, se explică ca diminutive şi hypocoristice. Dar valoarea hypocorislică nu se constată 
pentru sufixul ciC, în domeniul slav din Sud, decât în sârbo.=croa/ă numai şi nu în 
bulgară". (Sublinierea mea). Deci, ce n.u.=i convine d.=lui Mutafciev, este respins fără dis= 
cutie. Biata obiectivitate l 

O) A&o:vaafoo I. Mavw<fl, ITofot dvs ot fwpwoii(ot, în Errnt"ljpi�, 'Etatpsta.� 
Bo(a.Yrtvwv am)awv, Etod' (1 O), 'A,'J--�vw 1933. p. 383-4CO, v. p. 383-389 inclusiv. 
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Ca urmaş al lui Sari=Saltuk la tronul Oguzilor, d=l Manoff dă 
-pe „Balica de rasă turcească". (O MrcO'.),�Y. h Toop;,.t;,.·�c;; 1Evfoc;; 1)").

Insă d=l Manoff nu posed;i nici un document, care să sprijine suc=
cesiunea lui Balica la tronul Oguzilor şi nici origina sa. In conse=
cinţă, neexistând nici un izvor istoric, care să specifice că Balica e de na-= 
/ionalitate turcă şi=i urmaş la tronul lui Sari=Saltuk, principele Gă=
găuzilor, - respingem ca nefundate opiniile d=lui Manoff, - părere 
admisă „ cu rezerve" într' alt studiu 2).

Iar dacă Balica nu=i „de rasă turcă", atunci sigur că nici Do= 
brotici nu=i. In acest caz, cărui motiv se datoreşte falşul d.-lui Manoff? 

D=sa stabilise aşezarea Turco-=Oguzilor sau Găgăuzilor printre 
neamurile furane de Pecenegi, Cumani şi Uzi, ceea ce admitem şi 
noi; cum nu ştia de ce na/ionalifafe=s Balica şi Dobrofici, i=a făcui 
Turci şi urmaşi la tronul Oguzilor, prezentând principatul Oguzilor 

ca având o durafă de 130 ani şi implicit confinuifafe. 
Dintre istoricii români, cel care a scris numeroase studii şi a 

revenit asupra naţionalităfii - mult discutate de istoricii bulgari - a 
lui Balica şi Dobrotici, este d=-1 N. Iorga. D=sa spune că: ,,Balica 
şi Dobrotici sunt nume româneşti 3), purtătorii tor sunt Români 4),

deşi „Balica, seigneur roumain 5)" are un nume ce în limba furcă în:
seamnă peşte (Balik). Aceasta nu exclude ca numele să fie răspândit 
.şi la Români 6). Dobrotici e tot român şi înseamnă „fiul lui Dobrota", 
nume· care se găseşte la popoarele balcanice, la Sârbi şi la Români 7).

Alţi specialişti ca : d. G-. I. Brătianu îl consideră pe Dobrotici 

1) Ibid. p. 389.
2) Octavian S. Mărculescu, Cavarna medievală şi modernă (Monografie is= 

:lorică), Extras din revista "Analele Dobrogei", Anul XVII, 1936, Tiparul .Glasul 

Bucovinei", Cernăuti, p. 31, v. p. 24. Atunci admiteam „cu rezerve" părerea d=lui 

Manoff, fiindcă citisem despre Găgăuzi în .Le Messager d'Athenes", Nr. 3701, 
1934, nu studiul în greceşte ca acum. 

8) N. Iorga, Notele unui istoric ... op. cit. p. 148; Idem, Cinci conferin/e 

.despre Vene/ia, Ed. II, Văleni=de=munte, ,,Datina Românească", 1926, p. 221, v. 

p. 125; Idem, Droifs nafionaux el polifiques des Roumains dans la Dobrogea, Iassy,

Imprimerie de l'Etat, 1917, p. 91, v. p. 51; Idem, Vene/ia în Marea Neagră, I,
Mem. Seci. Ist .. An. Ac. Rqm., Tom XXXV, v. p. 1043.

4) N. Iorga, Istoria Românilor, voi· III, op. cit. p. 188-189.
5) N. Iorga, Hisfoil'e des Roumains el de leur civilisafion, ,,Cultura Nati=

-0nală", Bucureşti, 1921, p. 266, v. p. 58.
6) N. Iorga, Dobrotitch (Dobrotic, Dobrotici) ... op. cit. p. 133-136.
7) N. Iorga, Notele unui istoric ... op. cit. p. 148.
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român 1); d=l C. Brăfescu crede că Balica ar fi un „Vlah", iar că
Dobrotici este despot bizantin 2); părere similară are răposatul G.

• Vâslan 8), părere deosebită, O. Tafrali, care:! crede pe Balica român
şi pe fra(ii săi Teodor şi Dobrotici, de origină slavă sau bulgară 4).
D-=nii I. Minea 5) şi C C. Giurescu 6) nu se pronun(ă asupra na=
ţionalită(ii lui Balica şi Dobrotici.

Prin urmare istoricii bulgari fac pe Balica şi Dobrotici Cumani, · 
sau Cumani bulgariza(i, sau Turci, iar istoricii români in majoritate 
îl socotesc pe Balica român. D.:ibrotici, după d-=l N. Iorga şi G. I. 
Brătianu, e român, pe când G. Vâlsan şi O. Tafrali îi atribue altă 
origină. Excep(ie fac d=.1ii C. C. Giurescu şi I. Minea, C.:Jri nu le 
precizează naţionalitatea. 

Părerea noastră este : având în vedere insuficienta izvoarelor 
contemporane, cât şi di.vergent.:1 de opinii, ne este greu a stabili cu 

exacfifafe care este na(ionalitafea lui Balica şi Dob1otici. Credem 
totuşi, că numele arhontelui Carbonei este Balica şi nu Balik, cum 
vor istoricii bulgari ; că despotul Dobrogei s' a numit Dobrotici şi nu 
Dobrotic sau Dobrotiţă; că s'ar putea ca Balica şi Dobrotici să fie 
Români sau Turci, însă Bulgari în nici u.1 caz. Rămâne ca izvoare 
noi s'aducă ulterior lumină în această chestie. Dar să închidem dis= 
cutia, mai ales că în Evul Mediu şi chiar în sec. XIV, pentru is-=
foria polifică, nici chiar în Occident nu era esen/ială nafionalifafea, 
cu_ atât mai pu/in prin păr/ile noastre 7). 

1) G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina el Cetatea Albă, Bucaresl, 19.35
p. J97, V. p. 81. 

2) C. Brăfescu, Popula/ia Dobrogei, în „Dobrogea cincizeci de ani dz ·/ia/,"!

românească (1878-1928), Bucureşti, Cultura Naţională, 1928, p. 793, v. p. 221. 
3) G. Vâlsan, Droifs bulgares el roumains sur la Dobrogea. Droils hisfo:

riques, p. 54-60, în .La Dobrogea Roumaine" - l!tudes el documents par N. 
Iorga, Jean N. Roman, G. Vâlsan ele. Extrail du „Bulletin de !'Institut pour l'e: 
lude de !'Europe sud..-orientale", Bucarest, 1919, p. 176, v. p. 58. 

4) O. Tafrali, La Roumanie Transdanubienne (La. Dobroudja}, Paris, Ed.
Ernest Leroux, 1918, p. 195, v. p. 94: ,,Balica, nom qui trahirail son origine rou.
maine ... Dobrotilch el Theodore, qui semblenl etre d'origine slave ou bulgare". 

0) I. Minea, Urmaşii lui Vladislav şi politica orientală a Ungariei, Extras din
.Convorbiri Literare", An L, Bucureşti, 1916, p. 32. 

6) C. C. Giurescu, Istoria Românilor, Voi. IL Partea a doua, Fundaţia
pentru literatură şi artă „Regele Carol II", Bucureşti, 1937, p. 793, v. p. 422. Pă.
rere care anulează o alta mai veche (v. Idem, Din istoria nouă a Dobrogei, p. 57 -
58, în 4 conferinfe ale Universităţii Libere, Aşezământul Cultural I. C. Brătianu, 
,,Cartea Românească". Bucureşti, 1928, p. 99. 

7) G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina ... op. cit. (p. 79-80) : .Pour
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2. Ce f inut au stăpânit Balica şi Dobrotici.

Unii istorici bulgari şi români au determinat ţinutul stăpânit de 
arhontele Balica între 1346-1354. Astfel C. Jirecek 1) şi O. Tafrali 2) •
atribue lui Balica numai Carbona, pe care o identifică cu Balcicul 
actual. Noi am dovedit într'� lucrare că prin Carbona, Carvuna, 
Karnava etc., trebue înjeles oraşul Cavarna a). 

D-=l Slafarski în(elege prin Karwona un „ţinut", care se întindea 
„în Nord-=Est 4)", adică dela Balcic spre Nord-=Est, unde Balica era
independent. 

Ischirkoff credea că : ,,o parte a Dobrogei cu oraşul Carvona 
(astăzi Balcic) devenise o regiune semi:autonomă sub conducerea ar: 
hontelui Balik 5)". 

D.=l Manoff identifica Carbona sau „ţara Carvunei" cu Scythia 
Mică de mai• înainte, recte cu Dobrogea=Veche şi Nouă 6). 

O similară confuzie face şi d:l Poppov, care scrie următoarele : 
,,din 1346 Dobrogea a fost guvernată de Balik, un print semi=inde: 
pendent 7)".

l'histoire politique de ces re�1ons a une epoque ou le sentiment national est encore 
si mal defini meme en France el en Angletrrre, au debut de la guerre de Cent Ans". 

1) C. Jirecek, Das Fiirslenlhum Bulgarirn, 1891, p. 573 (v. p. 145): ,,In 
Karbona, dem heuligen Balcik, residirte um 1346 ein măchtiger Boljare Balika". 

2) Oreste Tafrali, La cite pontique de Dionysopolis, Kali=-Acra, Cavarm, 
Teke el Ecrene, Paris, , 927, Librairie orienlaliste Paul Genthner, p. 72, v. p. 50-53 .

3) Octavian S. Mărculescu, Cavarna medievală ... , op. cit., p. 4-6; Idem,
Diferiie numirî ale Cavarnei, în „Dobrogea de Sud", An. I, Nr. 5, Septembrie
Octombrie, 1937, Constanta, p. 36, v. p. 3- 7. 

4) Dr. W. N. Sla!arski, Geschiche der Bulgaren, I Teii, op. cit. (p. 17 2) :
,,Ausserdem wurde ungefahr um dieselbe Zeit ein ander Teii des Landes, das Ge: 
bief· von Kanvona ( Balischik) unter cler Fiihrung von Balic unabhăngig von Zarlum 
Tirnovo. Es umfa/3/e den Nordoslen des Landes" ; Idem, Le sori hislorique el poJi„ 
lique de la Dobroudja, p. 43-66, în „La Dobroudja", Geographie, Histoire etc., 
op. cit., p. 54. 

5) Dr. A. Ischirkoff, Les Bulgares en Dobroudja, Berne, 1919, p. 189 lv.
p. 46) : ,, ... une par/ie de la Dobroudja avec la viile Karvona (aujourd' hui Ba//.= 
chik), devieni une region semi=auionome sous le gouvernement de l'archonte Balik". 

6) A&o.vao[oo I. Ma.vw'f', op, cit. (p. 389-390): ,,Ko.'t'hs[v·'lv 't'f!Y imox+
1
v -� 

xwpo. 'tWY Ko.p�OOYWY (1rp6,.pov p.tY.pa. :E·1.o,'l,[a.) Bta. 1tpUl't"l]Y 'f'Opav el-a.�€ 'tO ovop.a. 
„xwpa. wo ilop.1tpqnY.too", ol 8€ fJ-E'tO.ŢEYZO'tEpot ToupY.ot oonpa.'f'Et<;; 't1]Y fJ-E'tWYOfJ-C<OO.Y 
.6.op.1tpoo'toa.". (In timpul atesta, tara Carvunei (înainte Scitia mică) pentru prima 
dată a primit numele de „1ara lui Dobrotici'', iar scriitorii turci următori au numit„o 
Dobrogea). 

7) Joseph V. Poppov, La Dobroudja ... , op. cit. (p. 18) : ,,En 1346, la 
Dobroudja fut ainsi gouvernee par Balik ... ", adică Balica stăpânea toată Dobrogea" 

www.minac.ro



- 191 -

De remarcai, că obiectivitatea istoricilor bulgari a scăzut în mă-" 
sură în care anii s'au adăugat, fără �ca)izvoarele contemporane lui 
Balica şi Dobroiici să fi sporii. In schimb, teritoriul atribuii lui 
Balica a ajuns dela Carbona (Cavarna) la Dobroge a întreagă. 

Pe ce izvoare s'au bazat majoritatea istoricilor bulgari? 
Pe o singură ştire furnizată de Ioan Canfacuzen în „Historia" 

sa, unde scrie că, în anul 1346, Basilisa Ana, mama lui Ion V Pa.,, 
leologul, contra căreia se ridicase vechiul său tutore, Ioan VI Canta.,, 
cuzino , care voia să devie împărat (de partea acestuia trecuse nobilimea 
şi toate cetăţile), Anei' nerămânându=i in stăpânire decât Constanti= 
nopolul, - ,,a cerut ajulor printr'o delegaţie dela un oarecare Balica 
prin/ al Carbonei (Cavarnei). Balica; primind cu plăcere delegaţia, 
trimise pe Frafii Teodor şi Dobrofici cu o mie de soldafi aleşi, ca 
aliaţi ai reginei 1 )". 

Din acest citat nu se poate deduce decât că Balica era un 
comandant în relaţii bune cu Bizantul şi că stăpânea Cavarna cu 
o mare întindere în jur ; altfel nu ştim cum ar fi fost în stare să fri-"
mită reginei Ana „xt),louc; otp,:ttwto:c; 11.·,ovwc; sm),s'l.toui;;" (o mie de
soldat i aleşi).

Ipoteza noastră se sprijină pe o inscripţie „descoperită în satul 
Adjemler, aproape de Vama, despre care vorbesc Skorpil şi Jirecek, 
conţinând numele lui Teodoros, Theophilos şi alţii, iar în linia a doua 
numele lui Balica şi în linia a treia numele Carvuna. Piatra se 
afla pe mormântul fratelui lui Balica, Teodor 2). Credem că Balica 
nu stăpânea numai Cavama, ci şi Balcicul, satul Adjemler (unde 
a fost îngropat fratele său Teodor) şi Vama, probabil o rnare parte 
din Dobrogea de Su.:i până la Sud de Vama, nu şi Silistra 3).

lntinderea teritorială este confirmată şi de o şlire de ordin reli.,, 
gios. O hotărâre patriarhală din anul 1325 numeşte pe arhiereul Me.,, 
todie: ,,Mitropolit de Vama şi Carbona" (Cavama) 4). Deci Cavarna 
era în dependentă religioasă de Mitropolia Bizanţului şi avea atâta 
importantă, încât la 1325 avea un mitropolit. 

1) Ioan Canfacuzen, op. cit., Voi. II (p. 584): ., ... 1tpos M1to:l,[wY ma -coii
Ko:p�w-,&. 1.pxo·1m mlp.<j,u.ou. 1tp€C�€tCI.Y E:0€L'CO �o-�&fr1. b âi: O:OfJ-EYWs 'C€ e:1is�Cl.t0 'C"'JY 
1tpo0�da.v „c,_\ 0e61iwpov ·,.a.1 Top.1tpot[t,o:Y wi'l, o:1iEl,tpoo,, x_tl,[ou, otpa.rniito:, 5.1oYto:<; 
!:ml-.b.tooi;, Y.Cl.'Ca oop.p.a.x_[o:y ETCEfl-'itE 'CYJ �o:otl,[ot ••. ". 

2) O. Tafrali, La cite pontique de Dionysopolis, op. cit., p. 51-52. 
3) O. S. J\1ărculescu, Cavarna ... , op. cit., p. 5. 
4) Miklosich el Mii/Ier, Acta Palriarchalus, op. cit., I, Doc. Nr. LXIlI, 

p. 135. 
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Acestea fiind spuse, credem nefundate afirmafiile istoricilor bul=
gari sus citafi ; bine au văzut d:} N. Iorga 1) şi Ischirkoff 2). 

Deci stabilim, că arhontele Balica avea reşedinfa la Cavama· 

şi stăpânea o mare parte din Dobrogea de Sud şi până la Sud de Vama, 
nu şi Silisira, care se afla in posesia farului Bulgariei, Alexandru 3).

Referitor la întinderea „ ţării lui Dobrofici", părerile istoricilor 
români şi bulgari sunt împărfite. Incă dela 1357 ţinutul despotului 
mergea în Sud pe fărmul Mării Negre până în apropiere de Mesenv 
bria, înglobând castelele „ KoCbxov" şi „ Ep.µo•n 4)", - castele iden-=-
tificate de Jirecek cu actualele „Emine" şi „Kosak-=koi 5)". Dela Du: 
nare, de lângă Silistra, porneşte o linie neregulată ce cuprinde o mare 
parJe din judeful actual Caliacra, înglobând teritoriul până în apropiere 
de Mesembria. Părere împărtăşită de unii istorici români 6) şi bulgari 7).

De oare ce Ivanco, ,,fiul lui Dobrotici, domnise peste Vama şi 
regiunea vecină, Dobrogea numită" (Dobritzae filius, qui Varnae, 
cum regione finitima, Dobrifze vocata, regulus eraf) 8), socotim că.-i 

1j N. Iorga, La politique venilienne, op. cit., I (p. 291) :" ,, ... Cavarna n'etait

en effei que la residence de Balica, qui avait sans doute une province entiere 
sous ses ordres, car aulremenl aurail:il ele a meme de fournir Ies milles (exactement 
une mille) soldats de choix ?". 

2) Dr. A. Ischirkoff, Les Bulgares en . ... op. cil., p. 46,
�) A.şa se explică de ce fiul lui Alexandru, Şişman, farul Bulgariei răsări:

lene, a avui lupte cu Dan I pentru cucerirea Silislrei, pe care fratele lui Dan, Mircea 
cel Bătrân, o anexează. 

4) Mik/osich et Mii/fer, Acta Palriarhatus Constantinopolitani, op cit., I,
Doc. Nr. CLXVI (1357), (p. 367): ,,Jiv 'CO fJ-€'J �V Ko,sa.<OY OYOfJ-U.,OOGtY e:n_opiwi;, 
-rO ai iftepov r'Ep,p.ova., Ott 08 Uitb 't'�•J Oeaito-rlo.v -reAofiot -roO e()'tOX.EotCl'too 3scm6-coo 
wf> TofJ-r.:poti'tCa". 

5) C. Jirecek, Geschichte der B., op. cit., p. 320. 
6) C. C. Giurescu, Istoria Românilor, 1935, Vol. I, p. 586, Fund. p. Lit. 

şi Artă „Regele Carol II", v. p. 452; C. Moisil, Despoiatul lui Dobrotici, în „Con„ 
vorbiri Literare", Anul XL, Iunie-Iulie-August, 1906, p. 680-692, v. p. 681; 
Idem, Dobrolici şi Mircea cel Bătrân, în »Dobrogea" vol. festiv, v. p. 30i; N. 

Iorga, Vene/ia în Marea Neagră, I, op. cit., p. I 046-1047 ; 1. Mi nea, Urmaşii lui 
Vladislav I, op. cit., p. 26; O. Tafrali, La Roumanie Transdanubienne, op. cit., 
p. CJ6: afirmă că Dobrolici a stăpânii seuri timp până la Mesembria, apoi a stăpânit 
numai Ca!iacra, Cavarna şi regiunile înconjurătoare. 

7) Dr. A. Ischirkoff, Les Bulgares en Dobroudja, p. 47; Slalarski, Ge„
schichte der B., op. cil., v. harta X, unde arată în culoare roz »Bulgarische Lănder 
nach 1355" ; Dr. Rizoff, Les Bulgares dans leurs frontieres historiques, ethnogril„ 
phiques et poliliques, Atlas conlenanl 40 carles, Berlin, Wilhelm Greve, 1917, p. 74, 
v. p. 22; harta IX înfă!işează "Bulgarische Liinder nach 1355".

