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. Printre revendicările Bulgarilor, in timpul războiului 
mondial, erau şi cele privitoare ra ··România Transdanu� 
biană, la Dobrogea. 

Regiunea' aceasta se cunoştea prea puţin în străîntl
tate. Afară de geografi şi de câţiva călători străini, lumea 
nu cunoştea nici· numele Dobrogei. Această ignoranţă, 

· care stăpânia nu numai pe oamenii de rând, ci chiar şi
pe �ei ce puteau fi chemaţi a împărţi justiţia futernaţio
nală Ia un eventual congres, eri;t propice pentru oricine
voia să pescuiască m· apă turbure. Bulgarii începură dar"
o propagandă activă pentru a câştiga opinia publică· strâină
in favoarea revendicărilQr lor asupra României Transda
nubiene. / 

. . 
. .. . 

Ei trimiseră in străinătate mai multe misiuni, cărora 
le�au pus la dispoziţie mijloace materiale bQgate, pentru· 
a determina un curent favorabil lor, nu numai in Germa· 
nia şi în Austro-Ungaria, dar chiar şi în ţările Inţelegerii .. 
Unii din propagandiştii . buJ�ari lucrau ·la Berlin, alţii Ja 
Viena, alţii în Elveţia, de unde treceau broşurile şi cărţile 
lor în Franţa şi în Anglia; alţii, în sfârşit, în America. 1n 
această din urmă ţară, fură himişi câţiva din foştii elevi 
ai lui Roberts College din Constantinopol. 

La· Berlin, ministrul plenipotenţiar bulgar Rjzoff des
făşura o . activitate extraordinară. Publica articole, intra 
tn polemici chiar cu scriitorii şi erudiţii germani şi edita 
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�lhiimuri cu hăi-ţi vechi� prin· care voia să arate eă Do
brogea, din timpurile cele mai vechi, apa1'ţinea Bulgariei. 

In Elveţia, misiunea bulgară era com;lusă de d. A. 
lşircoff, profesor la Univerditatca din Sofia. Şi ea s'a ară ... 
lat foarte activă, reuşind să câştige multă simpa tle în di -
ferite :dare şi reviste loca1e, dintre care un�le ajungeau 
până în redacţiile pres(�i franceze şi engle·�(l. 

Primrjdia era mal'e pt:ntru noi. Opinia publicii a. alia� 
ţilor noştri, de care ţiQ seamă c.ârmuitorii ţărilor respec
tive, trebuia ferită de a căpăta <:onvingeri greşite, defa
ţorabile nouă, într'o chestiune vitală pentru statul nostru. l 

Pentru .a -răspunde acestei propagande. precum şi celei l 
ungureşti, care de asemenea se agita mult, Asociaţia ge
nernlă a Pro/eso1ilor unive.rsi(a,ri, in şedinţele ei, ţinute 
la Iaşi, în Iulie ,19 l 1, a hotărît să ceară guvernului să 
trimeată o misiune de Profesori universitari, ca să lumi
neze pe aliaţii noştri asupr21. chestiunilor şi revendicărilor 
româneşti. Djo sânul ei s'a1:1 ales zece colegi : d nii Ch. 
Droahet. Dr. Hurmuzescu, Tr.. Lalescu, S. Mândrascu, G. 
Murno, E. Pa1igrati dela Universitatea din . Bucureşti, I. 
Nistor dela Univel'sitatea din Cernăuţi, 1. Găvăncscul; l„ 
Ursu şi eu însumi dela Universitatea din laşi. , 

D. I. Brătianu, pe atunci preşedinte al Consiliului de
Miniştri, a acceptat să ne trimită în străinătate, promi
ţându-ne sprijinul guvernului. ,, D-sa a fost mai ales viu 
impresionat de devot�mental şi dezinteresa.rea noastră. 
Noi ne puneam cu totul I.a dispoziţia guvernului, fărlt cori
d1ţii; li ceream uumai, ca legaţiunea la Paris să se însăr
cineze. să plătească cheltueJile de tipar ale revistei noas
tre care, după . părerea d„lui Brătianu, trebt1ia să apară 
de două ori pe lună, in vre-o douăzeci de mii de exem
plare, câte zece mii_ pentru- fiecare ediţie franceză şi en
glezii. Pentru noi, nu ceream absolut nimic, afară doar 1

, de plata -regulată a salariilor noastre bugetare". 1 
Sosind !a Paris, ne· am pus numai decât pe, lucru. Din 

nefericire, nu ni s'au dat mijloace, ca să scoatem revista 
proectata .. Evenimentele se precipitau şi România �ra con
strânsă să inchee arraistiţiul, apoi pacea dela Bucureşti, 
şi să rămână „ ţară n.eutră". Guvernul ne- a părăsit cu
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totul, lăsându-ne chiar fără· salariî
1 

fntr'o- tară ·streină. Şi 
în acest timp, Ungurii şi Bulgarii intensificau propaganda lor . 

. Era o datorie patriotici să o combatem. Ne-am strâns 
dar în jurul ziarului „La Roumanie", · înfiinţat de d-nii 
Pavel Brătăşeanu, Const. :Miile. E. · D. · Fagure şi C. Banu, 
şi am început lupta. �e-am împărţit rolurile, fiecare în
sărcinându-ne cu apărarea unei provincii. Ca dobrogean, 
am luat sarcina apărării patt1ei mele. 

* 
* * 

( 

Sa-mi fie îngăduit a reproduce aici articolele publi
cate în „La Roumanie" cu privire Ia Dobrogea. 

In primul, publicat în No. 5, din 14 Februarie 19181

am c.:1.utat să răspund· la ·cele patru puncte ale argumen-
ta,iei tezei bulgăreşti. Iată-l : 

Dobrogea şi pretentiunile butgăreşU 

- de un băştinaş ---

i 

De un timp încoace, Bulgarii se agită mult în favoarea 
pretinselor drepturi asupra Qobrogei, pe care ar dori s'o 
anexeze ţării lo:i;. 

Dobrogea n'ar fi decât un pământ ·bulgăresc, atâ.t din 
punctul �e vedere geografic şi istoric cU şi din cel etno· 
grafic. 

Nimic nu e mai greşit, decât teza aceasta. Dobrogea 
nu e în nici o privinţă bulgărească. 

Să examinăm pe scurt aici -- o vom face aiurea cd 
mai �ulte amănunte - această che�tiune, sub întreitul ei 
aspect. 

I. Dobrogea nu este un pământ bulgăresc din punct
de vedere geografic. 

Sub numele de Dobrogea se înţelege intreaga Româ· 
nie Transdanubiană, mărginită la est de Marea Neagră, 
la vest şi nord de Dunăre şi Ia · sud printr'o linie, care 
merge dela sud de Balcie până la vest de Turtucaia. 

Toată această regiune înfăţişează caracteristici, care o 
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deosebesc mult de regiunile meridionale ş1 o apropie de 
stepele Bărăganului M�nteniei şi de Bugeacul Basarabiei. 

In adevăr, pe când regiunile meridionale vecine sunt 
brăzdate de râuri şi acoperite de păduri imense, Dobro
gea, mai ales în partea ei aşezat

1

ă la nord de Bazargic, 
nu este decât o stepă, lipsită de arbori şi de ape, unde 
pl(i}ile sunt rare şi vânturile violente, condiţiuni care fac 
viaţa aspră. Numai apropiindu-se cineva de delta Dunărei 
,.,ede aspectul ţ�rii schimbându-se. 