8) Leunc/avius, Hisloriae Musulmanae .. . , op. cil., liber XVIII, coloana 265.-
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imposibil ca Ivanco Dobrotici, care a avut un rost şters politic, să fi 
domnit peste un pământ pierdut de Despotul Dobrolici. Logic este: 
Dobrotici a stăpânii „ Vama şi regiunea vecină, numită Dobrogea" 
până la moarte (1386), moştenindu.,-! fiul său, Ivanco, în ce a mai putut 
păstra din posesiunea tatălui său 1). De fapt, părerea noastră o <eon=
firmă d=nii : C. C. Giurescu, I. Minea, C. Moisil 2) şi istoricii
bulgari sus=menfionati 3).

In ce priveşte hotarul dinspre Nord al despoiatului lui Dob:-otici, 
Schiliberger se pronunţă astfel: ,,Das dril Bulgery, das ligi .da die 
Tunow (Donau) in das mer flusi"4), cu alte cuvinte: ,,a treia Bulgarie
se află acolo unde Dunărea se varsă în mare", adică· cuprindea şi 
delta Dunărei. Tot înspre Nord Dobrolici a stăpânit Kilia (Chilia veche 
sau Licostomo, însă pentru scurtă vreme. Căci din anul 1340, în 
Kilia �e aşezară Genovezii ca negustori. Cucerirea ei se face pro= 

babil după 1366. Genovezii stăpânesc efectiv Kilia.,-Licostomo pană 
după anul 1403, când dominaţia „genoveză a fost înlocuită în Chilia 
prin stăpânirea lui Mircea, Domnul Ţării Româneşti" 0).

Numele Despotului s'a dat Dobrogei întregi, inclusiv gurile Du= 
nărei. Afirmaţia lui G. Vâlsan - că Dobrotici n'a stăpânii „Dobrogea 
septentrională" 6), ci numai Dobrogea de Sud, - ni se pare temerară.

Capitald lui Dobrolici era Caliacra: ,,Die Hofstadt haiBI Kalla= 
cerka" 7), nu Cavarna, cum afirma O. Tafrali 8).

Prin urmare, Despoiatul lui Dobrofici avea ca hotar Punărea, 
de lângă Silisfra până la gurile fluviului şi apoi liforalul Mării 
Negre până în apropiere de Mesembria, înglobând Dobrogea Veche 
şi Novă. 

3. Populaţia Dobrogei în sec. XIV. Prima mărturie asupra
locu1torilor Dobrogei in sec. XIV o găsim la geograful arab Abulfeda 
(1273-1331), care în opera sa Tacuym Alboldan(Tabloul sinoptic 

1) In acest caz, cu regret, cade părerea d.,-)ui N. Iorga, v. Istoria Românilor.
III, p. 23D şi a lui O. Tafrali, La Roumanie Transdanubienne, op. cil., p. 96. 

2) Vezi trimiterile dela punctul 6, p. 11.
•) Vezi trimiterile dela punctul 7, p. 11.
4) Johann Schiltberger, Reisen in Europa, Asien und Afrika von 1394 bis 

142<, Miinchen, 1859, publicate de Karl Friedrich Neumann, p. 166, v. p. 93. 
5) N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, op. cit., p. 53 şi 60.
G) G. Vâlsan, Droits hisloriques; o. cil., p. 58.
7) Johann Schiltberger, op. cit., p. 93.
S) O. Tafrali, La cite de Dionysopolis, op. cit., p. 53. 

· .,Analele Dobrogei", XVIII. 
13 
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al lărilor) dă câteva ştiri asupra oraşului Tulcea. Cităm: ,,După Athoul 
48° 37 long. p. 50. lsacdji, Sacdji „e un oraş din /ara Valahi/o, 

(Al Ualac) şi atârnă de Constantinopol,· în al şaptelea climat. E un 
oraş de mărime mijlocie. . . Cea mai mare parfe dintre locuitori 
profesează islamismul" 1).

Din acest pasaj se pot deduce - cum bine observă d=I C. 
Brălescu - mai multe adevăruri şi anume : 1. Isacdji (Sacdji), fiind 
„un oraş din ţara Valahilor", e cert că trebue să fi fost locuit şi de 
Români, 2. că Românii în Dobrogea frebue să fi fost în număr mare, 
dacă Abulfeda numeşte Dobrogea „Al Ualac" = ţara Valahilor, în 
care se află lsacdji (Isaccea) 3. Nu numai creştinii erau numeroşi 7),
dar şi Turcii şi Ta/arii, cari ştim că=s musulmani. Adică, cum spune 
geograful arab : ,, Cea mai mare parfe dintre locuitori profesează is= 
lamismul" ; 4. că Isaccea e un oraş în împeriul bi?antin, fiindcă din 
punct de vedere religios atârna de Bizanţ şi poate era populat cu 
multi Greci. 

A doua măriurie referitoare la populatia Dobrogei o dă călătorul 
arab Jbn Batutah, care călătoreşte „prin anii 1334-1335". 

Acesta spune: ,, Oraşul Baba Saltuc (Babadagul de azi)· este 
cel din urmă, pe care=] stăpânesc Taian'i. Intre el şi începutul îm= 
părăfiei greceşti sunt 18 zile de mers într'un pustiu în întregime lipsit 
de oameni" 2).

Din cele pomenile deducem : 1. Stăpânirea tătarii asupra gurilor 
Dunărei şi a unei mari părti din Dobrogea Veche până la Babadag 
era o realitate. Natural, era o domiI1atie politică, având de scop per= 
cepen>a dărilor ; locuitorii îşi păstrau ocupaţiile lor vechi, ag,icultura, 
pescuitul etc.; 2. că „între el (Babadag) şi începutul împărătiei gre= 
ceşti sunt 18 zile de mers într'un pustiu în întregime lipsit de oameni. 
Din aceste 18 zile, 8 le treci fără să găseşti apă". Prin termenul 
„pustiu" împărtăşim părerea d=lui C. Brătescu -- trebue înţeles stepa 
Dobrogei ; 3. că dincolo de stepa dobrogeană se întinde teritoriul bi= 
zanlin ; 4. că Tătarii sfăpâniau Nordul Dobrogei actuale până la 

1) C. Brălescu, lbn Balu/ah, Un călător arab prin Dobrogea în sec. XIV,
în „Analele Dobrogei" Anul IV, Nr. 2, Aprilie-Iunie 1923, v. p. 154. O dovadă, 
că creştinii erau numeroşi în Dobrogea în sec. XIV constilue însă�i ridicarea „epis= 
copului de Vicina" la rangul de Mitropolit, câţiva ani înainte de 1318, când Mitropo.,. 
litul Vicinei participă ca arbitru în Crimeia · v. G. I. Brătianu, Recherches sur Vi.,. 
cina, op. cit., 55-58, 

2) C. Brălescu, Ibn Batutah, op. cit., p. 146 şi urm.
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Babadag, pe când populatia tătară s'a aşezat printre băştinaşi 1). De
fapt, indirect, o confirmare ne-=-o serveşte geograful Abulfeda, când men: 
tionează că „cea mai mare parte dintre locuitori profesează islamis-=
mul". Totuşi nu=-i exclus, ca tot musulmani să fi fost şi resturile de 
populatie cumană, stabilită acolo. 

Deasemenea, mărturiile autorilor sus-=-citati se coroborează cu lă-=
muririle lui Sarnicki. Acesta afirmă că, în urma năvălirilor dese tătă.,, 
reşti în Podolia, marele duce al Lituaniei, Olgerd, birui pe Tătari la 
gura Nistrului, în anul 1333. După această înfrângere, trei şefi tătari , 
numiţi de Sarnicki: Kadlubeg, Kaizibeg şi Dimitrie, s'au refugiat în 
Dobrogea 2).

Dar în Dobrogea nu s-e aflau numai Români, Tătari, Cumani, 
în sec. XIV, ci şi alte nationalită(i. Astfel, în tratatul dintre Genovez 

şi Ivanco din Mai 1387, se dă printre martorii ce vor depune contra 

Genovezilor: ,,Greci, Bulgari sau alţii, oricare - vor jura întâiu" 8).

Din acest citai e uşor de înteles, că printre locuitorii Dobrogei 
erau Greci, Bulgari şi Găgăuzi 4). Nu.-i exclus să fi fost la Kilia, la

la Cetatea Albă şi Vicina, Genovezi şi Vene!ieni în trecere spre 
a=şi desface mărfurile. 

Deci, popula/ia Dobrogei în sec. XIV se compunea dintr'un 
mozaic de nafionalită/i în acelaş oraş, pe aceleaşi străzi : Români, 

Turci, Tătari, Cumani, Uguzi creştinafi sau Găgăuzi, Greci, Bulgari 

şi, în trecere, Genovezi şi Venefieni. 
4. In ce împrejurări apare principatul lui Balica. Istoricii bu!.=

gari au căutai să arate că stăpânirea bulgară în Dobrogea a fost 
rnulti=seculară, nu „de scurtă durată" 6), cum credem noi şi alţi is-=
forici români. 

1) N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1900,
p. 420, V. p. 35.

2) Sarnicki, Annales, p. 1134; Comentariu în Hammer, Goldene Horde, p. 
29i" ; N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, op. cil., 38 ; C. Brătescu, Ibn Batutah 

op. cit., p. 154; G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina. op. cit., p. 114. 
B) N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, op. cit., p. 54 ; Idem, Droits nalionaux, 

op. cit., p. 43, unde afirmă, că „Grecii" suni strămoşii Găgăutilor, părere ce n'o 
împărtăşim, Greci fiind Grecii, iar Găgăuzii, Turco:Uzi sau Uguzi creştinaţi (v. pentru 
detalii studiul lui Manoff). 

4) A3·w1acr[ou I. Ma.VW'f', op. cit., p. 383-40:), v. în special (p. 399): "Gă.
găuzi adică Oguzi creştinaţi (,,l'Y.a1Y.aoti(ot, -�wt e:Y.xp:crnavw3·ev�ES 'Oyoo(ot"). 

5) Octavian S. Mărculescu, Cavarna medievală, op. cit., p. 21-23, de văzut 
mai ales notele 3, 4, 5 dela p. 21, unde istoricii bulgari pretind c'au stăpânit şi Su.,.. 
du! Basarabiei mai multe secole, - afirmatii gratuite. 
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· Astfel Dr. Ischirkoff afirma, că „în ultimii cincizeci de ani
(1340-1390) Dobrogea a avui o exisfen/ă liberă şi a fost guvernată 
de printi semi=independenti: Balik, Dobrotici şi Ivanco" 1). 

D„l Zlafarsky se rosteşte dogmatic, fără a voi să pună la punct 
.părerile istoricilor predecesori : ,, Dobrotici, cât şi Balik au întretinut 
legături de vasalitate cu ţarii bulgari dela Târnova. In acelaş timp, 
pentru afacerile interne din posesiunile lor, erau cu totul independenţi. 

D„l Mulafciev se pronunţă pentru existenta în Sudul Dobrogei, 
în anul 1330, a unui „ principat separat, de sine stătător şi cu politică. 
aparte, în timpul printului Balic" 3).

D„l Alhanase Manoff consideră statul lui Balica şi Dobrotici· 
,, independent, în bune relaţii cu Bizanţul şi cu exarhatul din Cavarna, 
depinzând direct de Patriarhia din Constantinopol" 4).

D„J Poppov crede, că ţarul Ion Alexandru a împărţit în 1340 
Bulgaria între cei 3 fli: Sracimir, Şisman şi Ion Assan, care domni 
peste Dobrogea. Această 'provincie av(.a dela 1340-1390 „o exis=
tentă autonomă, cu prinţi semi„independenti, bulgari de sânge şi de 
caracter (adică Balica şi Dobrotici), politiceşte alia(ii (arilor bulgari: 
dela Târnova şi cari guvernau ţara în spiritul tradiţiilor bulgare ! 5).
Faţă de aceste variate păreri noi răspundem următoarele : istoricii 
bulgari au uitat că după moartea ţarului Bulgariei Svetoslav, care 
a stăpânit asupra Dobrogei şi Basarabiei sudice ca vasal al Hanului 
talar dela Kipciak, teritoriile revin în stăpânirea Hanului Uzbek 6)► 

După înfrângerea (arului Mihail din Târnova la 28 Iunie 1330, 
la Velbuzd, de Sârbi, Bulgaria a avut un rol din ce în ce mai şters,. 
iar Serbia se afirmă ca cea mai însemnată putere balcanică 7).

Bizantul, după cum am văzut din descrierea călătorului arab 
Ibn Batutah, mai păstra nominal dominaţia asupra Dobrogei. Delta 

1) Dr. A. Ischirkoff, Les Bulgares en Dobroudja , op. cit., p. 181.
2) Prof. W. N. Zlatarsky. Le sort historique . .. op. cit., p. 55 ; Idem, Ge.,-·

schichte cler Bulgaren, op. cit., (p. 172) : ,, AuBerdem wurde ungefăhr um dieselbe 
Zeit ein ander Teii des Landes, clas Gebiet von Karwona unter cler Fiihrung von 
Balic unabhăngig vom Zarfum Tirnova". 

3) Romulus Seişanu, Dobrogea, 1928 .Universul", p. 279, v. p. 146-147,
unde citează dinlr'o conferinţă a d:Jui Mutafciev, ţinută la Sofia, în Februarie, anul 1928. 

4) A3·a.va.o[ou I. Mu.Yw<p, op. cil., p. 389.
•) Joseph V. Poppov, La Dobroudja, op. cit,, p. 18.
0) G. I. Brălianu, Recherches sur Vicina, op. cit., p. 73 şi p. 115. 
7) lbid. p. 113; A. A. Vasiliev, Hisfoire de l'Empire byzanfin, Paris 1932„

Ed. A. Picard, 2 voi., v. voi. II, p. 292 şi urm. 
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Dunărei, judeful Tulcea şi parte din judeful Constanta din Dobrogea 
.acfuală se aflau sub dominaţie efectivă tătară, iar parte din judeful 

Constanta şi Dobrogea de Sud actuală era sub dominafie efectivă 
bizantină 1). Cum Bizanful în prima jum. a sec. XIV era în plină de-=
odentă 2), Bulgaria la fel, iar Tătarii încurcafi în luptele cu Lituanieni
contra Ungariei şi Poloniei 3), nu=-i de mirare c'a apărut principatul lui
Balica, vasal împăratului d1i1 Bizan/ 4) şi dependent, din punct de
vedere religios, de Patriarhia din Constantinopol. Dar aceasta nu Îm-= 
piedica pe farul bulgar dela Târnova să considere pe Balica vasalul 
său, de şi stăpânirea reală asupra Dobrogei încetase odată cu moartea 
farului Svetosla�, vasalul Tătarilor, adică din anul 1322. 

De fapl, principatul lui Balica trebue să fie considerat ca un 
fragment din vechiul Paristrion bizantin, deşi istoriogr a fii bizantin 

· asupra acestei chestiuni tac.
Deci, nu se poate vorbi despre legături de vasalitaie ale lui

Balica fafă de /arii dela Târnova 5) şi nici despre un principat in-=
dependent, condus de principi serni.:independenti sau independenfi,
<:um vor istoricii bulgari.

A.llfel nu vedem cum Balica, ,,cuman", şi Dobrofici, ,,bulgar", 
n'au păstrai bune reia/ii cu /arul Bulgariei Alexandru (1330-1365) 

şi au urmai o po/ifică contrară intereselor bulgare, r1liindu:se cu 
duşmanii seculari ai Bulgarilor, cu Bizanfinii I I ·

Asupra lui Balica nu se ştie până în prezent decât că avea 
reşedinţa la Cavarna şi, ca vasal al împăratului din Bizant, că trimite aju-= 
forul sus=-pomenitei basilise Ana de 1 OOO soldaţi aleşi şi că exarhatul 
de Cavarna depindea direct de Patriarhia din Constantinopol 6). Pre"
supunem că Balica a condus principatul său dela 1340-1354 7).

1) C. Brăfescu, lbn Batutah, op. cit., p. 146 şi urm.
3) A. A. Vasi/iev, op. cit., vo!. II,p. 292 şi urm.
3) Soranzo, II Paparo, /'Europa cristiana e i Tar/ari, v. p, 440 şi urm.
4) N. Iorga, Droits nationaux, op. cit, p. 36; N. Bănescu, Dobrogea bizan-=

lină. Ducalul de Parislrion, în „Dobrogea", vo!. festiv, v. p. 303. 
5) N. Iorga, La politique venitienne, op. cit., (p. 291) : • Mais er 1346 ...

Alexandre regnait a Trnovo . . .  el cependant le rivage de la Mer Noire ne lui ap-= 
parfenaif pas. Cavarna n'etait en effet que la residence de Balica ... " (sub!. mea1. 

H) A3·a.vo.o[o� M,bwcp, op. cit., p. 339.
7) Am spus: presupunem, fiindcă pr lcis nu putem stabili data din lipsă de

izvoare. In realitate. chiar şi alfi istorici, când du luat anul 1354, sau 1356, s'au con-= 
dus toi după data când apare Despotul Dobrotici şi au bănuii că Balica lrebue să 
fi murii în 1354. 
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5. Ascesiunea politică a lui Dobrotici. ln anul 1346 fraţii
Teodor şi Dobrotici, cari „sperau să facă ceva mare (�),maa.v ,cxp 
o:i'>to6� tt µe,o: -x.o: ,opoooam) merg de=-alungul Mării şi cuceresc peotru 
împărăteasă, dela Ioan Cantacuzino, ,,mai multe cetăf' (mSAEt<; ott6YtE<;). 
Pentru serviciile aduse, basilisa Ana le arată o cinste mare (µetcx 
1toH1j,; t'Yj� Et>f.LEVE[o:,; x.o:t ttµ·��), dându=-i de soţie lui Dobrotici pe 
,,fiica" (-&o,o:tepo:) sfetnicului său atotputernic, Apokaukos. Mai mult. 
E numit „generalisim bizantin ( atpo:t·�1o,; t'Yj<; Pwµ[oov atpo:ttii�) având 
trupele împărătesei pe lângă ale lui 1). La atacul cetăţii Selimbria,
Dobrotici, necunoscând acele locuri" (cf.1tetpo,; -rcxp lfw xwpia.v) e înfrânt, 
călărimea lui în mare parte nimicită şi însuşi strategul scapă ruşinat, 
rămânând mai departe în Bizant, în loc de frunte, înrudindu=-se prin 
căsătorie cu familia imperială;' numai Teodor, fratele său, se înapoiază 
acasă cu restul trupelor 2).

1n anul următor (1347) Dobrotici, visând probabil să ajungă · 
independent, ,, nici după ce s'a făcut pace între împăraţi n'a voit să 
cedeze măcar Midia lui Ioan Cantacuzino 3), socrul lui Ioan V, ci 
strângând o bandă numeroasă de hoţi, prădă nu puţine din oraşele 
vecine" 4). 

Bizantinii strâng o mare armată şi o flotă pe Mare, cu Phakelato 
Protostator ; tânărul împărat are comanda, fiind însoţit de Ioan 
Cantacuzino, la Midia, ,, cerând lui Dobrolici să i se supună şi să:i 
predea oraşul", (M-roo� 1tpoa'Yj1E Toµrrpot[t(o: rrept tof> a.ot& orrebmv 
-x.o:l t·�v 1t6),tv 1ta.pa.otBov). Dobrotici, deoarece a văzut că nu poate 
rezista, a predat Midia, păstrând restul. Impăratul l:a socotit demn 
de bunăvoinfă şi îngrijire (feudă) ,,şi l=-a trecut printre cei m·ai vestiţi 
Romei", (wxt tot,; Bmqnveatepot� aop.o.tD,E�E Pwµ,,.[wv) 5).

Putin mai târziu, după ce mărită pe fiica sa cu printul imperjal, 
Mihail Paleologu!, primi titlul de „despot" 6). La început, în 1354, 
Dobrotici a stăpânit ţinutul fratelui său Balica, adică o mare parfe 
din Dobrogea de Sud, excluzându=-se Silistra şi Vama, pe care pro: 
babil o pierduse Balica prin vreo luptă cu farul Bulgariei, Alexandru. 