«-Ceea ce alcătueşte caracterul general al Dobrogei
1

zice geograful Vivien de Saint-1\'Iarlîn (Nmweau clictionnaire 
degeographie Lmiul'fselle: la Oobroudja}, mai ales în păr
ţile centrale, este lipsa de apă şi de arbori. La sud, o 
zonă împădurită, numită de Turci Deli-Orman, sau Pădurea 
Nebunâ, despărţeşte această regiune de frumoasa şi mă
noaşa provincie a Varnei». 

Cei vechi făceau de asemenea aceiaşi deosebire şi 
apropiau regiunea dobrogeană de pământurile aşezate la 
nord, care alcătuiau Scitia. 

Iµ epoca greacă, Dobrogea nu era, pentru autorii vechi, 
decât începutul .acestei Sciţii. care corespunde cu Basara
bia şi cu Rusia meridională. 

Romanii o numiră Scylhia Mitwr. Ia sfârşit, m.ai lâr
yju, ea fu desemnată subt numele dţ Scylhia Pontica, 
conservat de hărţi vechi, până în secolul al XVII-iea. 

Din punctul de vedere geografic, Dobrogea se deose
beşte de asemenea <le regiunile dela sud, care alcătue;:;e 
Bulgaria actuală. 

II. Din panelul de vedere istoric, prelentiunile bul
găre�li -nu se întemeiază pe nici o temelie solidă. 

Mica Scythie era locuită, în timpurile he11enice ·de 
populaţiuni de origini diferite. In interiorul ţării, erau Scy
ţii şi unele triburi tracice, care se organizaseră în mici 
state, cârmuite de regi; numele unora din ei ne· sunt c1,1-
noscute prin descoperirile numismatice ale D-lui Mihail Suţu. 
Pe,litoral, existau oraşe grecesti, în cea mai mare parte
colonii milesiene, ca Istros, Tomis (astăzi Constanţa), Kal
latiş (astăzi Mangalia), Krounoi sau Dionysopolis (asU\Zi 

www.minac.ro



5 

Balcic), etc. Toate aceste oraşe infloriră. din secole1.e al 
VfHea· şi al Vf-·lea înainte fle Christos până sub Bizantini. 

Romanii, cucerind provincia, pe la ,sfât·.şitul secolului 
1-iu lnaintea erei noastre, o ror,nanizară mai alet; fn interior.

Impăratul Traian ridică chiar, nu departe de Cerna
Vodă,. în localitatea actuală Adam·Clissi, un monument, 
martor glorios al triumfurH r sale· asupra barbariJor şi 
semn de netăgădttit al latinităţii 8:ominilor şi al drepturilor 
1or istorice imprescriptibile asupra Dobrogei. 

lmpăraţii Bizantiului primiră ca moştenire această pro
vincie, care nu încetă un singur moment de a face parte din 
I mpcriul de Răsărit, cu toate• uzurpaţiuniJe temporare ale 
barbarilor năvălitori. 

Este totuşi adevărat,. că puterea admi).listraţiuoii bi· 
zantine f adeseori- arnhilată prin năvălirile barbarilor,.. cari 
se scurgeau prin Dobrogea, ca printr'un culoar, pentru a 
se duce să jefuiască. Trncia şt Mace:lonia şi pentru a a
taca Bizanţul şi Salonicul. 

Printre aceşti barbari,' cei ce se manifestă mai mult 
prin sălbătăciile Ior1 fură Bulgarfr 

· Prin mijlocul secolului al I!__lea ei reuşiră să. înteme-
. ieze un ·Stat, cu capilala in Pn·easlav, aşezată între Rus-

ciuc şi Varna. Săpăturile· şcoalei arheologice mse din Con• 
stantinopol la Aboba, care corespunde cu această localitate, 

-� ne-an arătat gradul de civiliz ţie al acestui Stat: era o 
oi:ganizaţie cu desăvârşire prim tivă şi barbară. 

Statul bulgăresc fu în 967 nimicit prin invaziunea 
Ruşilor, comandaţi de Sviatoslav. iu 972, împăratul bizan
t.in, IQ.fill Izimisce_s, zdrobind, la râ.ndul său pe Ruşi, res-
labili,. în această parte a Imperiului, şi chiar dincoJo de 
Dunăre, autoritatea bizantină. Mai târziu, între �J6 şi 10t5,
Vasile al II-iea Bnlgaroctonul reuşi �ă ocupe, intre altele, , 
Pereasla'-';ul, care redeveni capitala Bulgarilor, şi să zdro
bească definitiv puterea lor. 

' Ptcenegii, aşezându-se în mod solid, pe la 1.051'. în 
a0easle- regiuni, sfârşiră ruina Bulgarilor �i căro"�

°

Ţ¾tri se 
văzură. siliţi să mute capitala lor la Tă.mova. 

ln tol timpul ace:3tei pei'ioade turburi, nimic, nu ne 
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dovedeşte ci I>obrogea să fi făcut
bar şi uzurpAtor al Bulgarilor. 

.. i�•'f. � r; 
. t . 

. � : �ţ 
parte. din 'statul li-�pS

. A�eastă provincie continuă �il fie drumul pe unde toţi 
năvălitorii,. veniţi din Nord, pătrundeau în imperiul bizan
tin. Litoralul fu. totuşi apărat prin fotHicaţiunile oraşelor, 
cât şi prin flota bizantină. 

De altfel, tn interiorul ţării şi ID partea care alcătu
eşte asUlzi Bulgaria orientală,' se aşezaseră Pecenegii şi 
mai târziu Cumanii, contra cărora împăraţii bizantini av11ră 
adesea de luptat. 

·<Chiar sub ţaru.l Ioan Assen, · zice· d. Iorga într' o
publicaţie recentă asupra Dobrogei, puternicul «impârab, 
a cărui dominaţiune se întinse (temporar) . dela Adriatica 
la Pontul Euxin, nu este chestiune de nici o ·mişcare în
dreptată spre nord�est, ,adică de o dominaţie, bulgărească 
:tn Dobrpgea>. 

« Totuşi, zic apărătorii tezei bulgăreşti, această pro
vincie făcu parte din patria noastră, pe la mijlocul veacu
lui al XIV-lea, sub despotatul lui Dobrotich. 

Adevărul e altul. 
Acest Dobrotici n'a fost un despot independent. El 

nu guverna „pământurile sale", aşezate in regiunea Varnei 
şi Cavarnei, decât în numele Bizantinilor, de cari îl ţineau le
gături de familie. De .asemenea, frat.ele său Teodor şi fiul 
său Ivancu nu fură decât nişte guvernatori bizantini. 

In schimb, s'a descoperit un mare număr de monede 
roJDâneşti, aparţinând domniei lui l\fircea cel Bătrân, Dom
nul Munteniei. 

In adevăr, acest monarh cuceri, în •difer.te rândm-i, 
pe la sfârşitul secolului al XIV-iea Dobrogea, a cărei 
populaţiune era în bună parte românească. Când această 
provincie căzu definitiv, în 1413, în puterea Tmcilor, aceasta 
se făcu în detrimentul Românilor. 

De aceea Vivien de Saint Martin al'e dreotate c.âud 
zice, după Hajdeu, că ,:dela Români, nu dela B�gari, Tur
cii' au cucerit Dobrogea (op. cit.)". 

Tratatul din Berlin, în 1878, dând aceaslă provincie 
nomâni�i, nu făcea decât-.µn ad de restituire. 

. ' 
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III. Punctul de vedere etnogj'afic nu este. de ase-
menea,· falJorabil Bulgarilor. 

Inaintea rilzboiulul actual, Dobrogea se in:făţişa îna
h1tea oţhilor călătorului ca. un muzeu etnografic din cele mai 
interesante. Se intâlniau acolo Ruşi, Turci, Tătari, Armrni, 
Greci, GagAuzi, Evrţi şi alte neamuri. 

Toate aceste rase se găsia11: Jn 1916,' innecale ifl 
massa predominantă a elemenlului românesc. 

Ia 1878, îna1nte ca această provincie să fie dată Ro
mâaieî, guvernul rusesc prin generalul BieJoserkovici, care 
nu se poafe bănui de parţialitat� faţă.de Români,--· �ulga· 
r:ii fiind în acea epocă „ micii noştri fraţi slavi" } pe cari 
Rusia îi luase sub protecţit1nea ci,-· făcu o statistica. E� pri-" 
veşte parte.a septentrională a Dobrogei� riistrict.ul Tulcea, 
ca.re„ printr'o întâmplare curioasă, dar istoriceşte explica·· 
bilă, conţine cel mai, mare. număr de Bulgari

'.
-.

Această sJatistică dă : · '· 

3.553 familii româneşti, adică 36¾.' 
'J.877 „ ulgărtişti, ,, 299/ 0.

din populaţia totală. 
Diferit.ele statistici po�\ler1vare ne a.rată o disproporţie · 

încă şi mai mare între aceste donă r,ase. De pildă, cca 
din 1911 dă: 

Pentru· judeţul Tulcea : 
Români 81.271 suf�de adică 
BuJga.ri �6.754 ,, )) 

Turci 3 920 ,, -�'
' rrătari 1.590 M .,,

Ruşi 32,636 M "

49,2¼ 
16 2°/ ' o 
2,4¾ 
0,9¾ 

19,8% . 

R.estuJ aparţine altor naţiona.lităţi. 
Pentru judet11l Constanţa: 

, ' 

nomîlni 
B_ufgari 
Tm·ci 
Tătari 
Ruşi. 

I 05.063 suflete, adicl1 
22.209 
6.916 

I 23,496 

,, 

" 

1.618 ,, 

" 

" 

" 
p 

610/o 
. 13%- 40/ o
13,6°/

{)
, 

0,9¼ etc. 
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Totalul populaţiunii vechei Dobrogţ se ridicilf.ţ rn 1911 : 
Români 186.384 adică 54,70/o 
Bulgari 48 .. 963 ,, · lf.;3% 
Turci 10.836 ,, . 3,30/o 
Tătari 25.086 „ 7156/0 

Cât priveşte partea Dobrogei, restituită României în 
1913 n'avem o statistică exactă. Dar toate hărţile etno
grafice şi toţi autorii bulgari, români sau străini sunt de 
acord să constate, că .populaţiunea,, în imensa ei majo
ritate, este, pentru districtele Caliacra, Bazargic şi Silistr�, 
turcească şi tătărească, Bulgarii ne alcătuind decât insule, 
din care cea mai însemnată este în spre Silistra, unde to.
tuşi ei imparţ pământurile cu locuitori de rasă românească. 

Inainte de 1878, populaţiunea musulmană se întindei! 
in masă ·compactă nu numai peste toată Dobrogea, dar 
şi în Bulgaria Orientală şi nord-orientală (Jirecek: Das Fur
�lenihum Bulgarien, passim; M,Ietici, Slaroto bolgarsko 
naselenie, p. 8). 

Dacă, actualmente, această regiune are un oarecare 
număr de Bulgari, aceasta se datoreşte colonizării poste
rioare, făcută după liberaţiunea Bulgariei de către Ruşi şi
Români. ·· 

Populaţia bulgărească a Dobrogei nu este veche. 
Un autor bulgar, foarte cunoscut, Miletici, zice urmă

toarele în această privinţă.- «A crede că în _Dobrogea, atară 
de oraşe, este o populaţie veche hulgărească 1 e să ne 
înşelăm noi înşine ( op. cit. p. 168),. 

Bulgarii Dobrogei nu sunt decât imigraţi, venetid, dopă 
cum ne dovedeşte istoria. 

In adevăr, din pricina năvălirilor neîncetate, ace&.stă 
provincie a fost golită de locuitorii ei. Autorităţile turct şti 
căutară să umple golurile. Ei aduseră coloni musulmani, 
cari ocupară toată această ·regiune, µrecum şi Bulgaria 
orientală şi nord-orientală. Războaele ruso-turce .izbucniră. 
Inaintea :fiecărei năvă1itî ruseşti, populaţiunea mahometană 
se retrăgea spl'e sud .spre- a reveni, in parte 1 odată ce pri
mejdia trecea. La rândul lor Ruşii, pentru a feri pe micii 
lor fraţi Slavi de răzbunarea turcească, aduceau, cu ei 1 in 
JFeba.gerea. lor, foarte multe familii .bulgare, pe care le a--� ' 
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şezau tn Basarabia şi în Rusia Meridională, unde se mai 
găseşte şi astăzi un oarecare număr ( Jirecek, Geschichlc 
der Bulgaren, p. 526 şi 530; idem, Dus Piirslenthum 
Bulgarien, p. 50 ; Kolukovskij, Eolga'rskije Kolonii v Bes
sarabie, Odessa, 1&48; Dr. W. Ruland, Gesc�ichle der 
Bulgaren, Berlin, 1911, p. 61). 

Aceşti coloni, regretând administraţia turcească indo-
lentă şi indulgentă, părăsiau, puţin timp dup� aceea, terito
riul rusesc şi, trecând Dunărea, se fixau în Dobrogea. 
. Astfel, se poate explica pentruce insula cea mai în
semnată a coloniilor bulgăreşti se găseşte nu în parţea me
ridională a Dobrogei, ci la nord, în regiunea Babadagului, 
aproape de Basarabia (Miletici, op. cit. p. 14 ) . 

. De altfel> prin mijlocul secolului al XD<.-lea, această
provincie era aproape pustie. 

· · 

Doctorul Camille Allţird, ataşat la misiunea pe care 
guwil'nul francez o trimise în Dobrogea în 1855, ne-a dat 
în această privinţă câteva informaţiuni preţioase� Q_ 

· ( Pământul nu aparţine nimănui, scria el, nici chiar
beyliNului (d,omeniul Statului); oricine poate în voie să se 
stabilească şi să cul!ive (Mit;sion medicale dans la Tar
tarie-Dobtoulcha, 1857, p. 7p8),. 

El adaoge mai departe că, in afară de câteva oraşe 
c� o populaţie foarte mică., în Kazu-ua Constanţei, «nu-s 
în acest moment dec·At 33 de sate Jocuile; 19 din ele �unt 
tur.ceşti, H tătărăşti ş1 5 rornâne�li1). Autorul n'a oâzut 
nici un sat bblgăresc (p. 8�. Pe de altă part�, el n� in
formează că, din pridna persecutiunilor dm acea epocă, . 
Homâ,nii se prefăceau a fi bulgari 

Această provincie pustie a fost transformată prin mun
ca Românilor îotr'o ţară civilizată şi productivă, pe care 
înimic.uJ, din nerior-ocire, a devastat-o diu nou. Câţiva au
tori bulgari, din cei mai cnnoscuţi, cari s'au ocupat de 
conaţionalii lor dln Dobrogea, recunosc c:1 numărul acestora 
nu trebm� să fie exagerat. 