1) Ioan Canfacuzen, op. cit. voi. II, p. 584-585.
�) Ibid. (p. 585): n0€6awpo� 81: b a.a€),q,o� b.vfo,pzq,oY ol� OtMlO.Y, "'�Y /mo),s-

/,€lfJ.fJ.€'/'�Y â';cwv arpinto.v". 
3) Ibid. voi. III, I. IV, 9- lC\ p. 62-63.
4) Ibid.
0) Ibid. voi. III, I. IV, 10, v. p. 63.
6) O. Tafrali, La Roumanie Transdanubienne, op. ctt., p. 94.
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Acesta încheie un tratat comercial cu Veneţia în 4 Octomvrie 1352, 
la Vama 1). 

Dobrofici, având :veleităţi imperialiste, cucereşte Vama dela 
Alexandru, iar în 1357 el stăpânia până în apropiere de Mesembria 
cele două castele de lângă Mesembria, unul fiind Kozeacon, iar 
celălalt Emmona, fiindcă „erau sub stăpânirea prea..-fericitului despot 
Dobrotici". 

Dobrotici ta. 1tspt t·�� �faaw.�p[a.v ouo 'X.O'.ateÂAvx, WY to [LEY �y 
K0Cs1i'x.ov 'ovoµ.cxCooatv 'srxwpiv, to OE litspov 'Eµ.[-Lova., lfr� oE {mb 
t·�v OE07t0tEt0:V tEAOOat tOO sutoxsat6.too osa1t6too tOO To�.7tp0tlt�'X) 2).

Castele identificate de Jirecek cu Emine şi Kosakkoi 3). Dela 
1357, Dobrotici neputând să mai înainteze spre Sud, îşi îndreptă pri: 
virile spre Nord, cuprinzând judeţele Constanta şi Tulcea de azi. 
Cucerirea a făcut..-o fără jertfe omeneşti, stăpânirea tătărască încetând 
definitiv, după anul 1350, la gurile Dunărei. In schimb Dobrotici se 
va ciocni cn Genovezii, cari după 1366 trebue să fi pus mâna 
pe Kelia-=Licosfomo şi să fi aşezat un consul genovez, iar nu abia 
în 1381-1382 4) Pe ce ne întemeiem afirmaţia noastră? 

Când Veneţienii, Genovezii şi Pisanii au început să facă co:

merţ în Marea Neagră „putem sfabili numai aproximafiv" 5). ln 
schimb, se ştie precis că „din secolul XII, aceste trei naţiuni obţi: 

nură permisiunea să facă i1egot în tot imperiul bizantin" 6).

De asemenea cunoaştem că, dela 1204, se creiază imperiul 
Latin de răsărit cu ajutorul Veneţienilor, cari până la 1261 exer: 
cită un monopol în Marea Neagră 7), în detrimentul Genovezilor.

1) W. Heyd, Hisloire du commerce du Levanl, op. cil. voi. I, p. 531 ; I.
Minea, Urmaşii lui Vladislav I, op. cit., (p. 26) : ., ... căci fa 4 Octomvrie 1352 
Alexandru, .,împăratul Zagorei" stăpânea la Vama, cum ne dovedeşte tratatul în: 
cheia! de el, în acest oraş". 

2) Miklosich el Mii/Ier, Acta Patriarhatus C., op. cit., voi. I, p. 367, Doc,
No. CLXVI. 

3) C. Jirecek, (i:eschichte cler B., op. cit. p. 320.
4) N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, op, cit., p. 39 ; Idem, Istoria Românilor,

voi. III, p. 194. 
5) Gugliemo J-Jeyd, Le colonie commerciali degli Italiani i11 Orienle ne 

medio evo, 2 voi. Venezia, 1866, voi. II (p. 1): Ouand Veneziani, Genovesi o 
Pisani abliamo comincialo a prender parte al commercio del mar Nero possiamo 

so/lando approsivamenle stabilire". 
6) Ibid. p. 1-2; G. I. Brătianu, Recherches sur le commerce genois dans

la mer Noire au XIII=e siecle, Paris, .,Paul Genthner" 1929, p. 3.:6, v. p. 41. 
7) Charles Diehl, Une republique patricienne, Venise, op. cit, p. 51-58.
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Dela tratatul din Nymphaeum (Nimfaion) în 1261, încheiat de Mihail 
Paleologu! cu Genovezii, - aliaţi şi colaboratori ai restaurării ve= 

chiului imperiu bizantin 1) - se pune baza puterii coloniale genoveze
în Orient, în Pera şi în Marea Neagră, semănându=se „la rovina 
de Ila potenza veneziana" 2), (ruina puterii veneţiane). Excepţie fac 
Pisanii, cari au ştiut „să intre în gratia Paleologului, ce=i numea 
,,fideles nosfri imperii" 3).

Cum nu la Mesembria 4) ,,era extrema limită a posesiunilor 
septe11trionale ale imperiului, în epoca primilor Peleologi, ci mult mai 
spre Nord, în lungul litoralului Bulgariei şi Dobrogei, sta(iunile mi= 

litare şi taberele se schimbau la adăpostul flotei până la gurile Du" 
nărei 6). Deci Dobrogea era o provincie bizantină, care nu era legală
numai administrativ=militar, dar şi din punct de vedere religios ora" 
şele ei depindeau de Constantinopol (t în timp ce Mongolii lui Nogai 
comandau în ii1teriorul tării şi apărau posesiunile dobro6ene de in" 
cursiuni, în calitate de aliati ai Bizantinilor, stăpâni pe coaste, iar 
Genovezii pe Mare. Aceasta a fost situaţia în sec. XIII=lea 7) şi până 
la 1350. Âtunci Genovezii urmau fideli pavilionul bizantin în navi= 
gafiile lor în lungul litoralului 8). Astfel Genovezii vizitară Vicina, iar 
mai târziu Cetatea Albă şi Licostomo=Kilia. 

In a Il=a jumătate r1 secolului XIV (dela 1350 încolo) sfăpâ= 
nirea mongolă încetează la gurile Dunărei, retrăgându=se spre Crimeia ; 
imperiul bizantin decade, iar coloniile italiene, genoveze şi veneţiene 
de pe litoralul pontic, din simple f undatii economice şi comerciale, 
devin fortărefe, centre politice 9).

1) Camil/o Manfroni, Le Relazioni fra Genova, l'Impero Bizantino e I. Turc hi
în A.iii dela societa ligure di sloria pairia, voi. 28, Genova, MDCCCXCVI, p. 
577 -787, v. p. 658-660; Charles Diehl, ibid, p. 58-62 ; t\1/. Heyd, Hisloire 
du commerce, op. cit. II, 156; G. L Brătianu, Rlcherches sur le commerce genois, 
op. cit. p. 108-112. 

2) Camillo Manfroni, op. cil., p. 658.
3) lbid. p. 660.
4) W. Heyd, Hisloire du commerce du Levant., op. cil. p. 157.
5) G. 1. Brătianu, Recherches sur le commerce genois., op. cil. p. 115;

Idem, Recherches sur Vicina, op. cil. p. 51-52. 
G) G. L Brătianu, Recherches sur le commerce genois, op. cil. p 115--116:

Idem, Recherches sur Vicina, op. cit., p. 56. 
7) G. L Brătianu, Recherches sur le commerce. genois, op. cil , p. 115;

Idem, Recherches sur Vicina, op. cit., p. 71 -72. 
8) G. I. Brătianu, Recherches sur le commerce genois, op. cit., p. 117.
9) G. L Brătianu, Les Veniliens dans la mer Noire au XIV siecle, apres

la deuxieme guerre des Delroits, în Echos d'Orienl, 37 "P Annee, Nr. 17 4, A.vril
Juin, 1934, v. p. 151-154. 
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Dar, dacă Genovezii făceau comerţ intens la Vicina între 1281-
1294, iar în 1314 se stabilise un oficiu special pentru coloniile şi 
-comerţul din Marea Neagră, aşa numitul Officium Gazariae de mai
iârziu" 1), sigur că tot Genovezii se duceau cu năvile lor la Mau=
rocastrum-Cetatea:Albă şi la Licostomo=Kilia să facă negoţ. La
Kilia credem că Genovezii au venit chiar dela 1340. Căci, admiţând
.anul 1332 ca o greşală de tipar, dată când Genovezii aveau un
-consul la Licostomo 2) şi ştiind că Veneţienii se stabilesc la Tana (pe
malurile Donului), cu învoirea Hanului Uzbek, la 1333 şi având în
vedere că: ,,La concurrence succede au monopo/e" 3)- şi tot Jrebue

să admitem aşezarea Genovezilor la Licosfomo cel mai târziu, în

.anul 1340.

De fapt, din însuşi documentul din anul 1350-1360, în care 
Veneţienii se plâng ducelui Genevei de Genovezii cari stau în părtile 
Licostomei şi in alte părti chiar, unde sunt schele pentru grâu 
{caricatoria frumenti) în Marea Neagră, zicând că nu li se permite 
-de Genovezi a cumpăra grâu în acele părti ... "4), putem deduce că
·Genovezii s'au aşezat la Licostomo cel pu(in cu vreo 20 de ani mai
înainte, fiind în stare să interzică comertul cu grâu „în paguba ne=
-gustorilor veneţieni şi a comunei Vene(iei ", (in nosforum mercatorum

.et communis Venefiarum damnum maximum ei sinistrum) 5). In
.acest caz presupunem, că însuşi „consulatul şi garnizoana genoveză" 6),

se găsiau la Chilia înainte de anul 1382 şi poate din 136 r. Deci
noi credem că Kilia (Chilia veche) era cetate genoveză din 1367,
.având un consul şi o garnizoană genoveză, Dobrotici pierzând=o chiar

1) N. Iorga, Chilia şi Cetalea=Albă, op. cil., p. 45.
2) W. Heyd, Hisloire du commerce du Levanl, op. cil., voi. I, (p. 533):

Licos/01110 elail 1111l vi/le forte; ii paraîlrail que Ies Genois s' emparerenl vers celle 
-epoque; un consul a eux y faisail deja Ies fonclions de gouvuneur en 1332"

,(sub!. mea).
3) G. I. Brătianu, Recherches sur le commerce genois, op. cit., p. 284-285.
4) Diplomalarium Venelo=Levanlinum, op. cil., voi. II, Doc. 91, p. 57-59

•şi mai ales (p. 58) : •. .. quod mulii Veaeli conquerunlur de Januensibus conver=
sanlibus in parlibus Licoslomi el e/iam in aliis parlibus, ubi suni carica/oria !rumenii 
infra Mare Maius, 11am conquerunlur, quod per diclos Januensis non permilfunlur
.emere frumenlum i11 ipsis parlibus".

5) Ibid.
G) G. I. Brătianu, Recherches sur le commerce geno1s, op. cit., (p. 117):

. ., ... Kilia ou Licosfomo, ă l'embouchure du bras septentrional du Delia, qui aura 

.au XIV=e siecle un consulat el m€me un garnison genoise". 
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în cursul anului I 366. Luptele dintre Genovezi şi Dobrotici ,�'au 
căpătat proporţia războiului de 100 de ani dintre Genova şi Veneţia, 
reducându=se fotul la recunoaşterea Despotului Dobrotici ca stăpân ; 
în schimb Genovezii erau slobozi în comerful lor pe Marea Neagră. 

De altă patfe Dobrofici, trăind un timp la Bizanf şi înrudit cu 
familia imperială, se considera un despot bizantin, adică un repre= 

zentant al imperiului bizantin şi sfatul său o fărâmă din imperiu, 
deşi dinastia Paleologilor <lin a II�a jum. a secolului XIV era slabă. 
Chiar Patriarhia din Constantinopol considera Dobrogea· ţinând, din 
din punct de vedere religios, de Bizanf. Astfel, într'o listă a pose= 
siunilor patriarhiei din împrejurimile Varnei, din anul 1318, sunt 
enumerate nişte castele, care nu=s decât localităţi din Dobrogea : Kar=

nava (Cavarna), Ekrene, Kilia=Licostomo, Gerania, Silistra şi Kaliacra 1).
Insăşi Mitropolia Vicinei, al cărei reprezentant. participase în trei 

dăţi la şedinţele sinodului constantinopolitan 2), depinde de Patriarhia 
din Constantinopol şi chiar după 1359, când are loc transferarea 
scaunului dela Vicina la Argeş 3). 

Prin urmare Dobrotici, despot bizantin în relaţii -cu Bizantul şi 
stăpânilor al Dobrogei, şi=a format statul prin lupte şi fot prin ele visa 
să ajuugă - probabil - Î!npărat al Bizanţului, ceea ce n'a izbutit. 

Asupra numelui Dobrogei suntem de părere că este traducerea 
termenului /ara lui Dobrus, - care nu=i decât Dobrotici - din iz=

voarele italiene. 
Astfel, într'o hartă a lui Giacomo Cantelli da Vignola din 

1681' Dobrogea se numeşte „Dobrus" 4). 

Dobrogenii, încă de pe timpul lui Dobrotici şi poate mai târziu, 
numeau Dobrogea ,. /ara lui Dobrotici", denumire care în diplomele 
latineşti a devenit „ferrarum Dobroficii Despotus" 5), în turceşte 
Dobrugi=ili 6). ln italieneşte, bazaţi pe F Bollati di Saint Pierre,

1) Franciscus Miklosich el Iosephus Miiller, Acta Patriarhatus Const. op.
cil., voi. I. Doc. LII, p 95, anul 1318: ,,To. rtzpt t·�v Bu.pva.v Ilo.tpio.pxt1.a. ·,.o.cr
tz),),,o., -� Ka.pvu.�o., -� Kpa.vfo, t'Z Ken(,,. -�tot to A.o,ootoµwv, tu. fepu.Yw, -� �p(o-rpo., 
-� raJ,tu.rpo.".

2) G. I. Brălianu, Recherches sur Vicina, op. cit., (p. 58) : ,,on constate que
le metropolite de Vicina apparaît assez frequemrnent aux sences du synode a C6n..
slanlinople: on l'y trouve en mai 1341, en avril 1343, en septembre 1348". 

3) lbid. p. 58 ; N. Iorga, Istoria Românilor, III, op. cit., p. 192.
4) Romulus .Seişanu, Dobrogea, ,,Universul", 1928, p. 279, v. p. 25.
0) Hurmuzaki, voi. I, partea 2=a, anul 1346-1450; v. Doc. CCLXII, p. 322.
6) N. Iorga, Droits nalionaux, op. cit., p. 45.

www.minac.ro



- 203 -

care dă contul lui Antonio Barberi dintre 12 Iunie 1366 şi până la 
22 Ianuarie 1368, unde Dobrogea e numită, când „Dobrugia", când 
,,Dobruscia", care credem e:ă la origină a fost un Dobrus (Dobru) 
+ gaia 1), iar prin sincoparea vocalei a din cuvântul gaia a dat
forma Dobrugia. Dobru + g(a)ia ar însemna tot pământul lui Do"
brofici. Referitor la termenii : Dobruscia şi Dobrugia cităm : ,,Per
questa Despoia Desbrodicza s'intende forse Io stesso Signore delia
Dobrugia o Dobruscia" 2) sau : ,.un fiorino ad un greco, mandato in
missione al signore delia Dobrugia" 3); sau: ,,mezo fiorino ad un
greco, scrittore în leftere greche di due messagi inviati da! Conte al
signore delia Dobruscia" 4). 

lmprejurările favorabile înjghf-bării sfatului lui Dobrofici. Serbia 
ţarului Ştefan Duşan fusese la apogeu între 1331-1355; după moartea 
lui, se desfăcu, în mai multe principate aproape independente, ajun" 
gând sub fiul său, Uroş cel Slab ( I 355-136 7) pe pragu!' decadenţii 5).

Bulgaria, slăbită, se desfăcu după moartea farului Ioan Alexandru, 
în anul 1365, în 2 ţarate, care se luptau între ele. Imperiul bizantin 
decăzuse şi, sfâşiat de lupte intestine, abia se menţinea. Astfel Ioan 
V Paleologu! ( 1331-1376) era în luptă cu Ioan VI Cantacuzino, 
care izbutis2 din logofăt să devie împărat între 1341-1355, chemând 
în· ajutor pe Turcii Osmanlâi. Aceştia pun picior solid în Europa şi 
ameninţa însăşi fiinţa imperiului bizantin 6), în timp ce Genovezii, 
vrând să monopolizeze Marea Neagră pentru comertul lor cu cetăţile 
Kilia, Cetatea Albă etc., provoacă al doilea războiu al strâmtorilor 
în 1350 cu republica rivală, Venefia. Aceasta formase o ligă în care 
intra regele Aragonului şi Ioan Cantacuzino, iar Genovezii se alia" 
seră cu Turcii. Lupta se dădu în Bosfor, în 15 Februarie 1352, ră" 
mânând nedecisă. Conflictul se întinse în Mediierana întreagă şi nu 
se termină decât prin dezastrul flotei veneţiene la Sapienza, datorită 
amiralului genovez Paganino Doria. Se încheie pacea, care va 
dura scurt timp 7).

1) Gaia sau Mama Gaia nu=i decât pământul în credintele noastre populare
2) F. Bollali di Sainl=Pierre, Iluslrazioni delia spcdizione în Oriente di A.e

madeo VI (II Conte Verde) în Biblioteca storia italiana, Torino, Fratelli Bocea 
Librai, MCM, p. 373, v. p. 88. Foi. 32, Nota 1. 

3) lbid. v. indicele alfabetic.
4) lbid.
5) A. A. Vasiliev, Histoire de l'Ernpire Byzantin. voi. II, p. 304.
G) lbid. p. 305-309.
7) lbid. p. 312-313; Char/es:Diehl, Venise, op. cit., p. 66-67.
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De altă parfe Ludovic cel Marc, regele Ungariei (1342-1382) 
.avea pretenţii de suzeranitate asupra Ţărilor Române1) şi nu înţelegea 
-că adevăratul pericol european erau Turcii.

La anul 1362, ţarul Bulgariei Alexandru ocupă dela Bizantini 
-cetăfile Mesembria, Anchialo, Emona şi Provata, pe care Ioan Pa=
leologul nu le mai putea recuceri 2). Incă de când domnia farul
Alexandru, unul din fiii săi, Sracimir, luase Bulgaria apus�ană cu
capitala Vidin şi se proclamase „ţar" independent, iar fratele său,
.Şisman, la moartea lui Alexandru, deveni ţarul Bulgariei răsăritene
cu capitala Târnova. Dobrogea era o provincie aparte încă din vremea
lui Alexandru şi o stăpânea independent Despotul Dobrotici 8), deşi
Schiltberger şi istorici bulgari o consideră greşit ca făcând parte din
Bulgaria 4).

Desmembrarea Bulgariei mări pericolul, fiind înconjurată de doi
-duşmani puternici, Ludovic cel Mare în Nord şi Turcii în Sud, cari,
prin continuarea cuceririlor lor în Peninsula Balcanică, ameninfau să
:înconjure Constantinopolul 5).

In 1365 Ludovic, deoarece Vladislav, Domnul Munteniei nu:l
recunoscuse de suzeran, cucereşte Vidinul, luând prizor.ier pe Sra=
-eimir şi sofia lui, sora lui Vladislav, şi creiază un „Banat al
Bulgariei" 6).

Penfru salvarea creştinilor localnici, Papa Urban al V :lea pro=
pune ideia unei cruciate contra necredincioşilor, în anul 1365, pusă
:Sub conducere lui Ludovic. Insă regele Ungariei, în loc să pornească
contra Turcilor, vrând să pătrundă în Balcani, atacă pe ţarul Bui:
gariei apusene ; singur Petru I, regele Ciprului şi „al Ierusalimului"
luptă cu Otomanii 7).

In 1366 are loc întâlnirea la Buda între regele Ludovic, Ioan
V Paleologu!, împăraful bizantin şi contele Amedeu de Savoia. La
Buda suveranii se învoies� astfel : Ludovic şi Amedeu de Savoia

1) D. Onciul, Mircea cel Mare şi Alexandru cel Bun, curs univ. p. 151
"· p. 1. 

2) N. Iorga, Venetia la Marea Neagră, I, op. cit. p., 1046.
8) D. Onciul, Mircea cel Mare şi Alexandru cel Bun, op. cit., p. 8.
4) Johannes Schi/Jberger, Reisen., op. cit., p. 93 ; V. N. Zlaiarsky, Le sorte

l1istorique, op. cil., p. 54·; Idem, Geschichte der B., op. cil., p. 172-173. 
5) A. A. Vasiliev, op. cit., II, p. 308.
6) C. C. Giurescu, Istoria Românilor, I, op. cit., p. 393.
7) N. Iorga, Istoria Românilor, III, op. cit., p. 266.
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să ajute pe Ioan V contra Turcilor, iar împăratul bizantin să treacă· 
la catolicism cu tot poporul 1).

Ludovic, plănuind ca Liga creştină să fie puternică, nu se mulţumi, 
să unească Bizanţul, Ungaria, pe Amedeu de Savoia şi pe regele 
Ciprului, Petru I, contra Turcilor, ci mai ceru concursul Veneţiei şi 
Ragusei să:I ajute „să meargă la Constantinopol" în misiunea sa de 
cruciat 2). Nu ştim ce răspuns a dat Ragusa 3), dar presupunem un
non possumus ca şi al Veneţiei care, având în vedere profilul şi mai 

pu/in „onoarea Veneţienilor" (honorem Veneciarum) 4) prefera o
alianţă cu Turcii 5) decât o cruciată contra lor. De a·ici răspunsul
diplomatic al Veneţiei, plin de rezervă, dat regelui Ungariei, referitor 
la cruciată 6). Vom vedea cum cruciata proectată se va sfârşi într'un,
faliment lamentabil. 

Despotul Dobrotici, amic al Veneţiei şi duşman al Genovezilor, 
dându=şi seamă ce piedică şi primejdie pentru planurile sJle imperia-=
liste în Balcani este ţarul Şisman dela Târnova - se aliase „cu Via-=· 
dislav, Domnul Munteniei şi cu Sracimir, pentru a putea covarş1 
puterea lui Şişrnan" 7). Ca aliat al lui Vladislav, duşmanii acestuia.
erau şi duşmanii lui Dobrotici. 

De aceia Despotul Dobrotici va sprijini pe Vladislav, ,,care 
indea la scoaterea intfluenţei ungureşti din Balcani" 8), servindu:şi
astfel propriile sale interese. Deoarece împăratul Ioan V fusese la
Buda să ofere alianţă şi să cerşească ajutor, Dobrotici şi nu Şisman, 
cum crede d-=I N. Iorga 9) îl închise la întoarcere la Vama 10), răs-=

1) Ibid. p. 232-233.
2) N. Iorga, Istoria Românilor, op. cil., p. 233.

3) Ibid.
4) Charles Diehl, Venise, op. cit., (p. 154): ,,ad proficuum el honorem Vene..

ciarum" - formulă şi maximă sfântă şi conştiincios aplicată în viaţa politică şi co= 
mercială a Veneţiei. 

5) A. A. Vasiliev, op. cit., II, p. 308.
O) G. I. Brătianu, Les Veniliens dans la Mer Noire au X[V.-e secle, op.

cit., p, 157-158. 
7) Virgil Andronescu, op. cit., p. 124.
B) I. Minea, Urmaşii lui Vladislav I, op. cit., p. 27.
O) N. Iorga, Droils nationaux, op. cit., p. 38; Idem, Veneţia în Marea Neagră..

p. I 047. Idem, Istoria R., op. cit. III, p. 233, F. Bol/a fi· di Saint Pierre, lllusfra
zioni de/la spedizione in Orienfe, op. cil., p. 3-4, Foi. 1, unde arată greşit că Im..
păralul Bizanţului, ducându:se spre Bulgaria, nu putea: să se întoarcă, fiind împiedicat
de „Imperator Bulgarie". Mai curând Despotul Dobrolici trebue înţeles sub acest.

nume, fiindcă Vama nu mai aparţinea lui Şisman, ci lui Dobrotici.
10) I. Minea, Urmaşii lui Vladislav I, op. cit., p. 27.
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punzând indirect lui Ludovic pentru ocuparea Vidinului, capitala 
aliatului său, Sracimir. 

Arestarea lui Ioan V determină pe Papa Urban V să proclame 
în Ianuarie 1366 o cruciată pentru liberareaî mpăratului, cruciată pe care 
o va conduce „II conte Verde" (Amedeu VI de Savoia). Acesta,
ajutat de corăbii venefiene şi genoveze, atacă din Iunie 1366 şi până
toamna târziu castelele lui Dobrotici de pe litoralul mării, cucerind o
mare parte din ele ca : Mesembria, Anchialul, Emona, Provata,
[Vama, unde era lmpăratul, n'o poate lua] şi ajunge până la Chilia
Licostomo, cunoscută sub numele de „Castrum Achile" în socotelile
expedifiei lui Amedeu 1).

Apropiindu:se iarna, Contele Verde începu tratativele cu Do=

brotici, care vor dura mult timp. Amedeu va trimite de mai multe 
ori „câte un Grec în misiune la despotul Desbrodicza 2). Altădată i 
se va trimite mesaje, scrise în limba gre_acă de un Grec din partea 
Contel�i, despotului Desbrodice" 3). Dar n'a fost numai schimbul de
scrisori şi solii 4) între Contele Verde şi Dobrotici ; în cursul !unei
Noemvrie s'a adăugat „şi infervenfia oraşelor Mesembria, Anchial şi 
intervenfia patriarhului din Constantinopol" 6).

Despotul, deşi avuse această atitudine ireverenfioasă fafă de Im= 
păra!, în loc să scadă în ochii lui Ion V, s' a înrudit cu familia im=

periată, căsătorind pe o fiică a sa cu Mihail, fiul împăratului Ioan V 6).
Relatiile cu Biz,mful măresc prestigiul lui Dobrotici, care, în 

fafa pericolului otoman se simte tot mai legat de Vladislav şi Sraci'= 
mir şi mai pornit contra lui Şişman, care fse aliase cu Turcii. In 
1368 Şişman ali31 cu Turcii atacă Vidinul, vrând să.-! smulgă Un: 
gurilor; numai intervenfia imediată a lui Vladislav Vodă şi a lui Lu= 
dovic cel Mare aduce înfrângerea farului Bulgariei răsăritene şi a 
Otomanilor 7).

1) N. Iorga, Venefia_ în Marea Neagră, op. cit., 1047-1048. Idem, Droit
nationaux, op. cit., p. 38-39. C. Moisil, Dobrotici şi Mircea cel Bătrân, p. 308. 

2) F. Bollali din Sainl Pierre, Illustrazioni delia spedizione, op. cit., p. 88
contul 386, Foi. 32: ,, ... quidam homini greco misso per Dominum ad Desbrodiczam 
despolum". 

3) lbid. p. 89, contul 332, Foi. 32 : •... cuidam greco qui duabus vicibus
scripserat in literis grecis quedam que Dominus mandaverat Desbrodice despolo". 

4) lbid. p. 94, contul 360, Foi. 34: ,, ... cuidam nuncio misso per Dominum
apud Calliatra versus Domburdiz". 

0) C. Moisil, Dobrotici şi Mircea cel Bătrân, în .Dobrogea" voi. festiv, p. 308.
6) N. Iorga, Venefia în Marea N., op. cil., p.1050.
7) N. Iorga, Lup/a penlru cucerirea Vidinului în 1365-1369 . şi polilica lui 

www.minac.ro



- 20< -

Inlăturat pericolul turc şi sprijinit pe Dobrotici, Vladislav, căruia 
nu=i convenia întemeierea Banatului unguresc la Vidin, cât şi înlătu= 
rarea lui Sracimir, ruda sa, folosindu=se de propaganda intensă · ca=

tolică, intră cu oşti şi ocupă Vidinul. Acest act aduse răsboiul cu 
Ludovic, din care Domnul Munteniei ieşi biruitor. Pacea se încheie ; 
Vladislav îşi retr;ise trupele din Vidin, iar Ungurii sub comanda lui 
Bernabo, şeful balistarilor italieni, restabiliră pe Sracimir 1) în scaun.

Liberarea lui Sracimir şi înapoierea farului bulgar apusean 
- dintr'o scrisoare ii regelui Ludovic către Petru Hemffy din Vidin -
ştim că s'a făcut „pe chezăşia lui Laic (Vlaicu) Vodă şi Dobrotici" 2), 

cari garantau că Sracimir va încredinţa „ca ostateci două fete ale
sale" 3), deci „ va fi devotat regelui U,�gariei" 4'). Rezultă că Dobrotici
era un factor important în alianţa creştină, dacă Ludovic, pe chezăşia
despotului şi pe ii lui Vlaicu, reinstalase pe Sraciri1ir în vechile=i
drepturi şi „ renunţase la cruciată şi întemeierea unui stat temeinic în
dreapta Dunărei" 5). De fapt ideia de cruciatii dăduse faliment şi „prin
uciderea regelui Petru al Ciprului de către ai săi, sătui de riscate
întreprinderi•în Orient" 6).

Despotul Dobrotici, socotind o primejdie aşezare-a definitivă a 
Genovezilor la Chilia, - după ce erau stăpâni pe o bună parte din 
porturile Mării Negre, iar la Licostomo veniseră ca negustori încă de 
prin anul 1340 - începe în 1366 7), nu în 137'0, un războiu lung cu 
Genovezii, aliindu=se cu duşmanii lor, V enefienii, cari voiau să în= 
ceteze Marea Neagră de a fi un „lac genovez" în detrimentul co= 

mercial şi politic al Veneţiei. Intenţia lui Dobrotici era, probabil, să 

Vladis/av Vodă fafă de Unguri, în „Convorbiri Literare'·, Anul 34 (1900), Nr. 11, 
p. 962-9CJ9, v. p. 983-985; Idem, Istoria Românilor, III, p. 235; C. C. Giuresrn,
Istoria R., I, op. cit., p. 393.

1) N. Iorga, Lupta pentru cucerirea Vidinului, -op. cit., p. 985-986; Idem,
Istoria R., III, op. cit., p. 236-238; C. C. Giurescu, Istoria Românilor, I, p. 
394-395.

2) A. Iorga, Lupta pentru stăpânirea Vidinului, op. cit., p. 987 -988, nota I
„Nes imperatorem de Bodinio sub fideicessio11e Layk Voyvode el Dobrofich liberum 
cornmisimus el suam terrarn eidem reddere assumpsimus, ila famen quod duas filias 

suas idem imperator 11obis in obsides huc Jra11smittet", în Szazadok. I, c. p. 607, 
Nr. VI. 

S) lbid.
4) I. Minea, Urmaşii lui Vladislav I, op. cil., p. 27.
0) Virgil Andro11escu, op. cit., p. 125.
6) N. Iorga, Istoria Rom., III, p. 238.
7) N. Iorga, Chilia şi Ce/alea Albă, op. cit., p. 52.

www.minac.ro



- 208 -

goniască pe Genovezi dela Chilia, utilizând abil rivalităţile venelo:
genoveze în Marea Neagră, ca să ducă cel puţin o politică pontică 1)� 

ln realitate Chilia o cuceriseră Genovezii către finde anului I 366. 
In 1374 Dobrotici, în luptă cu Genovezii, încearcă, ajutai probabil de 
flota venetiană, să goniască pe moştenitorul legitim al Trapezuntului„ 
Andronic Comnen, vrând să pue domn pe ginerele său, Mihail, fiul. 
lui Ioan al V=lea 2). Intre 1374-1375 sunt documente, care ne arată.
că Genovezii din Caffa îşi pregătiau corăbii „din cauza războiului cu, 
Dobrolici ". Aşa în Octomvrie 137 4 se pregăteşte corabia lui Mar=
tinus de Mari „causa guerre Dobrodize" 3) ; în Aprilie 1375 se pre=
gălia corabia lui Paul de Reza „ocasione guerre Dobrodize" 4).

Inarmarea corăbiilor genoveze din Caffa era dictată şi de atacul 
lui Dobrotici, aliat cu Veneţienii contra Genovezilor din Crimeia 5),.

atac dat în două etape (1370-1375) şi în 1384 6), dar fără a izbuti
să dea o luptă hotărâtoare. In 1376 Martie 12, Dobrotici „ceru ajutor 
senatului venefian ", spre a=l pune pe Mihail Paleologu! domn în. 
Trapezunt 7) ; nu credem să=l fi putut ajuta, fiindcă începuse războiuk
pentru insula Tenedos. Veneţia doria să ocupe această i�sulă, aflată 
la intrarea Dardanelelor, întrucât avea „o mare importantă penim 
statele care aveau raporturi comerciale cu Constantinopolul şi Marea 
Neagră" 8).

Venefia, după lungi negocieri cu împăratul Ioan V, obţinu ce.=
darea Tenedosului. Genovezii, cari nu puteau admite aceasta, pro:
vocară în Constantinopol o revoluţie, care aduse detronarea lui Ioan 

1) G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina, op. cil., p. 81.
2) C. C. Jirecek, Geschichte der B., op. cit .. p. 336 ; Slalarski, Geschichte

der Bulg., op. cit., p. I 77'; N. Iorga, Lupta pentru cucerirea Vidinului, p. 983-984; 
Idem. Droits nationaux, op. cit., p. 39. 

3) N. Iorga, Notes el exlrails pour se.rvir a /'hisloire des croissades au XV=e 
siec/e, voi. I, Paris, C. Leroux, 1899, p. 581, v. p. 10, Foi. 82: ,,Gallea Corn,.. 
munis Caffe armanda tempore regiminis nobilis viri domini Aymoni de Grimaldi, 
causa guerre Dobrodize, de qua fui! patronus Martinus de Mari ... civis Januensis". 

4) lbid.: ,,Die XXVII Aprilis (1375) Gallea Communis Caffe, nuper armata,
tempore regiminis egregii viri domini Juliani de Castro,. consulis Caffe, ocazione· 

guerre Dobrodize, de qua est patronus Paulus de Reza". 
5) C. .lirecek, Geschichte der B., op. cit., p. 336; Slalarski, Geschichte der·

B .• op. cit., p. 177. 
6) N. Iorga, Notes el extraits. op. cit., p. 9, v. Nota 7.
7) I. Minea, Urmaşii lui Vladislav I, p. 28.
8) A. A. Vasiliev, op. cit., II, p. 313; Charles Dieh!, Venise, p. 68.
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V şi suirea pe tron a fiului mai mare, Andronic (1376-1379) 1).
Acesta, ca recompensă pentru ajutorul Genovezilor, le cedă insula 
Tenedos, pe care Ioan V o dăduse Venetiei 2). Războiul pentru Te= 
nedos se termină după înfrângerea dela Chioggia - insulă lângă Ve= 
ne(ia. In 1381 se încheie pacea la Turin, care obligă pe Venefia 
să părăsească Tenedos, ale cărui ziduri fură dărămate, trecând în stă= 
pânirea lui Amedeu de Savoia 3), iar Venetienii nu mai erau opriti
de a face corner! în Marea Neagră şi a se duce la Tana 4). Cu
ocaz1d acestor lupte, Dobrotici, cuscrul împăratului alungat, Ioan V. 
mai mult ca sigur c'a intervenit alăturea de Venefieni şi contra Ge-= 
novezilor şi pretendentului sprijinit de ei în Bizanţ, Andronic 6).

Luptele între Genovezi şi Veneţieni se dădeau în Marea Adria= 
tica. pe coasta Dalma(iei şi Dobrotici trebue să fi atacat contuarele 
şi p-.,sesiunile genoveze din Marea Neagră. In realitate, războiul acesta 
era continuarea celui început de Dobrotici, de când Genovezii îi luaseră. 
Chilia 6). Prin pacea dela Turin (1381), Genovezii rămân definitiv
stăpâni la Kilia (Licostomo), însă cu Dobrotici războiul continua. 
Giovanni Muazzo, bailul venetian al insulei Tenedos, care călcase 
stipulafiile tratatului dela Turin - să cedeze Tenedos-=ul (în mânile 
contelui Amedeu de Savoia (,,in manibus prefafi domini Sabaudie 
comifis 7), - fu silit să-=-1 părăsească şi se refugie la Dobrotici „şi abia 
mai târziu, cu sila, sub pază bună" a putut fi dus acasă 8).

Deşi prin pacea dela Turin se punea capăt rivalităţilor veneto=
genoveze în Marea Neagră şi M. Azov, totuşi Genova a încercat 
să împiedice comerful venefian în Pontul Stâng. Cum în acest timp 
puterea otomană era în plină expansiune, Venefia s' a aliat cu Turcii 
şi alia(ii săi, opunându-=se acest bloc alianţei Genovei şi Ui1gariei 9).

1) Ibid.
2) Noi credem, că războiul a avut nu două etape, cum crede d-=l I. Minea

Urmaşii lui Vladislav I, p. 28, ci trei etape: prima este aceea când Genovezii cu-= 
ceresc Kilia în 1366-1367 şi a doua în 1370-1375, iar a treia în 1384. 

3) 4) A. A. Vasiliev, o;:,. cit., p. 313-314, Charles Diehl, Venise, p. 68-69.
0) N. Iorga, Vene!ia în Marea Neagră, p. 1053; I. Mi11ea, Urmaşii lui Vla-=

dislav I, p. 28. 
0) I. Mi11ea, Urmaşii lui Vladislav I, p. 28-29.
7) A. A. Vasielev, op. cit. U, p. 313; W". Heyd, Histoire du comerce. I.

p. 517-521.
8) C. Jirecek, Geschichte cler B., op. cit., p. 336 ; I. Minea, Urmaşii

p. 29.
9) G. I. Brătianu, Les Venitiens dans la Mer Noire au XIV-=e siecle, op.

cit. p. 157 -159 ; Idem, Recherch2s sur Vicina, p. 81. 

,,Analei� Dobrogei", XVI/I. 14 
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Dobrotici, duşmanul Genovei, sigur c'a participat la certurile dintre 
cele două republici : Genova şi Veneţia. Ultima se plângea printr' o 
ambasadă dogelui Genovei de pagubele suferite de Ion Buonomo şi 
de interdicţia trecerii sclavilor sarasini de pe un ţărm pe altul, adică 
din Tana t.:itară în Turcia asiatică. Insă cea mai gravă măsură luată 
de Pero!ii Grnovezi era interdicţia generală „a toute personne, de 
toule nation se rendant dans Ies confrees de Dobroiifsch" (,,ad parfes 
Dobrodice"), ceea ce înseamnă, după părerea Senatului veneţian, ,,cea 
mai mare neplăcere şi cea mai gravă pierdere pentru interesele noastre 
în r�giunea Tanei şi Mărei Negre şi în toate aceste regiuni naviga-
bile" 1). Această decizie lovea nu numai în Dobrotici, stăpânitorul Do-=
brogei, ci şi în Venefia care, aducea grâne din Dobrogea. De aici 
şi „stăruinţa înverşunată" a Venefiei, care, prin sol special, cerea do-= 
gelui Genovei „ca drumul către ţara lui Dobrotici să nu"'i fie tăiat 
şi pentru ca venirea grânelor din regiunile acestea să continue, ca şi 
mai înainte" 2). 

Se ştie, că dogele Genovei a scris ofiferilo_r săi din Orient să 
înpiedice pe Venetieni de a se duce cu vasele lor „în regiunile Za-= 
goriei, supuse lui Dobrotici" (,,ad parfes def Zagora subdiias Dobro.= 

dice")
_, 

însă ordinele sale nu fură r�specfate 3). 