Astfel, d, J\. Jşircoff scrie: .. A crede cil, sunt mai 
muU de 50 OOO de Bulgari în Dol)rogea-.cum o facem a
desea, este să ne inducem noi înşine în eroare (Romun
ska Oobroz.a

) 
ln Bolgarski Pn�gled� V, p. 80) .... 
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Statistica românească din '191 l se apropie, dupăcum, 
am vt'lzut, de această cifră. · 

. Locuitorii de origină bulgărească -··- cari aveau c� toţii 
drepturj politice, fiind asimila.ţi Românilor - locuind vechea 
Dobroge, nu formau decât 14% din populaţia totală. 
Noile districte, restituite României în 1913, măriră ace�stă 
populaţie. De altfel, o 'statistică, care e. din 1877, n.e a
rată că., in acel timp, cifra totală a . Bulgarilor locuind 
Dobrogea întreagă şi Bulgaria Otienta.lă, împreună cu Sand
ja}{-ul Varnei, se ridica de abia fa 57.000 d_e suflete (E. 
G. Ravensf.ein, The populalion of Russia and Turc/cey.
1t1 JoHrnal of !he slalisfical Socfefy of London, vol. 40 1

1877, p. -43-4.-59, şi Arbore, Arbh,a Oobrogei; 1,916, p. 47 ). 
Pdn urmare, după statisticiie �i studiile autol'iJor bul� 

gari înşişi şi ale savanţilor străini,. populaţia bulgărească 
ocupă al t_reîlea rang ca număr, în Dobrogea. 
· , Administraţia ·română a fost bună pentru ea. -« Crecl,
spune profesorul Pittard, care cunoaşte ·foarte blne Do
brogea, că niciunul din aceste grapuri de naţionalităţi: n 'a
avut să se pMngă realmente de noul stăpân, ( La Rou- '
manie, Paris, '1917, p. 219)».

In 1916, elementul predominant al popnlaţitmii Do
brogei era format de Ramânj ) dupt\ cari ven'iau Turcii şi 
Tătarii. 1 , -

, 

, Se vede dar, pe ce se întemeiază a.şa zisele drep
turi buJgăreşti asupra României '11ransdanubiene, 

Bulgaria ridicând, între altele, chestiunea Dobrogei 1

nu are în vedere decat un imperialism, pc care nimic 
nu-] justifică. Ea ca.�tă să înăbuşe R 0>mânia, căreia . ar 
vroi să· i răpiască ieşirea la mare, indispensabiJ/i 1ibertăţii 
ş1 vieţii sa!e economice�. 

Acest articol a fost remarcat atât 1a. · .Mini;-;terul Afa
cerilor Străine francei, după cum m'a asîgurnt d. Lacombe, 
consilier •de lagaţie pentru chestiunile romftne�ti, cât, şi de 
'd. De Martonne, ma.rele geograf fnuicez, de.venit tn urmă 
raportorul Congresului din partea Frau!ei. D. De Marton
ne a r,erut să„mi facă cunoştinţa. In cabinetul său de 
lucru dela Sorbona, am stat. mufr de vorbă cu. el asupra 
Dobr�g�i, comunicântlu�.j şt.M, pe care JiMa notat CU! tngrijjil'e- .. 
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In urmă� m'atn jntâ)mt tu d· r3a şi am mai discutat 
chestiunea dobrogeană. 

A:m avut deosebita, plăcere să văd câtă influenţă au 
avut asupra d-sale articolele mele, cât şi 'cârtea mea des� 
pre DobrQge;i, apărulă mai târ:1:iu. Raportul d lui' De Mar
tonne asupra Jmtriei mele a fost extrem de-. favorabil 
Românilor. Mi-a fost comunicat îQ�ecret la. Paris şi mi 
s"a părut că eu însumi îl scrisesem,, I! ,

, · Cele cuprinse îi1 articolul citat mai sus au fost to 
vara anului 1918 amplificate, complectate cu noui ştiri, 
dintre care unele n�cunoscute istoricilor noştri. Am putut 
astfel publica 'un volum, însoţit de o hartă etnografică în 
culori, pe care mi l'a publicat marea casă de editură Le
roux din Paris. Cartea aceasta conţinea. patru capitole, 
răspunzând celor patru argumente ale Bulgarilor, p1ivitoare 
Ia revendicările lor 'asupra Dobrogei : geografia, istoria, 
etnografia şi chestiunHe economice (care lipsiau din articol) 

Volumul acesta, intitulat La Roumanie Transdanu
bienne (La Dobroud.Ja , a fost tri!llis- tuturor membrilor 
congresului, tuturor pal'lamentarihw franc�zi şi savanţilor 
din Franţa şi Anglia. Eu insu-mi l'am prezentat ambasa
dorilor englez, italian şi american. Colonelul House, af 
doilea delegat al Statelor Unite la Congre·s, mi-a comu�kal 
că pune ma.re preţ pe mărturia mea ca Dobrogean şi 'ca 
profesor1 deprins să rmnă' adevărul. , , · ' ·' In · interval, propaganda românească .a continuat foarte 
activă. D. Drăghic_esctt sub un nume francez, publică o 
mică broŞ\.1ră asupra Dobwgei, Ju9rată de d. profesor 
Arghirescu. In ea însă se strecuraseră unele gre$eli, relevate 
de istoricii fmncezi, cari -îi scădeau autoritatea. , 

, In ElveFa însă W'obositul şi :patriotul N. P. Comnen 
făcea o propagandă minuna.tă. 1ntre, altele a publicat un 
volum 11 La Dobrogea" (Piyot, 1918), scris cu mu't entu
sia,sm şi cq muW1 ţrudiţi,�. Pattca finală mai aks ne„a adus ' 
re�le servicii, traf.and c:u r'ompetlntil. chestianile econoniice. 
:Volumul e in�oţit, la sfâr.şit, de noul hărţi in culori, vechi 
şi noui, ale Dobrogei

j 
care sunt un fel d� răspuns la albumul 

publicnJ de Riioff. , 
D, Comnţn, .s,•;,rise · m�.i u11.1 h.e arHeofo 111 • revistele ş1 
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in ziarele elveţiene. La un moment dat însă interveni d. 
Işirkoff care, prin câteva articole de propagandă, reuşi să-şi 
atragă simpatii. Atunci d. Comnen, strânse toate artico
lele mele despre Dobrogea, le însoţi cu câteva completări 
cu privire Ia chestiunile economice şi, formând astfel un 
)ung memoriu, î1 prezentă ministrului Statelor-Unite la Berna, 
în faţa ministrului nostru. Memoriul a.cesta fu trimis în
dată d-Jui Lansing, ministrul afacerilor străine a) Statelor
Unite. Bulgarii propagandişti din acea.stă ţară aveau în 
sfârşit un răspuns. 

Totodată d. Comncn, intrând in polemică cu d. lşir
koff, îmi scrise la Paris să intervin i;;i eu, ceeace am fă
cut printr'un articol, publicat în ,t La Roumanie» No. 36 
cHn 1 n Sept. 1918, intitulat : La Dobnm,dja: Les e1·reu.rs 
de la pmzJagande bu(r;ar:e en .S·uisse. Cu prilf'_jul acesta 
am combătut argumentele geografice ale profesoruluj bulgar. 

Intr'un articol precedent .,,Dobrondja et llessarabie "'

(No. 23, 20 Iunie) am combătut o altă teză, susţinută de 
inamicii noştri, cari voiau să ne of ere Basarabia în schim
bul Dobrogei. Am arăiat că ambele sunt provincii rom{l· 
neşti şi că nu se pot trata ca teritorii de compensatie. 
De altfel singură Dobrogea, în pai tca ei sudică, are por
turi naturale, care constitue plămânii statului român. 