Din această cauză diferendul intre Genovezi şi Dobrotici con-= 
tinua şi la 16 Iulie 1385. Dobrotici moare in 1386 ca duşman al 
Genovei şi în luptă cu ea. Fiul său, Ivanco, încheie pacea cu Geno-= 
vezii 4) şi un trat�t comercial la 27 Mai 1387, la Pera, în palatul
podestatului Giovanni de Mezzano, fiind de fată delegaţii lu"i Ivanco, 
Costa şi Jolpani ; din partea Genovei, Podestatul şi delegaţii repu= 
blicei Gentil de Grimaldi şi Giannone clei Bosco. Prin tratat se ho-= 
tăra uitarea trecutului de ambele părţi, I vanco să redea libertate Ge-= 
novezilor arestafi şi să le restitue bunurile, protejându:i pe uscat şi 
pe apă. Genovezii rămâneau stăpâni pe Kilia-=Licostomo, ,,care era 

1) N. Iorga, La politique venilienne ... I, op. cit. p. 304-305.
2) N. Iorga, Venetia şi România, în „Cinci Conferinfe despre Venejia" op. 

cit. p. 12l-128. 
3) N. Iorga, La politique venitienne ... I, op. cit. p. 305-306. 
4) G. I. Brătianu, Recherches sau Vicina ... op. cit. p. 82, - părere ad: 

misă şi de noi, în opozifie cu părerea istoricilor bulgari, cari afirmă că Dobrotici întâi 
a făcut pacea cu Genovezii, apoi a murit. v. C. Jirecek, Geschichte der B., op. cit 
p. 336; Slalarski, Geschichte der B., op. cit. p. 177 ; L. Miletilch, Les Bulgare�
el Ies Roumains dans leurs rapports cullurels et historiques, p. 67 -108, v. p. 91,
în .La Dobroudja, Geographie" etc.
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o· cetate insulară şi nu un oraş", având dreptul să aibă un consul, o
fortăreaţă, loggia (magazie pentru marfă), o biserică şi o garnizoană.

Apoi se mai acordă Genovezilor libertatea comerţului cu grâne din
Dobrogea, iar Ivanco se angaja să nu mai atace -Vasele genoveze
sau puse în serviciul Genovei în teritoriile lui Ivanco 1).

Deşi unii istorici bulgari afirmă că Turcii cuceresc Dobrogea 
dela Ivanco 2), adevărul este acesta: Dan I, Domnul Munteniei a
avut lupte cu Şişman, tarul dela Târnova, pentru cucerirea Silistrei. 
Murind Dan I în luptă, Mircea, urmaşul său, anex�ază Silistra, care 
este men(ionată „separat" în titlul lui Mircea de posesiunile lui Do-=
brotici 3).

O observafie avem de adăugat asupra situa(iei lui Ivanco, care 
nu:i numit de Genovezi „ Despot" ca tatăl său, ci „Dominus". A: 
ceasta înseamnă că Ivanco era un dinast neînsemnat, fără a fi vasal 

farului Şişman 4), care era aliatul Genovezilor şi duşmanul său 5).
Leunclavius arată că Ivanco stăpânia Vama şi regiunea vecină, nu-=
mită Dobritze: ,,Dobritzae filius, qui Varnae, cum regione finitima, 
Dobritze vocata, regulus era! ... 6)". E îndoelnic ca Ivanco să fi stă-=
pânit toată Dobrogea. ,,E mai probabil că partea .de lângă Dunăre 
a tării lui Dobrotici a fost alipită Ţării Româneşti, îndată după moart�a 
acestuia, pe la 1386, odată cu Silistra, pe când fiul său Ivanco a 
păstrat numai partea meridională cu cetatea Vama şi Kaliakra, ară-=
tate ca locuri principale ale stăpânirii lui 7)".

1) N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, I, p. 54, unde se pot urmări şi alte
detalii; W. Heyd, Le commerce du Levant ... , op. cit. I, p. · 532-533. 

2) J. W. Poppov, La Dobroudja .•. op. cit. p. 18-19; A&avao[oo (Ma vwcp)
op. cit. (p. 390): ,,'Arro3·u.Yot0c; ')((/.( '1:00 �Of-L1tp0t(î0/l 'tOY BteBsx{)-'fJ b o!oc; 'tOU 'Iwavx_oc; 
'îi •J�a.FOS (1386), îOU Orto[oo i] f-lY)'t'fJP, ilic .ppdl·Yj, +11:0 'EAA·l]Y[s, Y.OP''l '1:00 p.qa),oo 
oooY.OS 'Artowu.,.oo. 'O 1:ehomfoc;, ob1:oc; Baorto1:·'lc; 1:fuv 'OyouCwv, p.·� 1loYYj&atc; Ya. 1to
Y.pouc;·'l 't�'I �m3·aotv '1:00 Mrra'iaCh A' (1393), 01tYjx&·1] /mb 't'fjY Y.opwpx[u.v a.ihoo ••. ". 
O lămurire adaug : d:l Manoff înfelege prin principatul Oguzilor, Dobrogea. 

3) D. Onciul, Mircea cel Mare ... op. cit. p. 23 şi 43; C. C. Giurescu, 
Istoria R., I ,  p. 419-420; I. Minea, Urmaşii lui Vladislav I, op. cit. p. 30-32 ; 
N: Iorga, Istoria Rom., III. op. cit. p. 290-291; C. Moisil, Dobrolici şi Mircea 
cel Bătrân, op. cit. p. 311-312. 

4) Gugliemo Heyd, Le colonie commerciali <legii ltaliani in Orienle ne! Medio
Evo, 1868, Voi. II, p. 447, v. p. 94: ,, ... e Juanchus ne! !raliato istesso non e

chiamato re, ma solamente dominus, cosi noi dobbiamo vedere in lui uno di quei 
dinasti, que regnavano su una parte de! paese bulgaro, forse comme vassa/Ji def re
Sisman, ii quale allora sedeva su questo tronc". 

5). 1. Minea, Urmaşii lui Vladislau I, op. cil. p. 30. 
6) Leunclavius, Hisloriae Musulmanae Turcorum, de monumentis ipsorum

Excerptae, Liber XVIII, Col. 265. 
7) D. Onciul, Mircea cel Mare şi Alexandru cel B ... op. cit. p. 41.
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Deci nu se neagă mc1 existenfa lui Ivanco, nici dominaţia lu 
asupra unei părfi din Dobrogea de Sud, aşa cum afirmă neserios d=-1 
Poppov 1). Nu ştim în ce împrejurări dispare de pe arena istoriei
Ivanco 2), duşmanul Turcilor.

Mircea cel Mare, - urmând la domnie lui Dan I, amândoi. 
fiii Calinichiei, care era probabil fiica lui Dobrotici 3) - se considera 
înrudit cu Impăratul bizantin, era „agregat la casa imperială a Pa=
leologilor şi primise titlul de despot bizantin 4) ". De aici titlul lui 
Mircea din 1390, când în tratatul de alianţă cu Sigismund, regele 
Ungariei, se întitula: ,,Mircius Dei grada Woyvoda Transalpinus, 
F ogar aş et Omlaş Dux, Seurini Comes, terrarum Dobrodicii Des=

potus et Tristri Dominus 5)".

O dovadă în plus că Mircea se considera despot bizantin, iar 
stăpânirea asupra Dobrogei un drept moştenit, este însăşi moneda ce 
o bate în Ungaria, după tipul bizantin, fiind înfăţişat „cu coroană şr
hlamidă pe monede 6)" - semne prin care Mircea îşi afirma nea=
târnarea, dar se afirma şi „supravieţuirea bizantină în ţările noastre 7)".

Prin urmare Mircea este primul Domn român al fării lui Do: 
brotici şi al Silistrei. Tezaurele monetare care s' au găsit la Niculifel, 
în judeţul Tulcea, în mai multe localităţi din judeţul Constanta, în, 
împrejurimile satului Ecrene în anul 1913, pe malul mării şi lângă 
Si!istra în 1916, în care abundă monedele de argint ale lui Mircea, 
cel Bătrân şi Petru Muşat al Moldovei şi Ludovic cel Mare al Un=
gariei, cât şi ale altor Domni români (numai la Silistra s'au găsit mo= 
nete bulgăreşti dela tarii Alexandru şi Sracimir), indică întinderea
stăpânirei lui Mircea în Dobrogea, dar şi intensii.ltea relafiilor co=-· 
merciale, pe care Domnul Munteniei le avea cu Dobrogea şi fările 
vecine 8)". 

Dacă pare problematică o stăpânire a Dobrogei întregi de Mircea· 

1) J. W. Poppov, La Dobroudja .. . , op. cil., p. 19, Nota 2. 
2) I. Minea, Urmaşii lui Vladislau, op. cil., p, 30. 

") Ibid., p. 23.
4) N. Iorga, Droils nalionaux, op. cil., p, '45-46; Idem, Istoria Românilor,.

III, p. 292 şi 296; C. C. Giurescu, Din istoria nouă a Dobrogei, op. cit., p. 58. 
5) Hurmuzaki, I, partea 2, Doc. CCLXII, p. 322.
6) N. Iorga, Istoria Românilor, III, p. 292.
7) N. Iorga, Venejia în Marea Neagră, I, p. 1057.
8) Const. Moisil, Numismatica Dobrogei, p.112-153, în „Arhiva Dobrogei",.

Voi. I ,  1916, p. 160, v. p. 151-152; Idem, Introducere în numismatica Dobrogei„ 

p. 145-175, în .Dobrogea", Voi. festiv, v. p. 155-156.
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„în preajma luptei dela Câmpia Mierlei (1389) 1), mm1c n'o exclude 
,după anul 1402, când un deceniu sunt lupte între fiii lui Baiazid 
pentru succesiune la tronul otoman 2), iar Domnul Munteniei nu nu=
mai că se amestecă în luptele de succesiune la tronul Turciei, ci 
sprijineşte pe unii dintre ei, exercitând o adevărată „hegemonie politică 

.în Orienlul sudic al Europei 3)". 
Abia în 1417 Dobrogea şi Silistra 4), mai exact actuala Do=

broge de Nord şi de Sud sunt cucerite de sultanul Mohamet I, nu 
dela Bulgari, ci dela Români 5), ca după aproape cinci sute de ani' 
să revină tot Românilor. 

Concluzii. ,...., Din tot ce=am expus se pot desprinde următoa= 
rele : Dobrogea a cunoscut în trecutul medieval (în sec. XIV) doi 
<linaşti cari, prin politica lor, au fost pontici : Balica şi Dobrotici. 
Nafionalifatea lor nu se poate stabili cu exactitate, deşi istoricii bui= 
gari fin să=i facă Bulgari, iar cei români ,...., Români. S'ar putea să 
fie Români sau Turci, însă Bulgari ne îndoim. 

Dacă Balica a domnit între 1340- 1354 şi a izbutit a funda 
un stat cu capitala la Cavarna, - stat care cuprindea o mare parte 
<lin Dobrogea de Sud şi până la Sud de Vama, fără Silistra, - Do=

brotici ajunge despot al Dobrogei întregi, exceptându=se Silistra. Me= 
ritul lui Dobrotici este mult mai mare decât al fratelui său, Balica, 
fiindcă prin lupte transformă µn stătule( într' o provincie cu. hotare 
naturale. Astfel până la 1357 a cucerit Kozeacon, Emmona, Varna 
şi a ajuns până lângă Mesembria ; apoi, nemaiputând înainta spre 
Sud şi=a îndreptat privirile spre Nordul Dobrogei, pe care o cuce= 
reşte fără jertfe omeneşti. E imposibil a reda în câteva cuvinte con-� 
flictul dintre Dobrotici şi Genovezi, cuceritorii Kiliei=Licostomei către 
finele anului 1366, cât şi luptele pe care le are cu ei până la moarte. 

1) I. Minea, Principalele Române şi politica orientală a lmpăratului Sigis
mund; Bucureşti, ,,Convorbiri Literare", 1919, p. 280, v. p. 15; Idem, Urmaşii 

lui Vladislav, op. cil., p. 31-32. 
2) I. Minea, Principatele Române,,., op. cit., p. 110 şi 117 şi urm.; G.

I, Brătianu, Recherches sur Vicina ,, ., op. cil., p. 84-85. 
8) I. Minea, Principalele Române . , ., op. cil., p. 88-93.
4) C. C. Giurescu, Istoria Românilor, I, p. 463 ; în cursul - probabil -

al anului 1938 va apărea leza mea de doctoral: ,,Dobrogea de Sud între 1913-
1919", unde se vor putea urmări diferitele păreri ale istoricilor r.oştri asupra datei 

când s'a cucerit Dobrogea de Turci. 

5) I. C. Brătianu, discurs din 28 Seplemvrie 1878, în Ion C. Brăfianu, Acte
şi Cuvântări, IV, Bucureşti, 1932, p. 102-103; C. C. Giuresrn, Din istoria nouă 
a Dobr.:igei, op. cit., p. 58-59. 
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De asemenea nici rolul politic jucat de Dobrotici, ca aliat ,ii 
Veneţiei şi Domnului Munteniei, Vladislav, ou poate fi fixat într' o 
concluzie. Pe scurt subliniem, că Dobrotici a fost un despot bizantin, 
înrudit cu familia Paleologilor, un distins cap politic, care, dacă îm= 
prejurările l=ar fi ajutat, oiobabil ar fi ajuns împărat la Bizanţ. 
Totuşi pentru politica pontica dusă, pentru menţinerea stalului său, 
când Turcii deveniau primejdioşi, a fost cea mai însemnată şi cea mai 
luminoasă figură până la Mircea cel Bătrân, stăpânitorul Dobrogei, 

' numele lui Dobrotici păstrându-=! Dobrogea, provincia sa. 

oooc.o(�0oooc 
00000�00000 

Octavian S. Mărculescu 

Doctorand în Litere şi Fii. 
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NOUTAŢI ARCHEOLOGICE DOBROGENE 
1936.-193î 

HlSTRIA. Inaugurarea muncii obligatorii dz folos obştesc s' a 
dovedit bine venită şi în domeniul archeologiei, brate de lucru foarte 
utile fiind puse în serviciul căutării vestigiilor antice ale tării. Cea 
mai importantă experienţă în această privintă a fost făcută la Histria, 
unde opera de desgropare a ruinelor din interiorul cetăţii s' a făcut 
cu spor, scoţându-=se la lumină zona care se întinde între strada prin-= 
cipală şi terme, dealungul zidurilor de apărare. In timpul lucrărilor, 
şantierul a fost vizitat de d. Prim=-Ministru G. Tătărescu şi de d. 
Ministru al Muncii Prof. I. Nistor. Cu acest prilej o sumă impor=
tantă a fost aprobată pentru continuarea săpăturilor şi pentru desă: 
vârşirea muzeului local. 

La începutul lunii Septembrie 1937 a avut loc la Constanţa, 
Mangalia şi Histria o mare excursiune a participanţilor la al XVII-=lea 
Congres internaţional de Antropologie şi Archeologie preistorică, care 
s' a ţinut la Bucureşti. Ruinele Histriei, bine păstrate, descoperite pe 
o mare suprafaţă şi consolidate cu îngrijire, au produs 6 plăcută im-=
presie, ca şi muzeul local. Cu prilejul activităţii Congresului a fost
expusă, la F acuitatea de Litere din Bucureşti, în Seminariul de istorie
antică de sub conducerea d=lui prof. S. Lambrino, o importantă CO=' 

lecţie de vase archaice descoperite la Histria în ultimii ani.
In legătură cu mişcarea populaţiei .romane de pe teritoriul antic 

al acestei cetăţi e demn de menţionat studiul epigrafie al lui Eric 
Birley apărut în Proceedings of Jhe Sociefy of Anfiquaries of 
Scotland, LXX (1935-36), p. 363-377, despre un centurion, 
Marcus Cocceius Firmus, constatat în mai multe inscriptii din Au= 
chandavy (Scotia), pe limes=-ul Antonin. Acest ofiter roman, care a 
avut un rol important la graniţa de Nord a Britanniei, e considerat 
de d. Bidey, cu dreptate, ca fiind originar dintr'o provincie a lllyri: 
eului. Unele din divinităţile cărora le închină inscripţii M. Cocceius 
Firmus, precum Silvanus, sunt într' adevăr deosebit de adorate în 
regiunile danubiene ale imperiului. E ceeace îl determină pe cercetă= 
torul ·scoţian să identifice hipotetic pe acest M. Cocceius Firmus, 
militar activ la Auchandavy între anii 128-141, cu Cocceius Firmus 
pomenii într.'o inscripţie din 13 Iunie 169 din Histria, ca quaestor 
în vicus Quinfionis, sat de veferani şi de Bessi din imediata apro: 
piere a cetăţii (V. Pârvan, Histria, VII, p. 63 sqq.). După liberarea 
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sa din armată, cenfurionul dela Auchandavy s'ar fi retras în patria 
lui dunăreană, care în acest caz era Scythia Minoră. Dacă identifi= 
carea aceasta poate fi foarte discutabilă în ce priveşte însăşi persoana 
quaesfor-=ului din vicus Quinfionis, nu e deloc exclus ca centurionul 
din Britannia să fi făcut parte dintr' o familie a acelor Coccei, atât de 
frecuent documentafi în sec. II în Dobrogea (cf. V. Pârvan, lnce= 
puturile vie/ii romane la gurile Dunărei, pp. 125 sq., 159, 161 ; 
id., Histria, IV, pg. 72 şi 85 sqq.; id., Histria, VII, p. 66 ; D. 
Teodorescu, Monumente inedite din Torni, Bucureşti 1918, p. 137 
sqq.; Gr. Florescu, în Dacia, III-IV, p. 510). Iar cultul lui Sil-= 
vanus se ştie că se bucura de o mare favoare în satele romane (cf. 
V. Pârvan, Inceputurile, etc., p. 171 sqq. ; id., Dacia: civilizafiile
străvechi din regiunile carpato=danubiene, Bucureşti 1937, p. 177).

TOMI. Săpături executate pentru terasamentul căilor ferate în 
gara Constanta, acolo unde în 1931 a fost găsit sarcofagul cel mare 
cu simboluri, au dus, în primăvara anului 1936, la descoperirea câtorva 
schelete acoperite cu figle - rit sepulcral frecuent în epoca romană -
şi a mai multor obiecte mărunte. Din nefericire totul a fost răvăşit 
de lucrători înainte ca autorităfile să fie anunfate. Muzeul regional al 
Dobrogei n'a fost pus în curent cu descoperirea decât câteva zile după 
ce totul fusese distrus. Nu s·au mai putut obfine decât câteva din 
obiectele găsite în apropierea scheletelor : un mic vas decorat exte= 
rior cu o linie frântă vopsită în alb, o ulcea cărămizie simplă având 
înăuntru o monetă de bronz ilizibilă, un opaif decorat cu o frunză 
de vifă în relief, o statuetă de lut fragmentară reprezentând o femeie 
cu pieptănătură înaltă şi cu văl pc cap şi două monete romane, 
asupra cărora nu aflăm niciun detaliu în scurta dare de seamă pe 
care d. I. Micu o prezintă despre aceaslă descoperire în ziarul Do= 
brogea Jună, nr. 79-80 din 4 Aprilie 1926. De asemeni a fost 
găsită o statuetă de lut închi_puind un copil care fine în mână o 
pasăre. Până în momentul când a fost publicată darea de seamă 
citată, acest obiect, reţinut de unul din descoperitori, nu fusese încă 
predat Muzeului. 

O descoperire similară s'a întâmplat, un an mai târziu, pe tra= 
seul fostei linii ferate de pe faleza dinspre port, cu prilejul lucrărilor 
pentru construcţia bulevardului Marele Voevod Mihai. Au fost gă= 
site mai multe schelete omeneşti „îngropate fără nicio ordine" (Uni= 
versul, LIV, nr. 72, 14 Martie 1937) şi distruse· înainte ca autori= 
tăfile să fie prevenite. După spusele lucrătorilor s'ar fi găsit acolo 
„ un vas de marmoră cu diferite ornan;ente şi cu o inscripţie", ,,o 
mulfime de resturi de obiecte antice" şi temeliile unui edificiu roman. 
Până în momentul apariţiei acestei ştiri�Muzeul regional nu 
izbutise să între în posesiunea niciunuia din obiectek găsite. Spraăm 
că autorită(ile vor găsi mijlocul să fie mai hotărîte în a convinge pe 
lucrători, ca şi pe �efii lor, că asemenea prefioase vestigii ale trecu=-

www.minac.ro



- 21< -

fului nu pot intra în posesiune privată. Există doar o lege în acea-= 
stă privinţă. 

Cam în aceeaşi vreme, făcându=se nişte săpături pentru clădirea 
unei case la coltul străzii M. Ko ălniceanu cu str. Plevnei, s'a dat 
peste un sarcofag de piatră din epoca romană, simplu, fără inscripţie. 
De data aceasta desgroparea mnnumentului a putut fi făcută cu grijă 
în prezenta conservatorului Muzeului, d. Micu. Sarcofagul însă era 
cu t0tul gol ; capacul său prezenta o mare spărtură, urmă a unei 
vechi profanări (Universul, 25 şi 28 Martie 193<). 

D=I prof. S. Lambrino a publicat în Revista istorică română,
VII (193<), p. 32 sqq., un articol tratând despre un monument 
sculptural şi epigrafie prezentat pentru prima ·oară de Gr. Tocilescu 
în 1900 (Fouilles el recherches archeologiques en Roumanie, p. 
220 sq. şi fig. 103) şi comentat apoi de d. prof. D. Teodorescu 
(Monumente inedite din Torni, Bucureşti 1918, p. 63 sq., extras 
<lin Bulei. Comis. mo11. ist.). E vorba de un relief în legătură cu 
cultul lui Dionysos, purtând o dedicatie în sănătatea 'împăratului Gor= 
-dian III şi soţiei sale Sabina Tranquillina, de dalat între anii 241
şi 244. Relieful înfăţişează pe zeu, în stânga căruia se află reprodus
în miniatură Si/enus purtând _pe cap cisla mysfica, iar în cealaltă
parte zeul Pan şi o panteră. In marginile icoanei sunt reprezentaţi
<loi Curefes, personagii legate de mitul lui Dionysos.

ln revista Bucureştii, nr. 2 (1935), p. 173 sqq., d. G. Seve-=
reanu prezintă două inele de argint, identice, găsite în apropiere de
Anadolchioi. Pe castonul lor, impodobit cu volute, se citeşte numele
frac Derzo. Inele de acelaş tip, datând din. epoca imperială romană,
s'au găsit şi în alte părfi ale Dobrogei şi ale Moesiei Inferioare.
D-=-1 Severeanu reproduce două : unul provenind din Silistra şi având
numele lui He1(cules) sau al lui Her(o), altul gă�it la Ornurfacâ
lângă Varna şi înfăţişând pe Călăreţul frac (cf. E:. Skorpil, Opis na
sfarinife vă Cernomorskafa oblasf, V, Sofia 192<, p. 46, fig. 62).
Deşi există numeroase nume de persoane trace cu rădăcina Derz - ,
unele chiar în Dobrogea, de pildă în vicus Quinfionis (cf. V. Pârvan
Histria, IV, p. 85), apelativul Derzo, probabil la dativ (din Derzus)
gravat pe inelele găsite lângă Constanta, se referă tot la o divinitate
tracă, întocmai ca exemplarul dela Omurfacâ. Mai mult, e vorba şi
aci tot de Eroul călăref. ln adevăr, o statuetă de marmoră reprezen=
tând pe acest zeu şi provenind din Mutaflar lângă Osmanpazar, în
Bulgaria de Est, - absentă în analogiile pe care încearcă să le ci.
teze d. Severeanu -, poartă dedica/ia (Shcp h·�-y,6cp Mp�Et (cf. G.
Kazarow, Thrake (Religion), în Pauly-=-Wissova, Realenzykl, VI A.,
-col. 483). E clar că avem acelaş nume de divinitate şi la Mutaflar
-şi la Constanta, Derzis ori Derzus constituind unul din variatele atri-=-
bute pe care le poartă Eroul călăref în limba tracă. ln aceste cazuri
nu e vorba de Erou în sensul funerar obişnuit în Dobrogea romană,
-ci de divinitatea henotheistă geto-=-tracă intitulată s1t1jxoo� ori praehibens
ori invicfus, pe care cu admirabilă pătrundere a studiat-=-o Vasile
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Pârvan {Municipium Aurelium Durosforum, p. 6 sqq. şi Une nou: 
velle inscripfion de Tomi, în Dacia, I (1924), p. 277 sqq.) şi cu 
care trebue să fie identificat şi „Marele Zeu" Derzelafes, adorat la 
Odessos (Vama). Intre Derzelafes şi Derzis sau Derzus legătura 
onomastică este evidentă (cf. G. Kazarow, loc. cil.). Inelele dela 
Anadolchioi apartineau de sigur unuia din Laii colonizati in vremea 
romană la Nord de Torni. O inscripţie pomenind această populafie 
tracă de origine balcanică : cives Romani el Lae consisfenfes vico 
Turre Muca ... , a fost descoperită, încă d� pe vremea lui Gr. To: 
cilescu, chiar la Anadolchioi (cf. Archăol.:epigr. Mitfeil., VI, p. 11, 
nr. 19; V. Pârvan, Zidul celă/ii Tomi, p. 18 sq.; id., Histria, VII, 
p. 98 sqq.; id., Fouilles d'Hisfria, în Dacia, II (1925)), p. 243 sq.).

În acelaş număr din Bucureştii, p. 176 sqq.; d. Severeanu 
prezintă o monetă de bronz de un tip inedit, bătută de oraşul Torni 
în 211-212, cu chipul şi numele lui Geta, având pe verso simu=
lacrul unei porfiuni din zidul cetăţii cu două turnuri. Se poate ca 
această piesă să comemoreze o reparaţie sau o amplificare a fortifi=-
caţiilor fomitane în timpul Severilor. 

D,,-1 Gherasim Pintea publică în Anuarul Instifufului de studii 
clasice al Universităţii din Cluj, II (1933-35), p. 228 sqq., un 
fragment de relief de marmoră parică, înfăfişând scena ospăfului fu= 
nerar, care a fost găsit printre pietrele terasamentului liniei ferate din 
staţiunea balneară Mamaia. Provenind de sigur de undeva din apro" 
piere, acum se d1ă în Muzeul de Antichităti din Cluj. 

D=l prof. T. Sauciuc-Săveanu, dela Universitatea din Cernăufi, 
studiază într' o broşură ( Ein Tongefăss in Negerkopfform aus Con:. 
sfanfa, Cernăufi 1936), un curios vas grecesc de prin sec. V-IV 
în Chr., în formă de cap de Negru, păstrat în Muzeul regional din 
Constanta. Acest recipient de fantasie, de mici dimensiuni, între= 
buinfat de sigur pentru unguente parfumate, reprezintă un element 
de import dintr'un centru elenic meridional influenfat de relaţiile cu 
Egyptul. 

In Anuarul IX al Liceului „Mircea cel Bătrân" din Cons/an/a 
(1932-33 şi 1933-34), Constanta 1935, p. 142 sqq., d. C. Blum 
a scris un articol despre : O friză de marmoră albă de pe capacul 
unui sarcofag din epoca lui M. Aurelius Commodus cu comentarii 
asupra reliefului reprezentâ 11d amoraşi la vânătoare de fiare, de care 
s'au ocupat d. G. Cantacuzino şi subsemnatul (cf. Analele Dobrogei, 
Xlf, 1931, p. 300 sq. şi Istros, I, 1, p. 148 sqq.). Asupra artico: 
lului d=lui Blum am făcut observatii în Revista ist. rom., V -VI 
(1935-36), p. 489. Relieful cu amoraşi a fost reprodus şi în im=

portantul volum al d=lui Silvio F erri, Arfe romana sul Danubio, 
Milano 1933, p. 370, fig. 502, împreună cu un alt fragment de 
relief cu subiect similar, provenind tot din Constanta (p. 371, fig. 503). 
De altfel, în această operă a archeologului italian s' a dat o atenfie 
destul de mare monumentelor sculpturale ale Scythiei Minore în 
general. 
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ln ultimul an a apărut o broşură cu ·partea II a studiului d=lui 
C. Blum despre marele sarcofag de marmoră cu simboluri din Torni
(Sarcofagul roman cu simbolurile jusfifiei penale, Constanta [1937]).
Autorul continuă a susţine teza sa, care ni se pare cu totul nefun=
dată (cf. Analele Dobrogei, XU, 1931 şi XV, 1934: Noufăfi arch.
dobr.}, că acest monument funerar ar aparţine poetului Ovidiu şi că
simbolurile în relief ar fi de caracter juridic penal. La evidentele mo=
tive care se opun concluziei referitoare la Ovidiu, cred necesar să
mai menţionez un amănunt care n' a fost luat în seamă până acum :
printre obiectele mărunte găsite în sarcofag şi păstrate în Muzeul din
Constanta, se află şi o fibulă romană provincială de bronz de un tip
care apare cel mai curând � la sfâr itul sec. II d. -., neputând 
avea nimic a face cu epoca lui Ovidiu. 

Spre a nu repeta lucruri cunoscute cititorilor Analelor Do.:
brogei, nu insist în aceste Noufăfi asupra diferitelor antichită(i, în 
cea mai mare parfe privitoare la Tomi, care au fost publicate în 
Anale, între 1935 şi 1937, de d-=nii T. Sauciuc=Săveanu, Gr. Flo.:
rescu, D. Tudor, O. Mărculescu şi I. Micu. 

CALLATIS. Printre cele mai recente descoperiri întâmplă.:
toare dela Mangalia menţionez un decret din sec. III în. Chr., emis 
de cetatea C.:allatis pe· vremea eponymului basileus Simos - acelaş 
din inscripţia thiasifilor dionysiaşti publicată în 1924 (Dacia, I, p. 
127 sqq.). Acest decret, prin cc1re se onorează un Apolloniat - încă 
o dovadă de relaţii strânse între Callatieni şi cetăţile celelalte din
Pontul Stâng-, e scris, în dialect doric, pe o stelă mică de mar.:
moră, păstrată în Muzeul local. Va fi publicat ele d=l Sauciuc=
Săveanu.

ln cartierul de vile de la Nord de oraş, imediat în apropierea 
văii de lângă zidurile vechei cetăţi, s'au descoperit, cu prilejul lucră.:
rilor pentru temeliile noului sanatoriu al „Crucii Roşii,'. mai inuite 
amfore şi vase mărunte elenice din sec. IV - III în. Chr. Au fost 
notate de d=l Sauciuc-=Săveanu, pus la curent cu descoperirea lor 
prin atenţia d=lui Arhitect Prof. Gr. Ionescu. 

D=l Prof. Sauciuc=Săveanu şi-=a continuat şi în ultimii doi ani 
cercetările şi săpăturile d=sale la Callatis, explorând fie mai multe 
movile funerare romane din partea de Sud= Vest a oraşului, spre li.:
man, fie diferite resturi răsleţe din vechia acropole, atâtea câte se 
pot urmări pe petecele de terenuri virane, din ce în ce mai puţine. 

ln volumul omagial închinat lui Ion I. Nistor, Cernăuţi 1937, 
d-=l Sauciuc-=Săveanu a publicat un articol despre Etcr-x·roo1a1� la Cal.:
latis·. E vorba de un collegiu de comercianţi importatori, pomenit în.:
tr'o inscripţie din MangaEa şi cunoscut şi dintr'un alt document epi.:
grafic din această localitate (T. Sauciuc.:-Săveanu, în Dacia, III-IV, 
1927 -1932, p. 422 sqq.). In inscripfia publicată acum apar şi doi 
basileis, magistraţi eponymi ai cetăţii, necunoscuţi mai înainte : Aga.:
hos al lui Daimon şi Heraion al lui Hikesios. De asemeni este in= 
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teresantă, ca o contribuţie la reconstituirea calendarului callatian, men= 
tionarea lunii Malophorios, frecuentă în multe cetăti dorice, printre 
care şi în Megara, metropola bunică a Callatidei. Luna aceasta, cu 
un nume care înseamnă rodnicie şi care stă în legătură cu cultul 
Demetrei , e de identificat cu August ori Septembrie. 

Una din inscripţiile callatiene cele mai importante care au fost 
studiate în ultimii ani e piatra pomenind reconstruirea zidurilor calla=
tiene sub domnia lui Marcu Aureliu şi prin îngrijirea lui M. Vale: 
rius Bradua, guvernatorul consular al provinciei Moesia inferior. De 
această inscripţie latină, în parfe mutilată, care a fost găsită la Man=
galia în curtea d=lui D. Eftimie şi se află acum în colecţia d:lui Dr. 
H. Slobozianu din Carmen Sylva, s'au ocupat simultan d=nii T.
Sauciue=-Săveanu şi S. Larnbrino, fiecare contribuind cu interpretări
şi întregiri preţioase. Pr;rnul studiu a fost ;ii d=lui Sauciue=-Săveanu
(lnscrip/ia murală latină din Callatis din vremea praes. prov. M. ·
Valerius Bradua, Cernău(i 1936). A urmat curând apariţia studiului
d:lui Lambrino în Revista isforică română, V -VI (1935-36). p.
321 sqq. : Valerius Bradua, un nouveau gouverneur de la }vJesie
Inferieure. D=-sa a descoperit că inscripţia aceasta latină avea şi un
dublet elen, care s'a păstrat într'un fragment cu numele a::-eluiaş
Bradua, publicat de către Gr. Tocilescu, în 1900, ca provenind din
Constanta (Fouilles ei recherches, p. 229 sqq., fig. 111), dar care
de fapt trebue să fi fost găsit la Mangalia, mai ales că din textul
său, ca şi din cel latin, se vede clar că e vorba de un act public
emis de Callatis şi interesând exclusiv această cetate. In Aprilie 1937
d=I Sauciuc:Săveanu a revenit cu o nouă bucată din inscripţia la:
tină, grafie căreia întreg textul poate fi reconstituit (Un nou fragment
al inscrip/iei murale din Callatis şi alte fragmente archeologice,
Cernăuţi 1937). Fragmentul a fost găsit tot pe proprietatea d�Iui D.
Eftimie din Mangalia şi a fost dăruit Seminariului de Istorie antică
al Universităţii din Cernăuţi, împreună cu alte obiecte callatiene prin=·
fre care : un fragment de capitel corintic târziu de marmoră, o bu=
cată de friză de marmoră reprezentând un leu în relief şi un frag:
meni de relief figurat aparţinând unei scene care nu se poate pre:
ciza. Din textul inscrip(iei murale rezultă că zidurile cefăţii Callatis
au fost construite din temelii printr'un imposit special motivat de o
stare de alarmă, ceeace se potriveşte cu marea invazie a Costobo:
cilor din vremea lui Marcu At.:reliu (cf. S. Lambrino, loc. cil.). E
foarte probabil ca zidurile men(ionate în această inscripţie să fie chiar
cele explorate la Mangalia în vremea noastră. Trebue să se ţină
seama însă şi de eventuale reparaţii şi amplificări ulterioare, care
frebue să se fi executat şi la fortificafiile cetăţii Callatis, ca pretutin:
deni în Dobrogea, între sec. III-VI. Studierea atentă a zidurilor
callatiene şi continuarea explorării lor sunt menite a aduce în această
privintă preciziuni decisive.

In broşura Titus Vifrasius Pollio şi oraşul Callatis, Cernăuţi 
1936, d:l T. Sauciuc=Săveanu reia studiul unei inscripţii bilingue din 
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Muzeul din Mangalia, publicată sumar în 192 c de răposatul Pro-=
fesor dela Universitatea din Iaşi, Oreste Tafrali (Arta şi Arheologia„ 
I, p. 39 sqq.). Este o închinare a cetăţii Callatis către împăratul 
Antonin Piui cu prilejul unei construcfii făcute prin grija guverna=
torului Moesiei Inferioare T. Vitrasius Pollio. Nu se poale şti ce
fel de construcţie va fi fost aceea, dar nu este exclus să fie vorba 
de o lucrare edilitară făcută cu sprijinul împăratului, aşa cum în 
aceeaşi vreme şi sub acelaş guvernator se constată la OJessos şi la 
Dionysopolis. 

D=l C. Secăşeanu a prezentat în ziarul Universul, LII[, nr. 
194, din 16 Iunie 1936, un medalion roman de bronz necunoscut 
până acum, găsii, împreună cu mai multe monele de bronz datând 
dintre domniile lui Antonin Piui şi Philipp Arabul, la Man-=
galia, în Nord= Vestul oraşului, lângă cărămidăria improvizată printre 
tumulii necropolei antice. Medalionul, de dimensiuni deosebite, repre= 
zintă efigia împăratului Septimiu Sever, având pe revers chipul zeiţei 
Tyche stând pe un scaun. 

Interesantă, pentru întinder-ea relaţiunilor comerciale ale cetăţilor 
din Pontul Stâng, e o monetă de bronz din Amorium (Phrygia), 
găsită la Mangalia şi publicată de d. Secăşeanu în Universul, nr. 
237 din 28 August 1937. Moneta, datând din epoca romană, pre"" 
zintă efigia zeului Sera pis. 

Descoperirile de staţiuni preistorice, încă rare până acum î11. 
Dobrogea, au început să se facă şi în preajma Mangaliei. Pe malul, 
lacului, în apropiere de satul Limanul (Caraciculac), d. Dr. P. Vig=· 
nali a descoperit aslăvară mai multe cioburi de vase, fragmente de 
silex şi un văscior întreg ornat cu frumoase podoabe geometrice 
striate şi cu proeminente organice. Forma şi ornamentele acestui vas. 
par a data obiectele pe la începutul epocii Bronzului. Aceste resturi 
au fost prezentate într'o şedinţă a secţiei II a Congresului inlerna=
tional de Antropologie şi Archeologie preistorică ţinut la Bucureşti. 

DIONYSOPOLlS. In Noufă/ile archeol. dobr. publicate în 
Analele Dobrogei, XV (1934), am citat un relief al lui Heracles găsit 
la Balcic, a cărui fotografie se află reprodusă la Em. Bucufa, Balcic,_ 
Bucureşti 1931 (Colecţia „ A.pollo "), pi. IV. Relieful, care se află în 
Muzeul din Balcic, reprezintă pe zeu în picioare, având pe braţul 
stâng pielea de leu, iar cu dreapta ţinând măciuca. Deasupra şi de..
desuptul efigiei se citeşte inscripţia : 'f-Ip-xx),Et Zoo::mpst0!?- (sic) 'lo6At0c; 
Kp-�-Jx:�c; &.vee-�xEv. Este o dedicaţie a unui Iulius Crescens, desigur 
un trac romanizat, către Heracles Zusyreifhes. Acest nume, evident 
tracic, apare pentru prima oară. Până acum nu se cunoştea în aceste 
părţi ale lumii antice decât un singur apelativ indigen pentru Heracles : 
Beisalefenos, la Pautalia (ct. G. Kazarow, Thrake (Religion}, în P . ..
W., Realenz., VI A, col. 519). Zusyreifhes, întrebuinţat într' o re= 
giune populată de Crobyzii getici şi având aceeaşi rădăcină ca şi nu= 
mele localităţii Zusidava din Bărăganul antic (cf. V. Pârvan, Getica,_ 
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pp. 222, 253,261), are toate aparentele unui cuvânt de caracter getic, 
iar nu trac meridional. 

Am ştirea, fără amănunte, că în apropiere de Balcic s'au des-= 
coperit de către d. D. V. Rosetti câteva inscripţii şi resturi de construcţii 
din vremea romană. Inscripţiile au fost duse în Muzeul din localitate. 

Afmageaua . tătărească. D-=-1 Vladimir Dumitrescu, directorul 
Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti, a prezent.�! Congre-=
sului internaţional de ştiiIJţe preistorice şi protoistorice dela Osie\ Au-=
gusJ 1936, o comunicare despre ornamentele pictate t'e pe ceramica 
descoperită în săpăturile sale din staţiunea eneolitică de lângă Afma-=
geaua Tătărească (jud. Durostor). E vorba de motive caracterizând 
civilizaţia de tip Gumelniţa din Mu11tenia, care e constatată în aspecte 
identice şi în Dobrogea. Comunicarea a fost publicată sub titlul The 
painied decorafion of ihe poferry from ihe eneoliihic sfafion near 
Atmageaua Tătărească, în Annals of Archaeology and Anihropology 
(Liverpool), XXIV, 1-2, p. 3 sqq. 