Bulgarii voiau cu orice pret să fdcă să se yorbeasră 
de ei şi să arate, că înşişi Dobrogenii cet· stăpânirea 
statului bulgar. Ei au adunat la Babadag delegaţi şi au 
ţinut două 'li congrese" . .Moţiunile lor au fost telegrafiate 
pretutindeni. Ele trebuiau să aibă. un răspuns. 

In numărul 25 din 4 Iulie 191�, am publicat urm1.
torul articol : 

„Congresul" panbulgar din Babadag 

Ra.-;puus al zmni bă.�lina.� clin Dobro[te.a 

,, Bulgaria" ncoLţin.l,nd dda aliaţii sfti anexarea Do
brogei, provincie care nu este bulgăredscu, caută să in
fluenţeze opiniunea publică universală printr'o propag:mdă 
pe care niciun nesucce. n'ar putea:�o des,:maja. 
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Guvernul dia Sofia a ordonat agenţilor săi sn. adune 
pentru a doua oară, la Babadag, ·un oarecare număr de 
Bulgari aut.octani, pentru a protesta_ contra rezoluţiunilor 
Imperiilor Centrale privitoare Ia Dobrogea. 

Le-a plăcut acestor agenţi să dee acestei reuniuni 
titlul pompos de 1:congres» şi de a trâmbiţa pretutindeni 
,,energica sa protestare". 

Aceasta însemnează a împinge prea departe î.ndrăx
neala. 

Am arătat, în ziarul acesta, că Bulgarii Dobrogei 
vechi nu formează decât 14¾ dîn populaţiunea întreagă 
şi că numărul lor, după părerea istoricilor şi a geografi
lor înşişi bulgari, nu trece de 50.000 de suflete. 

· Pent:ru ca rezoluţiunile unui congres al populaţiunii
dobrogene să poată avea o valoare incontestabilă, patru 
condiţiuni trebuesc împlinite : 

1. Reîntoarcerea la vetrele lor a întregei populaţiuni 1

care a fugif înaintea inalllicului, pentru ea şi ea să iea 
parte efectivă la deliheraţiuni ; 

'2. Representaţiune la congres a tuturor raselor lo
cuind Dobrogea ; 

;j. Elecţiunea delegaţilor în condiţidni de libertate ga
rantată; 

4. Controlul sever, exercitat de o autoritate justă şi de
zinteresată) a1 acestor electiuni şi desbateri ale congresului. 

Niciuna din aceste condiţiuni nefiind implinite, rezo
luţiunile luate la Babadag sunt nule şi neavenite. 

Localitatea chiar, - unde această ciudată reuniune a 
avut loc, µe face să contestăm sinceritatea· desbaterilor. 

Pentru ce· Babadagul? Pentru că în acest târg şi în 
împrejurimile sale locueşte majoritatea Bulgarilor Dobrogeni; 
Adunând aici câte�va sute de agricultori şi de zarzavagii 
de origină bulgară, oameni simP,1i ca spirit şi ignoranţi, 
agenţii Sofiei au putut face să se t voteze» mai u'şor rezo
luţiunile prezentate de ei, a căror citire n'a fo'.st, probabil

1

înţeleasă de nimeni. 
La acest ncongrEs" n'au fost invitaţi, fireşte > nici 

reprezentanţii Românilor
1 

cari alc�tuesc marea majo
ritate a populaţiunii, nici delegaţii Turco·Tatarilor, căci 
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vin imediat după _Români in statisticile · pro·v.inciet, mei 
chiar şefii Lipovenilo1· şi ai Ruşilor,•,cari sunt aproape tot 
aşa de· numeroşi ca Bulgarii. ' 

· Ce valoare, dar, pot avea rezoluţiunile acesltti "con
gres", ordonat din Sofia şi ţinut subt protecţiunea baionetelor 
.bulgăreşti?. Teroarea a împ-edicat pe celelalte naţionalităţi 
să şi zică cuvântul asupra unei chestiuni de o însemnătate 
capitală pentru ele.· 

Originar din Dobroge,a, fiind. născut la Tulc�a, la doi 
paşi de Babadag, am dreptul şi, datoria să protestez în 
numele compatrioţilor mei opri.maţi, cari nu pot exprima 
liber opiniunea lor împotriva uneltirilor, bulgăreşti în 
patria mea. · · 

Concetăţenii mei c'.fo origine bulgară, săvârşesc un act 
de înaltă trădare, _ lucrând_ pentru robirea scumpei noastre 
Dobroge. \ 

Noi alcătuiam acolo un fel de mică -Elveţie, trăind 
sub, protecţiunea l�gilor patriei noastre comune, · 

Bunurile noastre, munca noastră erau· protejate. Ideile 
, noastre, credinţele noastre religioase sau politice, propriile 

noastre sentimente puteau să se manifeste în plină lumină, 
fără. nici o teamă; căci erau garantate de Jegile t,mui regim 
extrem de liberal şi binevoitor. 

, Cetăţenii Dobrogei, străini rasei române, erau ţhemaţi 
să se bucure în chip efectiv, fără nici o pedică, de t9ate 
drepturile civile sau politice române. Ei puteau, prin munca 
lor, să ajungă la c�le mai înrJte situaţiuni de Stat. 

Când Dobrogea, în 1878, fu restituită României, nu 
exista in această provincie nici o şcoală publică. Adminisq

traţia românească creă mai multe, de la început. Fiecare 
sat avu şcoala sa primară; fiecare oraş, şcolile sale muni
cipale'. Tulcea şi· Constanţa, capitale ale· judeţelor cores
punzătoare, se văzură înzestrate cu· mai multe şcoli 
secundare pentru băeţi şi fete; se mai înfiinţară' şi şcoli 
comerciale, de arte şi-meserii, etc. 

PrQfesori excelenţi fură trimişi. acolo şi rezultatul 
muncii lor se simţi foarte repede: Cultura occidentală, în 
puţini ani

1 
îşi răspândi inefacerile in mijlocul unei popu-, 
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laţiimi inteligente, pentru in:sţrucţiunea căreia guvernul 
tl1rc nu făcuse nimic. 

Românii. conştienţi de rolul lor civilizator, s 'aq purtat
faţ:'i de băştinaşi cu o extremă btmă voinţii. 

· 
, 

Nq voiu uita nici odată. emoţiunea pe c.are am resimţit-o 
la sfârşitul primului an petrecut în şooala româneţ1.scil. a 
oraşului meu natal, când prefectul judeţului, înmânându-mi 
premiu], îmi adresă următoarele cuvinte : ,,Sunt fe;rîcit, co-

. pilul meu, că şcoala românească poate să aibă elevi ca 
Une. Continuă să lucrezi ca în trecut şi iubeşte din adân� / 
eul sufletului tău patria ta". 

, In şcolile româneşti, domnia spil'itol cel mai just. .Se 
\·ăzură ad�sea 1e1evi bulg{lri luând premiul înaintea cole� 
gilor lor români. Ni�iun şovinjsm, nicio tend�nţă naţiona
listă strâmtă nu- insufleţia pe profesorii noştri. Dreptatea, 
bunătatea, insufleţiau inimile for şi luminau cultura, pe care 
o răspâp.diau la noi.

Odată cursurile şcolii oraşului -nostru natal sfârşite, 
aceeaşi ·bunăvoinţă ne aştepta în România, dincolo de 
Dunăre, Nimîc nu împiedeca cariera noastră. ; porţile 1 din 
contra, se di:schideau 'largi înaintea noastră'. 

Regretatul meu conc'etăţean, Stancioff (Cerna), bulgar 
de origină, fu primit cu entusiasm în literatura română .. 
Toate cercurile literare recunoscură valoarea · versurilor · 
sale, iar operele lui fură socotite drept clasice. 

Eu însumi, am fost numit, fără nicio greutate, pro-' 
, � fesor Ja Univei-sita.tea din Iaşi, fiind pre.ferat concurenţilor

mei R:omffini. , \ · 
Mulţi alţi dobrogeni, de orjgine turcă, rusă, sau bul

gară ocripll, chiar acum, malfo situaţiuni politice it1 Ro-
mâ,nia. 

Am călătorit. in căruţi sau pe jos, aproape prin toate 
regiunilt patriei mele. Am vizitat. mai multe sate de bul
gari, în, regiunea Babadag. Pretutindeni ,domnia ordinea şi 
liniştea; pretutindeni se vede·a };logăţia şi prmu>eritatea; 
pretutindeni Bulgarul îşi avea. grânarele umplute cu pro
dusele muncii sale, curtea sa era plină de vite., chimind 
său . înde�at �u banţ. Ce schimbare faţă de. trecut? Se 
s(ârşise .cu vexatiunile1 cu rechiziţiunîle nedrepte, cu vîo-
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lenţele revoltătoare ale regimului turcesc, se sfârşise cu
plânsetele şi cu mizeria; se sfârşise cu lipsa de · secur.i ... 
tate şi cu grija zilei de mâine. Legile şi munca româneas
că săvârşiseră această mjijune, fra�sformând o provincile 
de � înfăţişare asiatică î_ntr'o ţară fericită şi prosperă. 

De ce atunci se plâng concetăţenii mei de origine 
bulgară? 

Ar voi să fie anexaţi la Bulgaria. E adevărat, că sen
timentele nu se pot impune. Ei au dreptul să-şi aibă opinia 
lor. Dar, când e vorba de o chestiune atât de gravă, care 
interesează pe toţi Dobrogenii, să ne pe_nnită să le opunem 
propriile noastre idei, propriile noastre sentimente, propria 
noastră voinţă. · 

E inadmisibil, tn adevăr, ca o minoritate infimă de 
'14% a populaţiunii indigene, să· pretindă a impune pro.;

priile sale rezoluţiuni patriei noastre întregi. 
Domnilor din Babadag, voiţi să fiţi Bulgari, spuneţi. 

_Foarte bine! Dar în această chestiune, noi ceilalţi Do
brogeni--imensa majoritate - avem de asemenea dreptul 
de a rosti cuvântuţ _nostru . 

. Voim să rămânem Ro1nâni. Nimic în lume nu ne 
va face să părăsim ace1ţstă hotărîre, căci ea este dictată 
de dreptate

i 
de simţimintele noastre, de onoarea noastră. 

Mândri de trecutul nostru, conştienţi de datoria noastră 
patriotică şi de drepturile noastre, protestăm cu ultima 
energie contra şantajului, pe care încercaţi să-l exerci
taţi_in acest moment asupra conştiinţei universale în ceeace 
priveşte chestiunea Dobrogei". 

Vine, în sfârşit, perioada congresului de la Paris. 
Delegaţii diferitelor state sosesc şi încep lucrările. Pro·.
pag·anda_ tuturor naţiunilor se intensifică, fiecare căutând 
să aducă probe hotărâtoare în favoarea revendicărilor 
neamului său. 

Bulgarii, neputând veni la Paris, adresează . un me
morţu, î..ţ1 care- încea.rcil să câştige buur&voinţa -delegatHor 
aliaţilor, 
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Pnnte o ra:vc;are excepţională, o perS(llană oficiali 
.franceză mi 1-a comunicat şi am putut răspunde la timp, 
atât prin trimiterea volumului meu, La Roumanie Trans
danubienne, care trata aceiaşi chestiune cu memoriul bul
gar, congresiştilor şi altor persoane, cât şi prin publicarea 
unu.i nou articol de replică. 

Iată documentul bulgăresc înc! inedit. 

Dobrogea 

Memoriu prezentat de Bulgari con91·esutui de Pace

di P,aris, 1919 

„După modifict\rile politice, întâmplate în Peninsula 
Balcanică potrivit termenilor stipulaţiunilor teritoriale ale 
tratatului din Bucureşti din 1913, subt numele de Dobrogea 
tntelegem provincia, pe care Românii o posedau în penin
sulă, în ajunul marelui războiu. 

Dobrogea, care are o suprafaţă de 23.232 Km. ·p .• 
face parte integrantă din Peninsula Balcanică şi este legată 
prin legături strânse geografice, istorice, etnografice, cul

"turale-şi economice de Bulgaria Danubiană, ceea ce explică 
de ce de mai bine de zece secole, e desemnată sub 
numele de Bulgaria. · 

Largul şi adâncul fluviu Dunărea, ca $i vasta sa 
deltl despărţesc în chip net Dobrog�a de România şi 
de Basarabia .. Câmpia Dunăreană bulgărească se întinde 

-pină în Dobrogea fără a fi întreruptă de vre-o frontieră
naturală. Aspectul terenului, structura geologică, rapor
turile hidrografice, clima, regimul vegetal şi animal de
amândouă părţile hotarului politic, care despărţeşte Do
brogea de Bulgaria, sunt absolut identice(?), numai munţii,
cari se ridică, izolaţi la nordul Dobrogei, prin structura şi

'elementele lor constitutive, se deosebese> de Carpaţi, de
Balcani şi de Yaila Crimeei.

-In cursul secolilor Dobrogea a fost poseda tă in chipul
cel mai dura�;.i (?t) şi cel mai eficace (?!) de către poporal,
care a. fost }'1 acelaş timp stăpânitorul ,·Bulgariei actuale.
l\$tJel a fost tn epoca Mac.edonenilor, a ,{{omanilor1 â
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BizanliniJor, a Bulgarilor şi a· Turcilor, cari au · si§pt\nit 
rând pe rând în partea de nord-est a peninsulei · Balca
nilor. Popoarele, ale căror mase locuiau la nordul Dunărei, 
ca Pecenegii, Ruşii, Cumanii, Tătarii şi Românii� n·au 
reuşit să-şi întindă domiuaţiunea decât în cbip slab �i 
trecător,. · 

Bulgaria dunăreană şi Dobrogea, care face parte din 
ea, sunt locuite de Bulgari de mai bine de 12 secole(?) 
şi au fost stăpânite cel mai îndelungat de către tarii bul
gari. Dar chiar când ele s'au aflat sub dominaţţunea străină 
�i au trebuit să sufere aceeaşi soartă, populaţiunile  lor 
bulgare n'au încetat să împărtăşească suferinţa şi neno
cîrea unui avânt comun pentru libertate şi pentru unifi
carea naţională. 

Dobrogea, leagăn al Statului bulgar (?) întemeiat în 
679 de către prinţul Asparuh, devine toarte repede cen
trul Bulgariei mărite, ale căt'ei hotare mergeau dela nor
dul Dunării până la Tisa şi Niprul şi la sudul flm·iului, 
d�parte în Tracfa, în Macedonja, în Albania şi în Serbia. 