DUROSTORUM. In ultimul volum din Anuarul Insfifufului 
de studii clasice al Universifăfii din Cluj, II (1933 -35), p. 210 
sqq., d. I. I. Russu publică mai multe inscripţii latine găsite la Si-=
listra şi făcând parte din colecţia d�lui P. Papahagi din această lo-=
calitate. ll n fragment de text epigrafie documentează restaurarea ce-=
tăţii Durostorum de către Diocleţian, după victoriile sale asupra Bar-= 
barilor dela Dunăre. Uh mic altar din sec. III, închinat Plutoni 
Sancfo ei Domn{ae Preserpin{a)e de către un Aurelius Codrafus, 
constitue, prin forma acestui ultim nume, care e de fapt obişnuitul 
Quadraius, un foarte important document pentru studiul formării dia-=
lectului romanic dela Dunăre : părerea prin care a fost susjinută de-= 
rivarea cuvântului românesc codru din t latinescul quadrus îşi regă..
seşte aci un nou sprijin (cf. O. Densuşianu, Hisi. de la langue roum., 
I. p. 71 sq.); Al. Rosetti, Istoria limbii române, I, (Bucureşti 1938, p. 57
şi 76). Un alt Codraius era cunoscut pânffe acum, în Dobrogea, numai la
Hasiduluc (CIL III, 12495). Un fragment de icoană mithriacă dedicată
de un arhitect militar din Leg. XI Claudia. prezintă pentru prima dată
menţiunea gradului de archifecfus cu calificativul de salariarius, care ar
indica, după cum cred, o deosebire de situaţie în cadrele legiunii :
un constructor civil angajat şi plătit exclusiv pentru meseria lui, pe când
altminteri ar fi putut fi vorba de un soldat recrutat în chip obişnuit
care, după ce şi-=a făcut instrucfia şi stagiul său în front, s' a specia-=
lizat în serviciul de arhitect, ocupând ca atare un grad printre prin-=
cipales, cu drept de avansare. Celelalte inscripţii durostorene publi=
cate de d. Russu constau dintr'un fragment de lespede funerară din
sec. III, a unui centurion din Leg. XI Claudia ; un colţ al unei in-=
scripţii dedicatorii, în care se poate lămuri că e vorba de legatul
legiunii XI Claudia şi de Q. Roscius Murena Pompeius Falco, gu-=
vernator al Mesiei Inferioare pe vremea lui Traian ; un fragm�nt
menţionând pe un duumvir quinquennalis al municipiului Durosto..-
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rum ; · două caram1z1 cu pecetia Leg. XI Claudia şi o cărămidă mar,.. 
cată de Legiunea I Italica. Această legiune din urmă, deşi cantonată 
la Novae (Şiştov), îşi avea diferite detaşamente răspândite în Dobrogea, 
unul chiar lângă Silistra, la Cadichioi {Candidiana). 

ln Bucureşfii, 1935, nr. 2, p. 181 sqq., d. G. Severeanu pre: 
zintă un mic vas cilindric de aur din epoca romană, găsit într'un loc 
incert din apropiere de Silistra. E decorat ·cu figuri în relief en re: 
pousse reprezentând pe lupiter, lunona, Minerva şi Bercule. 

In aceeaşi revistă şi în acelaş volum d. Se.vereanu mai publică 
un medalion bizantin din sec. XI (p. 233 sqq : A ne\v byzanfin 
medaillon), găsit la Calipetrovo lângă Silistra. E o piesă de ejeclru 
decorată cu trei figuri de sfinti în emaliu : Alexandru, La vru şi Fior. 

TROPĂEUM TRAIANI. Săpăturile din cefilte au fost con,.. 
tinuate şi în ultimii ani de d. Prof. Paul Nicorescu, dela Universi.
tatea din laşi. ln vara aceasta d=sa a avut norocul să dea peste 
câteva fragmente noi din inscripfia traianee a Trofeului, care aduc în= 
tregiri şi preciziuni în lectura acestui important document. Despre pro.
blema în general a Trofeului, reluată în ultimii ani prin intervenfiile 
d=lor S. Ferri şi N. Iorga, am dat informafii într'un articol special 
din Analele Dobrogei, volumul de fată. 

Despre fragmentele epigrafice menţionate d. Nicorescu a pre: 
zentat o comunicare la Congresul de numismatică ţinut la Iaşi în 
Octombrie 1937'. ln acelaş Congres, asistentul d=sale, d. D. Ciurea, 
a făcut o comunicare despre mai multe monete greceşti -şi romane 
găsite la Adamclisi fi în împrejurimi. 

Cernavoda. Acest oraş a fost in ultimii ani favorizat de două 
imporfante evenimente archeologice : de o parte descoperirea carierelor 
romane de piatră, cu relieful lui Bercule săpai în peretele stâncii na-=
turale, explorate şi studiate de d. Gr. Florescu (cf. Analele Dobro,.. 
gei, XVII, 1936, p. 32 sqq.), de alta reluarea, prin munca d=lui I.

Nesfor, a să ăturilor în sta iunea eneolitică de lân ă fabrica de ciment 
(cf. prezentul volum din Analele Dobrogei). Săpăturile fuseseră fă,.. 
cule pentru prima dată de C. Schuchhardt în 1918. D:l Nestor a 
adus preciziuni interesante la remltatele obţinute alunei de către ar-=
cheologul german. 

CAPIDA VA. Săpăturile în această importantă cetate romană 
au continuat fot atât de fructuoase ca în trecut. D-=-1 Prof. Gr. Flo,.. 
rescu a publicat într'un extras din lsfros, I, 2, câteva din inscripţiile 
noi descoperile aci : Monumenfs epigraphiques inedifs de Capidava. 
Printre ele se găsesc trei pietre sepulcrale decorate cu scena banche,.. 
tului funerar : . într'.una se menţionează o. familie cu nume trace noi 
(Tsinna, Zura, Tsiru), i;.r alta, din sec. III, e interesantă în chip deo,.. 
sebit fiindcă e pusă de un locuitor din Capidava cu nume german, 
Aurgais (cf. Analele Dobr., XV (1934, p. 207'). Din celelalte in.
scripţii publicate de d=l Florescu, una, din sec. II, este închinată For,.. 
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iunae Reduci, evident cu prilejul unei întoarceri dintr'un războiu vic-=
torios, de către cohorta I Germanorum, care îşi avea garnizoana la 
Capidava. Pe un fragment de piatră funerară a unei femei se citeşte 
aclamaţia neobişnuită have domina Mamusa, care ni se pare a fi mai 
de grabă o aluzie la o divinitate~ vreun apelativ local trJcic ~ decât 
o evocare a soriei defuncte de către sotul care a pus inscripfia. In
sfârşit, un fragment de altar din anul 175 pomeneşte din nou aşezarea
rurală cu nume trac vicus Scenopesis, cunoscută şi din alte inscriptii
găsite la Capidava.

ULMETUM. Intr'un ;11-ticol din Omagiul pentru !rafii Ale-=
xandru şi Ion Lapedaiu, p. 253 sqq. (Epigraphica chrisfiana Graeca: 
verbul atwo:atpiw), d.-1 Prof. C. Daicoviciu reia studiul unei inscrip(ii 
greceşti creştine de prin sec. VI, descoperită la Ulmetum şi publicată 
pentru prima oară de regretatul Vasile Pârvan (Ulmelum, I, p. 37 
sqq.). Interpretarea inscripţiei capătă în lectura d=lui Daicoviciu noi 
preciziuni, foarte judicioase. Cuvântul CJt>YIXCltpew, cheia acestei inter"' 
pretări, este stabilit de d.-sa ca având sensul de „a se ridica la stele, 
a trece în împărăţia cerurilor, a muri", foarte firesc în limbajul creştin. 

Congaz. In apropiere de Babadag fuseseră descoperite mai de 
mult trei bucăfi ale unei inscrip(ii din sec. IV, publicate apoi de To-= 
cilescu {Fouilles ei recherches, p. 209; cf. şi CIL III 14214, 24) şi 
depuse în lapidariul Muzeului Naţional de Antichităti din Bucureşti. 
D.-1 Prof. Paul Nicorescu, găsind în 1927, tot în apropiere de Ba-=
badag şi anume la Congaz, un al patrulea fragment al aceluiaş mo-=
nument epigrafie, l:a prezentat în 1936 într'o comunicare la Academia 
Română (cf. Memoriile sP.cfiunii istorice, ser. III, tom XIX, mem. 15: 
Bisexarchus, un grad necunoscut în armata pre:byzanfină, Bucu-=
reşti 1937). Cu acest prilej d.-sa a publicat din nou, cu excelente foto-=
grafii şi desenuri, şi celelalte trei bucăţi, pe care Tocilescu le notase 
foarte sumar şi fără reproduceri. ln total, fragmentele descoperile până 
acum alcătuesc o parte dintr'o listă de soldaţi din sec. IV, printre 
cari sunt menţionaţi circifores, casfriciani, eguifes. Printre numele sol-=
daţilor, foarte important este acela de Dicebalus, care apare în noul 
fragment descoperit de d.-1 Nicorescu. Acest nume poate fi aci o do-= 
vadă de tndelungată persistentă a elementului getic în dreapta Dunărei, 
sub haina romană, dar nici nu este exclus să reprezinte pe vreunul 
din Carpii colonizaţi în Dobrogea cu începere de la sfârşitul sec. III. 
In orice caz, inscripţia din Congaz conţine cea mai târzie mentiune 
cunoscută până acum a numelui celui din urmă rege al Daciei. Pur-=
tătorul lui avea gradul de exarchus, un fruntaş conducător al unei grupe 
de 6 oameni. In acelaş · fragment e pomenit, pentru prima oară, gra.a
dul de bisexarchus, de sigur, şef al unei grupe de 12 soldaţi. 

Hagighiol. D.-1 Prof. I. Andrieşescu a făcut să apară, cu prilejul 
Congresului international de Antropologie şi Archeologie preistorică, 
Bucureşti, 1-6 Septembrie 1937, primul număr din noul periodic 
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· archeologic de sub direcţia d:sale, intitulat Revista de Preistorie şi
Anfichifă/i na/ionale (Buletin al Seminariului de Archeologie preisto=
rică dela Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti). In acest nu=
măr inaugural d:J Andrieşescu a acordat un loc de seamă· Dobrogei,
prin prezentarea a nu mai puţin de 14 planşe cu 25 fotografii privi:
toare la imporlantul mormânt de principe scythic explorat de d:sa la
Hagighiol ·ud. Tulcea), în 1931 (cf. Analele Dobrogei, XII, 1931).

7Jmtre multe e şi va oroasele obiecte de argint simplu ori placat cu 
aur găsite cu acel prilej, fie de provenienţă greacă, fie iraniene, de= 
corale cu motive inedite sau puţin cunoscute până acum, nu sunt re= 
proc:luse aci decât câteva. Intr'un număr viitor al nouei reviste, căreia 
îi exprimăm urări de prosperitate, vor urma şi celelalte, odată cu textul 
studiului d:Jui Andrieşescu. 

Cu prilejul Congresului internaţional men(i0nat, obiectele . dela 
Hagighiol au putut fi admirate de învă(a(ii străini, parte în Muzeul 
Naţional de Antichităţi din Bucureşti; parte expuse provizoriu în co..
lecfia Seminariului de Archeologie preistorică dela F acultdtea de Litere. 

Radu Vulpe 
Docent la Facultatea de Litere din Bucure,ti 

.,Analele Dobrogei", XVIII. 
15 

www.minac.ro



RECENZII 

G. I. Brătianu, Une enigme el un mirac/e historique: le peuple roumain. A
propos du livre de M. Ferdinand Lot ur Ies invasions barbares el de quelques 
ouvrages recenls sur Ies origines du peuple roumain, Bucaresl I 937 (Institui d'His: 
foire generale de l'Universi!e de Iassy), 132 pp., 3 planşe şi o harfă. 

Intr'un capitol cu litiul de mai sus, din cartea sa recentă Le� invasions barbares 
(Paris, Payol, 1937). d:l F. Lot s'a pronunţa! în defavoarea continuităţii poporului român 
în Dacia. Ţinându:se de simpla literă a documentelor, d:sa s'a lăsat impresionat de 
lipsa de ştiri directe asupra Românilor în epoca invaziunilor şi dând o interpretare 
absolută constatărilor linguistice care dovedesc formarea limbei române în Sudul Du: 
nărei, a ajuns la concluzia că Dacia ar fi fost complet deşertată de Romani sub 
Aurelian, iar că Românii, formaţi în Sud, ar fi repopulat această fostă provincie mai 
târziu, căire sec. X. E drept că istoricul francez ţine din capul locului să asigure pe 
cititor că nu înţelege să părtinească, prin aceasta, pre!enfiunile antiromâneşti ale is!o: 
ricilor maghiari în legătură cu Ardealul, arătând că chiar presupunând fondate din 
punct de vedere istoric asemenea pretenţiuni, ele n'ar fi jusificate din pune! de 
vedere politic. ,,Nul peuple en Europe n'es! installe de tou!e e!erni!e sur le sol 
qu'il occupe actuellement. Les Roumains n'on! pas plus a ceder la Transilvanie 

que Ies Anglais la Grande Bre!agne ou Ies Hongrois la vallee de la Theiss, pour 
retourner, Ies premiers en Allemagne, Ies seconds en Siberie". Dar cu toată această 

categorică şi înţeleaptă declaraţie şi cu !oală imparţialitatea real dovedită în expunerea 
sa, d:l Lot nu con!ribue mai pufin, prin teza sa pur ştiinţifică, la încurajarea celor 
cari luptă tendenţios împotriva drepturilor poporului român asupra pământului românesc, 

Precum era firesc, o asemenea atitudine a unui învăţat de autoritate fală de 

problema cea mai gravă a istoriei româneşti, a produs destulă emoţie în lumea noastră 
intelectuală. Luarea în cercetare a argumentelor d:lui Lot nu putea să întârzie. D:l 
G. I. Brătianu, un istoric de distinsă valoare, fost elev al învăţatului francez, era
cel mai indicat s'o facă. Observaţiile d:sale alcă!uesc un întreg volum, în care simpla

critică a părerilor d:lui Lot e depăşită, pentru a face loc unei examinări privind
întreaga problemă a continuităţii Românilor în Nordul Dunărei.

Animat de un spiril de obiectivitate ştiinţifică tot atât de sincer şi de sever ca 
şi d:l Lot, dar în plus stăpân pe o informaţie deplină, d:] Brătianu începe discuţia 

problemei printr'un procedeu dialectic foarte eficace: d:sa îşi propune să examineze 
diferitele teze ale adversarilor continuităţii, presupunându:]e aprioric ca deopotrivă de 
întemeiate şi ca sprijinite pe argumente de o valoare egală. Şi astfel sun! trecute în 
revistă : părerea recentă a d:lui L. Tamas, care, potrivit cu traditia şcoalei istorice 
maghiare, atribue Românilor o origine sud:dunăreană şi o imigrare în Ardeal la o 

dată foarte târzie {Archiv. Europae cenfro#or,ent., I, 1935, p, 1 sq. şi II, p. 46 sq) ; 
apoi teoria lui J. Bromberg, un minoritar basarabean emigrat în America, după care 
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România de la Răsărit de Carpaţi ar fi fost în întregime o fară slavă· chiar pe vremea 
lui Ştefan cel Mare (Byzanlion, XII, I, în curs de apariţie) şi teza d:lui Mutafciev,. 
care sus!ine că poporul român nu s'a putut forma în apropierea Dunărei şi că n'a 
avut niciodată la începuturile sale vreo legătură cu Dobrogea şi cu -Bulgaria (Bu[: 

gares el Roumai11s dans J'bislofre des pais danubie11s, Sofia 1927 ; cf. P. P. Panaitescu. 
în Revista aromânească, I, 1929). Cum istoricul bulgar, urmând păreri. mai vechi, a 
tinut să precizeze ca patrie originară a poporului român regiunile din Vestul Penin" 
sulei Balcanice, Serbia Meridională, Herţegovina, Muntenegru, Bosnia, d=l Brătianu 
prezintă şi opinia lui C. Jirecek (Gesch. d. Serbe11}, după care tocmai acele regiuni 
au fost leagănul poporului sârb şi prin �rmare n'au putut fi în aceeaşi vreme patrie 
a Românilor. Primite fără preferinfă, aceste puncte de vedere impun concluzia că 
poporul român n'ar fi avut nici origine, nici patrie I Un impas absurd, prin a cărui 
scoatere in evidentă d:l Brătianu izbuteşte să demonstreze în chipul cel mai impre: 
sionant tot ridicolul încercărilor de a exclude actualul teritoriu al României din cerce" 
tarea originii poporului român şi imposibilitatea de a lua aceste încercări în consideraţie 
fără o critică foarte atentă. Defectul lor comun, atunci: câud nu sunt izvorîte dintr'o 
tendinţă şovinistă antiromânească, e că sunt călăuzite de o metodă strâmtă, mărginită 
la idolatria textelor atât de puţine şi de şubrede în acest domeniu, fără a tine seama 
de realităfile generale ale vieţii şi ale evolufiei istorice. 

D:l Brătianu purcede la cercetarea problemei după metoda completă pe care o 
preconizează. Dacia romană n'a putut fi părăsită cu desăvârşire. Comparaţia cu eva: 
cuarea altor regiuni romane, ca Noricul ori Alsacia, demonstrează clar că pretutindeni 
populaţia rurală săracă a preferat să rămână pe pământul ei, în înfelegere cu Barbarii 
stăpânitori. De la această constatare generală nu e niciun motiv să se excepteze teri„ 
toriul de azi al României, atât de bogat în mun!i şi păduri, refugii bune în caz de 
invazii violente, utilizate adesea de înşişi Barbarii stăpâni, după aclimatarea lor. Con: 
tactul între cele două maluri ale Dunărei s'a continuat fără întrerupere după Aurelian, 
fie prin expansiunea politică şi spirituală a imperiului ori prin expedifii militare, fie 
în sens invers prin invaziile barbare. 1n ambele cazuri se făceau mutări de popula!ie 
de pe un mal pe celălalt al fluviului. De multe or.i izvoarele pomenesc de locuitorii 
din imperiu robifi şi duşi de Barbari în Nord. Venirea Slavilor în Balcani, în masse 
uriaşe, a produs mişcări metanastasice importante, silind o mare parte din populatia 
romanizată din Sudul Dunărei să se refugize în Nord, în Carpati, unde presiunea 
noilor veniti era cu mult mai slabă. In felul acesta dzl Brătianu stabileşte trei stra" 
turi de popula(ie· română în Dacia: I. Colonii rămaşi pe loc după evacuarea lui 
Aurelian. II. Captivii romani aduşi de Barbari cu prilejul incursiunilor în imperiu, 
III. Romanii din Sud refugiaţi în Carpati în urma invaziei slave. Popula(ia romană
din Dacia a fost astfel continuu împrospătată cu elemente venite din Sud. E ceeare
explică unitate.:: poporului ro:nân, pozitia sa în Dacia şi în Balcani şi unitatea limbei.
De altă parte, făr:i existenta continuă a unei populatii romanice în Dacia, strâns le:
gată de pământul acestei tări, diferitele elemente venite din Sud, din secol în secol,
n'ar fi pulul rezista şi ar fi pierii asimilate de Barbari.

Un întreg capitol e consacrat unităţii limbei române, care nu s'a putut forma 
exclusiv în Dacia şi nici exclusiv în Balcani, ci îşi are rădăcinile în lot teritoriul de 
altădată al romanismului răsăritean. 

Un alt capitol priveşte chestiunea tăcerii izvoarelor asupra Românilor medie" 
vali. D"l Brătianu insistă, în privinţa acestei lacune documentare atât de folosită de 
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adversarii continuilăfii, asupra explicafiei celei mai judicioase, anume că izvoarele 
acelor timpuri nu se preocupă decât de clasele conducătoare, de stăpânii diverselor 
regiuni. Elementele etnice nu erau finule în seamă decât în măsura în care reprezentau 
entităfi politice libere. Câtă vreme Românii n'au constituit decât o umilă clasă de 
supuşi ai diferijilor stăpânitori barbari din Dacia, ei erau confundafi în denumirile 
acelor stăpânitori, sau cel mult în numiri generice de caracter geografic, cum e aceea 
de „Scythi". De asemeni în Peninsula Balcanică, întocmai ca pretutindeni în im: 
periul roman, populafia romanică locală nu putea să aibă un nume deosebit. Abia 
începând cu sec. X apar primele menfiuni al,e numelui de „Vlahi", designând precis 
pe Români, dar e · de observai că în toate izvoarele confinând acest nume e vorba 
de o populafie mai muli sau mai pufin autonomă, care ajunge în curând chiar la 
importante roluri istorice. E foarte probabil că marele număr de "Vlahi", care se 
constată în Balcani în preajma anului !OOC - cu un nume împrumutat de izvoarele 
bizantine dela Slavi - să fie rezultatul invaziei maghiare din sec. X, care, pătrun: 
zând în Vestul .Ardealului şi Banatului, a silit o parte din populafia românească 
din Dacia să..-şi caute noi pământuri în Sud, întărind 'acolo un elemenf romanic 
străvechiu. 

ln sprijinul interpretării pe care o dă tăcerii izvoarelor medievale vechi în ce 
priveşte pe Români, d:! Brătianu aduce numeroase şi convingătoare dovezi din vre: 
muri mai târzii bine cunoscute, când Români precis caracterizafi •apar sub numele 
stăpânitorilor lor, cum e cazul de pildă cu acei „Stancu", ,,Radu", ,,Marioara", 
.Stoica", ,,Dumitru", cari suni înscrişi în documentele genoveze din Crimeia, în sec. 
XIII-XV, drept „Unguri" pentru simplul motiv că proveniau din regiuni aflate ·sub
suzeranitatea regilor maghiari.