In epoca primului imperiu bulgar (679--1018) 1 foca
rul politic şi intelectual bulgar era aşezat în părţile de 
sud ale Dobrogei. Printii şi ţarii bulgari aveau de capi
tale succesjva: Pliska, aproape de N.::.vi-Pazar şi P1·eslaD 
pe Ticea. Oraşul dobrogean Dorostol (Silistra} era prima 
fortăreaţă a Statului buJgar, în a.cela.ş timp şi un centru 
intelectual însemnat al patrjarhului bulgar în timpul ţa
rului Petru (927 - 969). Oraşul Preslavetz, pe braţul 
Dunărean Sf. Gheorghe, la est de Tulcea, era unul din 
centrele principale ale comerţului internaţional. Luo.ga pe
rioadă de pace în Dobrogea, în epo(;a primului imperiu 
bulgar, a contribuit să facă din regiunea . aceasta un co
ridor însemnat, înlesnind ni.porturile ccmerciale intre Rusia 
�i Constantinopole. , , 

Dobrogea a căzut, în acelaş timp cu Bulgaria întreagă 
sub dominaţiunea bizantină, care trehi1ia să dureze dela 
] 018-1186 1).

1) Atrag atf-nţiu.nea cititorului cât de puţin se inglUesc autorii ace,sh
memoriu de adevărul istoric. s„ ştie că imperiul bizantin e�ontinuarea oe.lui
roman, Ambele î�i întindeau ştăpAuirea·p.estri întreaga penin1.glă balc�nieâ, 
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lu li.mpul perioadei impe1iult1i ai doilea bulgar ("ll83 
-1393), incursiunile frequenţe ale Cum.anilor Ia. nord
est avură drept rezultat slăbirea vremelnică a puterii cen
lrale în Dobrogea. Tptuşi, chiar în timpul acestei perioade,
şi, mai ales în timpul lui Ioan Assen II (1216 -1240) şi
al lui Svetoslav (1299 - 1321), Dobrogea s'a bucurat de
o 'lungă pace şi a atins un grad de desvoltare economică.
In timpul ultimilor cincizeci de ani ai existenţei sale libere
(1340-1390), Dobrogea c guvernată de prinţi pe jumă
tate independenţi: Balica, Dobrotici şi Ivancu, dar carac
terul său bulgăresc ţâşneşte mereu, nu numai în politica
exterioară a acestot prinţi, în totdeauna de acord cu .cea
a ţarilor bulgari Ioan Alexandru şi fiul său Şişman (?),
dar chiar şi în sentimentele şi tradiţiunile populaţiunii (?).

Turcii '.!uceriră Dobrogea de la ·Ivancu (1390), fiul 
lui Dobrotici, al .cărui numt: a rămas în denumirea .Do
brogei 2). Ivancu face războiu Turcilor ea un aliat f\l.

ţarului Ioan Şişman. 
Şi pe când România păstrează faţă de Turci o au� 

tonomi�, Dobrogea suferă jugul turcesc până în 1878 în 
·aceleaşi condiţiuni ca şi restul. Bulgariei.

Numeroase sunt' legăturile, ca1;e unesc trainic pe Bul
garii Dobrogei cu conaţionalii lor din' celelalte pă1·ţi ale
tării bulgăr�şti în epoca îndoitului jug : politic sub Turci
şi 15piritual sub Greci. 1Nu vom menţiona, decât· câteva
din ele.

Emigrarea Bulgarilor, după războiul ruso turc din °1828-
.1829 atinge în. aceeaşi măsură toată partea orientală a
ţării bulgăreşti, dela litoralul mării Egee până Ia îmbucă�
tura Dunărei şi dincolo, în Basarabia. Redeşteptarea. po
porului buJgar, accelerată în timpul liniştei intervenite în
Balcani după acest războiu, se desfăşoară cu aceeaşi in
tensitate la '.Ochrida, Scoplia, Vrailia, Vidin, Plovdiv, Târ�
n�va şi Tulcea.
·----,---

Năvălirile Şi stăpânirile bai;barilo;r nu sunt decât nişte 1;1zlirpaţiuni etemer:?
1 

pe care Bizantinii re•1$esc totdeauna. să Ie· înlătul'e. A susţine eă stăpânire&
, t.izantină. începe cu Vasile Bulzaroctonul şi durează până b Comneni (1018--

11,86) e a falşific,1 istoria. r 

1) ln privinţa. numelui, vezi. lucrai-ea mea La Jtoumanie Ti'a1,sd«r�«�
bienne

1 
p. 18-23, , , , 
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Io lupta întreprinsă. în vederea căpătăriÎ neatârnării 
bisericeşti şi politice, Dobrogea dâ. dovadă de aceiaşi ar
doare ca şi celelalte părţi ale pământului bulgar. 

Rezultatele acestei lupte îndărăinice snnt comune Do
brogei şi restului Bulgariei. Dobrogea intră în limi.tele trase 
de biserica naţională bulgarii, instituită în 187 O, precum 
şi în provincia autonomă, bulgară, proect�ită de ambasa
dorii Conferinţei din Const.an tino pol ( 187 6-1877). Ea intră 
de asemenea în îotregime în prinyipatul bulgar, al cărui 
proect. era elaborat în cancelaria prinţului Cercasky, în 
timpul războiului ruso-turc din 1877-1878. Interese poli-

. tico-economice au determinat totuşi schimbul, între Rusia 
şi România, al Dobrogei septentrionale (Samljacul Tulcei) 
contra părtii româneşti a Basrnabiei. Acest schimb� stipu
lat în tratatul preliminar dela San-Ştefano ( 10 Februarie 
s. v. 1878) şi sancţionat la Congresul din Berlin din ace
laş an pe temeiul unor consideraţiuni de ordin politic, fu
urmat de o lărgire a teritoriului atribuit României in Do
brogea spre sud până la Silistra, pe Dtmăre şi Ilanlâc pe
coasta Mării Negre. · 

Unele documente istorice dovedesc că, cu toate schim
bările politice de orice ordin întâmplate în Dobrogea, au 
existat totdeauna Bulgari, cari au rămas strâns legaţi de 
conaţionalii lor din Bulgaria şi au constituit factorul cel 
mai însemnat al vieţii culturale\ şi 1:cdnomice. a ţării. lna
inte de realipirea sa la România. (1878), printre locuit.orii 
creştini ai Qobrogei, Bulgai îi erau cei mai numeroşi ( vezi 
Anexa No. 1), cei mai buni agricultori, meseriaşi şi negus
tori. Ei alcătuiau asemenea elementul cel mai bogat şi cel 
mai bine organizat di11 punctul de vedere al vieţei şcolare 
şi religioase. Limba bulgarii devenise iimba oficială (? !). 

Românii, cari ştiau din izvor sigur, că Dobrogea era 
pământ bulgăr.esc, că oci:!pRţiunea sa ar face într'o zi să se 
nască „chestiunea Dobrogei",, se împotrivesc Ia început 
schimbului Basarabiei cu Dobrogea. Dar când Congresul 
din Berlin a sancţionat acest schimb contra voinţii Româ� 
nilor şi a Bulgarilor, guvernul român ocupă provincia şi 
ia hoU\rirea de a o româniza �i de a face din eq. baza 
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lărgirii teritoriale ulterioare a· Statului român tn peninsula 
Balcanică. 

In acest scop, promulgă legi excepţionale, favorizând 
instalaţiunea coloniştilor români in Dobrogea, asigurând 
românizarea dementelor alogene ale tării şi obligând la

exod pe ceidalte naţionalitaţi străine (?), în, primul rând 
pe Bulgari, privându-le de dreptul de a poseda pământ (? !) 
de libertatea religioasă şi şcolară (?!),de car� se bucurau şi 
proclamându-i de primejdioşi siguranţei Statului., In felul 
acesta, în Dobrogea de nord au venit să se aşeze aproape 
100.000 de colonjşti români, originari din TTansilvania, din 
Basarabia şi chiar din România, pe. când câteva zeci de 
mii de Bulgari s'au văz�t siliţi să' părăsească ţara. 