O atenfie specială este acordată menfiunilor găsiie în două izvoare musulmane 
- o geografie universală scrisă la 982 în Afganistan şi opera de caracter istoric a
Persanului Gardizi din 1094 - care au produs în ultimul timp mult interes. E vorba
în ambele izvoare de o descriere a popoarelor de familie turcă, printre care autorii
respectivi socotesc şi pe Maghiari. In vecinătatea acestora din urmă se pomenec
două popoare creştine numite V.n.nd.r. sau N.nd.r şi M.rdat san Mirvat. Inter.
pretările acestor nume au dat loc unei discufii care se pare că e de abia la în.
cepul. Pentru Mirvaf s'a putut ajunge la idcia că ar reprezenta o Moravie. ln
schimb sub numele V.n.nd.r nu s'ar putea ascunde decât o populufie românească .
.Amănuntele date de autorii musulmdni, anume că aceşti V.11.nd,r ar reprezenta o
ramură a neamului creştin Rum (de sigur „Romani"), că ar fi mai numeroşi dar mai
plabi decât Maghiarii şi că ar locui pe malurile fluviului Duba(= Dunărea) în apro..
sierea unor munti mari, se potrivesc foarte bine cu siluatia Românilor (cf. A. Decei,
Asupra unui pasagiu din geograful persan Gardizi, în Omagiu pentru fra/ii A. şi I. 

Lapedatu, Bucureşti 1936). La interpretările care s'au dat până acum acestor V.n.
nd.r., d:l Brătianu adaogă o hipoteză foarte atrăgătoare, după care ar fi vorba de
numele corupi al Brodnicilor, ,, stăpânii vadurilor", popula fie româno:slavă menfională
de diferite documente în Răsăritul Carpafilor, în sec. XII-XIII. Cred interesant
pentru cititorii Analelor Dobrogei, să mentionez, cu prilejul acestor rânduri, o altă
părere recentă asupra acestui enigmatic popor, datorită d..-lui .A. Sacerdofeanu (Ro: 
mâni şi Barbari în sec. IX: un început de diferenţiere, extras din Revista Arhi..
velor, III, 6 (1936), Bucureşti 1937, p. 13 sq.), după care N.nd.r(resp. V.11,nd.r) ar fi
o populafie românească nu din Dacia, ci din duapla Dunărei, din Dobrogea, vecină la
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Dunăre cu Maghiarii, în momentul când aceştia se aflau în:ă în Atelkuz. Dala de 
982 a primului din cele două izvoare musulmane, precum şi detaliul mentional în cel 
de„al doilea că „alunei când Maghiarii se află pe malul fluviului Duba văd pe oa: 

menii neamului N.nd.r", suni importante argumente pentru o asemenea interpretare. 
In orice caz, numele V.n.nd.r n'ar fi toiuşi u.1 nume propriu pentru a 

desemna natiunea română·, ci ar reprezmla fle numele unui şef necunoscut (cf. Decei, 
op., cil.), fle o denumire geografică {Brodnici),· Şi aci, ca în toate izvoarele mai vechi, 
Românii se ascund sub nume lipsite de preciziune etnică. 

Ultimul cap'itol al căr/ii d=lui Brătianu cuprinde observatii asupra a diferite 
aser/iuni ale d:lui Lot cu privire la isloril Românilor după sec. XUI. Cu acest prilej 
d,-sa, de acord cu istoricul elen d=I Lascaris şi împotriva părerii d,-(or Lot şi Seton 
Watson, contestă orice legătură Intre Românii din Nordul Dunărei şi patriarhia din 
Ohrida. De asemeni nu aderă la teza după care principii din preajma Dunărei de 
Jos pomeniti de Anna Comnena în sec. XI ar reprezenta formatiuni de Stal 
româneşti. Dup:i d=sa n'ar putea fi vorba decât de şefi pecenegi, cari şi=au creai 
domenii independente în dauna stăpânirii bizantine în Dobrogea. 

La sfârşitul unei lucrări în care se susjine persistenta de totdeauna a poporului 
român pe pământul României de azi, printr'o demonslratie atât de logică şi de con,
vingătoare, sprijinită· pe o profundă discriminare a realitătilor istorice, e cum nu se 
poale mai potrivit citatul pe care îl aduce d=I Brătianu din declaratiile făcute la 1857 
de ambasadorul austriac la Constantinopol cu prilejul discutiei unirii principalelor. 
Adversar neînduplecat al acestei unirii, în calitate de reprezentant fidel al inleresclor 
Austriei tn Răsării, el demonstra ca suprem argument, lendinta naturală care ar im= 
pinge pe Români, odată încurajati spre fuziunea principatelor, să scuture jugul turcesc, 
să cuprindă Bucovina, Ardealul şi Banalul şi să=şi caute o frontieră în Balcani. 
Clivinle profetice, care fac onoare perspicacităţii diplomatului habsburgic şi care, w= 
nite din partea unui duşman, constituesc cea mai incontestabilă recunoaştere a drcp-= 
!urilor naturale ale poporului român asupra teritoriului de azi al României.

Printre diferitele temeiuri jucidice_cai:e stau la baza anexării judeţelor de Slld 
ale Dobrogei în 1913, d,I Brătianu pune, cu multă dreptate, pe prima l inie, al,itur i 

de nevoia de acoperire strategic:i a Constantei, dreptul României de a obţine o com= 
pensatie teritorială pentru renunţarea sa la proiecţia asupra populaţiilor româneşti din 
Balcani, care după marele războiu aveau să înceapă marea lor emigrare spre patria 
dela Dunăre spre a fi coloniz�te tocmai în aceste judeţe dobrogene. 

In general, cartea d,lui Brătianu se caracterizează printr'o exemplară elegantă 
îrl expunere, printr'o informaţie largă şi la curent, printr'o argumentare csmcisă şi 
fermă şi prinlr'o obiectivitate impecabilă. In toal,1 b�gala literatură asupra continui-= 
tăţi1 poporului român în Dacia, atât de influenţată, înc:l de la începuturile problemei, 
de pasiunile naţionaliste cele rriai opuse, suni rare lucrările care să se fi ridicai la 

. ace!Jş înalt nivel de sobrietate ştiinţifică. Prin aceast.1 calitate maeslră, ca şi prin 
toate celelalte însuşiri pe care le dovedeşte noua contribuţie istorică a d=lut Brătianu, 
adev:irul conti�mităţii noastre în Nordul Dunărei câştig:i în tărie şi în claritate. 

* 

Radu Vulpe 

Ion Dinu, Un document creştin:apusean de conşfiin/Z: or!odox=orienfa!ă. 

Aspecte din persccufia lui Marc' Aureliu. (Tiparul Glasul Bucovinei, Cernăuţi 
1937', p. 91). 
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D,1 Ion Dinu esle un dobrogean cwioscuf. Lucrările de până acum 1) J.,.au
consacrat într'o !alură - aceea religioasă - susţinută, în Dobrogea, prin glasul evan.,. 
ghelic al revistei teologice regionale, cu rezonante din antichitate în nume, Tomis. 
Doctor în teologie, d. I. D. e un apologet al creştinătăţii ortodoxe. 

Documentul creştin.,.occidental - subiectul actualei lucrări - nu e altul decât 
scrisoarea întocmită de învăţatul episcop· lrineu, în timpul persecutiunilor din vremea 
lui Marcu Aureliu (dece Marc' Aureliu ?) ·şi trimisă celor cărora le era destinată 
numai după terminarea persecuţiei şi reîntoarcerea sa din misiunea la RoJ11a. Tradu.,. 
cerea scrisorii este .după Eusebiu" şi "confruntată cu aceea a lui Fernand Mourr€1", 
iar „în unele paragrafe, numai cu traducerea fragmentară a lui A. Boulanger". 

Scrisoarea aceasta, păstrată de Eusebiu din Cezareea, cunoscutul colecţionai, 
de date pentru cea dintâi istorie a creştinismului din antichitate, constitue, în ce prii 
veşte începuturile creştinismului galic, un document de neasemuită valoare. Scrisoarea 
e a Bisericilor dia Lyon şi Viena căire Bisericile Asiei şi Frig iei, din anul 177. 
Din păcate, scrisoarea e fragmentară, aşa cum s'a. păstra! în opera lui Eusebiu. 

Bisericile din Lyon şi Viena erau, în 177, perfect organizate şi erau de cuJ.,. 
tură şi limbă greacă, deşi numărau, în rândurile credincioşilor, latini, celţi şi chiar 
barbari. Nu erau străine nici de limba oficială, limba latină, pe care au folosit.=o unii 
martiri la interogatorii. In raporturile cu Bisnicile din Asia, nici Lyon nici Virna I]U 
se lăsau patronale de episcopii europeni, ci păstrau o independenţă absolută fată de 
Roma, recunoscând doar patronarea, onorifică şi platonică, asiatică şi frigiană, cu un 
singur cap şi conducător, Mântuitorul Isus Cristos. Intre LY.on şi Viena, de o parfe, 
şi Roma, de altă parte, n'au fost, atât înainte cât şi după I rr, raporturi de supre.,. 
matie şi dependenţă. Cele două Biserici erau misiuni asiatice, lucru pe care nu J,-au 
uita! ele. Episcopatul lor, în Gallia, era de esenţă şi continuitate asiatică. 

Lyon şi Viena erau în dezacord pe tema sărbătorii Paştilor, căci oficiau la fel 
şi în acelaş timp ,u asiaţii, nu cu cei din occident şi dela Roma. Până în prima 
jumătate a sec. IV (325), Bisericile galice nu s'au plecat practicilor dela Roma, ci 
numai pe urmă, fără să existe dovezi convingătoare şi pentru această presupunere. 
Cu toată influenta latină şi cu lot intervalul de limp trecut dela persecuţia lyono.,.vieneză, 
cele dou,1 Biserici au fost mereu îndreptate spre Asia şi F rigia·. 

Orientalii galici se opuneau, prin legăturile cu Răsăritul, începutului de schismă· 
dintre B'isericile Asiei şi Europei Apusene. Tendinţelor de supremaţie romano:ca„ 
tolică, creştinii din Gallia le.=au opus o independentă demnă. 

Lucrarea d,-Jui I. D. cuprinde următoarele capitole : I. Inceputul creştinismului 
galic; II. Textul scrisorii (.,Slugile lui Cristos, care locuesc în Viena şi în Lyon, 
din Gal/ia, căire !rafii din Asia şi din Frigia, cari împărtăşesc credinţa şi nădejdea 
noastră in mântuire, pace, grafie şi mărire, prin Tatăl Domnului nostru Isus Cristos'); 
III. Observaţii şi constatări; IV. In fata mucenicilor marc' aurelieni.

Studiul este precedat de un cuvânt „căire cefifori". semnat de părintele D!.
Vasile Gheorghiu, profesor la Universitatea din Cernăuţi. 

•Ioan Micu

Dobrogea de Sud. Acesta e numde revistei de studii şi literatură regională, 
�părulă anul acesta, la I Februarie, sub conducerea d,-Jui Radu R1:1căreanu. 

1) In jurul episcopiilor Tomis şi Durostor; - Biserica preneroniană în fa/a
adversifăfii iudaico:păgâne. 

www.minac.ro



- 231 -

Primul număr se deschide prin o pagină de avânt. .Pornim la drum fără 
teamă, că piedicile ne vor opri în cale. Drumul e drept şi, încrezători în isbândă, 
tindem spre un fel determinai. Acei ce astăzi frăesc viaţă românească în acest 
multicolor col/, datori suni suni să pregătească viaţă nouă pentru acei ce se vor 
naşte dintr' un românism nou", 

Au apărut până acum cinci numere. 
D=l Simion Mehedinţi, în articolul „Graniţe asanate şi vindecate", (Nr. 1, 

pp. 3-14) face o paralelă înlre felul cum suni considerate şi respectate granitele în 
occident, deşi hotarele politice nu corespund celor etnice, şi menlalilalea de barbaq 
,,hrăpăreti" a vecinilor noştri, Ungurii şi Bulgarii. 

D=l Radu Rucăreanu semnează un mic studiu despre Dobrogea de Sud 
(pp. 15-24). Punciul central din studiu îl formează cercetarea eh)icului din această 
regiune, supusă atâtor .procese etnice", după allernări de stăpâniri, din cea mai în= 
depărtată antichitate până în vremurile actuale, pentru care stă martoră toponimia Do= 
brogei . • Dobrogea de Sud se realipeşte aslfel ţării - prin Tratatul dela Bucureşti, 
dela 1913 - cu _o popula/ie străină şi numai cu răsle/« aşezări româneşfi, de Ro= 
mâni Ardeleni rămaşi prin mijlocul ei cu mai mu/fă popula/ie românească pe 

malul Dunărei'' . 
D=l Ion Lolu: Invita/ie la dobrogenism (pp. 28-32). Observă că „Dobrogea, 

până acum, nu şi=a realizat integral nici măcar specificul ei în forme bine definite, 
ca mai apoi să poală fl un element de componentă al specificului nationa!. In seria 
regionalismelor româneşti, Dobrogea reprezintă un vl�slar sănătos, un mugure înflorii, 
dar nerodit". 

Remarcă lipsa unui dobrogenism literar, datorită - cred - nu atât lipsei de 
elemente, cât înstrăinării acestora. 

Pentru aflarea specificului dobrogean, propune solutia următoare : ,, lrebue în= 
curajate în primul rând colectiile etnografice, monografiile rurale, colectiile de poezii 
populare dobrogene, muzeele, cercetările arheologice". 

In eseul Vasile Pârvan. Aspecte ale personalităţii" sale 1), d=l Octavian
Mărculescu, cu ocazia împlinirii a zece ani dela moartea celui mai mare arheolog 
al nostru, găseşte reve.latoare accente de reîntrupare şi definire. Prezentarea lui Pârvan 
ca istoric, arheolog şi filosof, deci prezenlar,rn personalilătii sale ca om de ştiinţă şi 
cugetător, făcută în decenta adevărului, dă eseului o importantă deosebită printre foale 
studiile şi co11rnnicările asupra neuitatului Pârvan. 

Plin de sugeslii sănătoase şi realizabile articolul d1lui Ion Neicu : Câteva idei 
pentru o nouă politică maritimă (N. 3-4, pp. 35-43). 

Literatură semnează : Gr. Sâlceanu (Ponlică, Iulie), Em. Papazissu (Baladă 
din Pind, Armalolul, Beiul din Balcic, Cantilenă), Clement Vornicu (Echinox alb), 
F. Celea (Macedoneană, Păstorul, Credintă), Alex. N. Papagheorghe (Psalm), Ion
Lolu (Scrisoare căire laia). Ioan �1icu 

·k 

)I, ·'1-

Poşta redacţiei. Unui anonim. D:voasfră aveti aierul să ne imputati nouă 
greşelile altora. Apoi, de ce ne scrieli anonim şi fără adre,să? Apreciez sentimentele 
Dv. şi înteleg, din cuprinsul scrisorii, că sunleti un geograf tânăr, poale un student. 
lată răspunsul nostru : 

1. ln chestiunea aşa zisei .platforme litorale" dela Coasta de Argint, cilifi cu
1) Nr. 3�4, pp. 3-24. 
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atenfie articolul nostru din acest volum şi comparafi faplele şi concluziile aduse de 
noi cu ipotezele celorlalţi. Este mai bine să vă faceţi singuri convingerile decât să 
apelati la alţii. Dacă aveti unele îndoieli asupra unor puncte, menfionati=le şi vă voiu 
lămuri cu plăcere. 

2. 1n Chestiunea deltei Dunărei, noi ne=am spus cuvântul şi rămânem la el.
Până în prezent nu s'a produs nimic nou, serios şi documentat, care să ne silească 
a ne schimba convingerea. Răspunsul d=lui V. M. din Bulet. Soc. Geogr. �u=i pot 
socoti drept serios. E şi confuz şi nesincer. Citifi cu atenjie studiul nostru asupra 
Deltei Dunărei (Bulet. Soc. Geogr. 1922) şi recenzia din Analele Dobrogei 1 ()36 
asupra comunicării lui G. V. dela Varşovia: Că această comunicare a produs sen.
zafie acolo, cum afirmă d=I V. M., nu neg şi nu ştiu; îns.'i senzaţia se poate inter ... 
preta şi nefavorabil. Citiţi de aceea conţinutul comunicării lui G. V. din Compfes 
rendus du Congres infernal. de geogr. Varsovie, 1934, pag. 342-351, voi. II, (unde 
răposatul geograf mai afirmă şi alte greşeli peste cele din textul român) şi citiţi şi 
,,Discussion" (pag. 351-353), dar mai ales obiecţiunile lui H. Bauhg şi J. Schokalsky. 
Răposatul geograf nu prea era în curent cu chestiunile quaternarului. 

3. Profilul K. de după pag. 96 din cartea »România", 1936 de V. M. nu„mi
căşunează mie nimic, pe simplul motiv că acel profil e cu lotul greşit. Judecă şi D=ta l 
Dacă valea Techirghiolului este erodată în stiva de strate de calcar sarmatic şi dacă 
numai pe fundul văii există argila .sarmatică", cum se dă în legendă, fără·continuare 

.şi în restul profilului, - aceasta înseamnă că autorul admite o fază continental� 
intersarmatică, în care fimp s'au erodat văile dobrogene dinspre mare, după care 
ele au intrat iar sub nivelul mării sarmatice, care ar fi depus pe fundul lor argila! 
Nu mai e nevoie să înlătur această absurditate (bazată pe ce -; pe foragii ? pe reali.
făli ?) şi să mai afirm că profilul de mai sus falsifică istoria evoluţiei geo-=morfolo.
gice a reg. dobrogene de aici. 

4. Pentru întrebarea dela punctul 5 al d-=tale, e mai bine -să te adresezi au.
torului. Eu nu împărtăşesc acele vederi. Nici nu sunl documentate riguros ştiinfific. 
Ce vrei? Adevărul nu se lasă uşor cucerit, mai ales de superficiali şi nebuloşi. 

5. La punctele I şi 2 ale d-=tale nu pot să-=fi răspund aci, în scris. Chestiunea
e prea delicată. Nu mă priveşte şi nici nu î�feleg ce interes poate prezinta pentru d-=ta. 

De puteţi, treceti pela Cernăufi şi căutati-=mă la Institut. Dacă-=mi scri(i, nu 
neglijafi adresa şi ... numele, mai ales numele. Anonimatul nu obligă la răspus. 

C. Br.
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MULŢUMIRI 

Aducem viile noastre multumiri următoarelor insfifutii şi persoane, 
care au binevoii a sprijini băneşte tipărirea vol. XVIII din „Analele 
·Dobrogei".

1. Primăria Municipiului Constanta (H. Grigorescu) 20.000 Lei.
2. Prefectura jud. Constanta (T. Bellu) • . . . . 2,000 ., , 
3. Camera de Comert şi de Industrie, Bazargic

(Voiculescu) . . . . . . . . . • . 5.000 ,, 

--
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, Colectia ,,,Analele Dobrogei", dela anul V încoace, numerele 

izolate şi abonamentele se pot cere d=-lui. C. Brătescu, Prof. univer=

sifar, Cernăuţi. 

PREŢUL 150 LEI 
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