In 1913, România răpeşte Bulgariei Dobrogea meri� 
dională cu 282.131 locuitori, după recensământul oficial 
1910 (vezi Anexa No. 2). Ntr erau în această: regiune de 
cât 6�59 Români, din care jumă_tate la Turtucaia. Aceasta 
era· o însemnată etap� a politicei imperialiste române pen
tru realizarea scopului ei : Balcanul ca frontieră naturală 
a poporului român (? !) România, în unire cu Serbia şi cu 
Grccja îşi însuşesc, în 1913� pămftnturi locuite de Bulgari 
în numele principiului echilibmlui �akanic, nu pe temeiul 
principiului naţiona1ită.ţ1lo:r, de cart s'a inspirat totdeauna 
politica externa bulgară (? !). 

1n 1916, cifra populaţiunii Dobrogei se ridica Ia 700000 
de suflde. In primul rând vin Bulgarii (? !), nu numai din 
punctul de vedere al numărului, dar şi al însf;'mnătăţii lor

cu privire la viaţa culturală şi economică a ţării. După Bul
gari vin Românii, cari nu con:;titue nici 27¾ din popula
ţiunta totală, • upă statisricile inexacte (:;> !) româneşti cele 
mai mrdL.ite. Şi mni puţin numero�i sunt locuitorii naţio
nalltăµJor turcă (? !) rusă, tătară (? !), g�rmană� găgăuză, 
greacă, evreiască, armeană, ţigănească, etc. 

Două treimi din locuitorii Dobrogei au îegături strânse 
cu conaţionaJii lor din Bulgaria. Legă.turile de rasă, de 
cultură precum �i legături de ordin. nationaf şi economic 
Intre Bulgari, Turci, Tătari, Găgăuzi, Greci, Armeni, etc., 
din Dobrogea şi conaţionalii lor din Bulgaria orientală du-
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năreană determină astfel •unitatea politică tntre cele două
regiuni ale aceleiaşi tări. 

, De aceea în cele două congrese dobrogene, ţinute în
Decembrie 1917 şi în Septembrie. 1918, Ia care luară parte
reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor din Dobrogea, prin
rezoluţiunile, votate în unanimitate, participanţii cer r�u
nirea Dobrogei întregi ]a Bulgaria, ţară ca:re a dat do
vezi că respectă libertăţile politice, religioase şi · culturale
ale minorităţilor (vezi memoriul reprezentanţilor Dobrogei
1917-1918). 

Din punctul tle vedere economic, Dobrogea era în trecut
strâns legată cu Bulgaria. Marile târgu;ri din Medgidia, Do
_hrici şi Eski-Djumaia erau centre comerciale comune în
cele două ţări. Şumen, cu marea sa garnizoană, era un
centru însemnat de scurgere pentru produsele Dobrogei.
Păstorii din munţi ai regiunii Cotei aduceau la păscut nu
meroasele ]or turn;i.e de oi in câmpiile Dobrogei, mai ales
fn imprejurirnile Constanţei. 

Anexa No. 1 

DOBROGEA SEPTENTRIONALA 

·· Statistica rusă de V. Teploff� 18771 j

Districte 
(Caza) 

-1. Tulcea 

j 2. Babadag 

3. Hârşova

4. Măcin

5, Comtanţa 

, 13.. Medgidia

Tot.a,} 

l 2soo aoool soo 23500:12100 2100}190Qi24.-00 4501350155000

. 
6500 6300 3320 16700

1 
2800 400 2300

1 
250 2�0 100

1

37800 

2500 9700 400 1200 3700 -'-- - - - - 17500

4000 1900 1700 29001 5200 - -- - 100 15800

4300
1

11i1Jo - 500 
• 

- 750
1· 

300 250 l0�

1

100 17700

280012000 500 1600 4100 :.- 200 - - - 210◊0

229�0\43300 672��;;;!;;1;;;-;1
1
-; � 

I �i \ ·, 1 

1) V. Teplofi; 'novumente pentru o statisticii, a· Bulgariei, :J.!raciei şi
Macedoniei. Petrog•ad, 1877, p. 2oi-205, Dobrogea septentriona.lă_cuprindea
fo 1877 saJ;1djacu.l Tulcea.
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1n ajunul războiului ruso�turc din 1877-1878, zis răz
boiul de eliberaţiune, puterea economică şi culturală a Do
brogei luă avânt. In toate oraşele şi satele mai însemnate 
ale regiunii negustorii bulgari întreprinzători se organi
zară în comunităţi bulgăreşti puternice şi i�i asumară· sar- • 
cina de a întreţine biserici şi şcoli buJgăreşt;, foarte bine 
organir.ate şi înzestrate. Cn ocupaţiunea 1·omână din 1878 
1ncepe <::!"a piedici1m de tot felul (? !), ridicate. 'pentru a 
jmpiedeca libera desvoltare a BuJgai-iior mai ales din punc
tul de vedere cuJtural naţional. 

Raporturile· econoµuceîntre Dobrogea şi Bulgaria s'au 
resimţit mai ales din faptul răpirii Dobrogei meridionale . 
conform t-rabltului din Bucureşti, i:Un 1913, prin care ora
şele ce.le u:iai îasemnate aJţ Bulgariei orientale: Varna, 
Irusciuc, Şumen s'au găsit f.ăiate de regiunile .Productive 
care aJimentau târgurile lor. 

w_ 

Anexa No. 2 

9.JOBROGEr1 A1ERl'IJ]ON.ALA. 

Statistica· butgară oficiala din 31 Decembrie 191 O 

Districte � . bi> ...., ::I bi> a - - "' � f; � � 0 Jo! ,_, a:: tti o � ·-rr c., -dl o Q 

-� r]�i . ·� j- � / ·§- .ţ -·g -] t li

�-��·r\,-�caia j 16855 24442 2450 1���:01/ - J 1s21 21 46 25 4: -
2. Silislra I 42201 33810 :i169 10141 969j - j 60!,I 8_52 325104 ;: -
3 Dobrioi 433'11 10577 3386 6040 657[ 122 1

1 

6791
! 

473!265171302 -. ' I· , 
14. Bal ic 20460 5439 1 m 2249 844726 ·197, 61 77 327100 -. I 

5. Km:t-Tin"ar I 1148� 22770 1997 673 242 28 11& 16 7 29 3½
6. Rtzgmd· f 13 992 - I �- ; - ;. -- . _ I_, ____ I _j

1 7. Varnr, 2) , �s?l��!-=--=-l-=-..:::...1-=--=-= �'-=
Totat 

1113-i331!10s:-:w,lrnrn2!t.1584 635914876 1
178B�1-42)120,656 �/4,9!692f 

Noua. frontieră. ,rcAnână în Dobrogea fiind apropiată,de Va�na.· privează -acest oraş de unicele sale izvoare de 
---�--�--

'} Dod sate din d,strictul Razgrad şi unul din districtul Vamei. 

r 
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boglţie : regiunile Dobrici. şi Balcic .şi--i ia fnsemniltatea„ 
pe care o avea ca port de mare a intregei Bulgarii. du
nărene. Această frontieră provoacă de asemenea despAr• 
ţirea cea mai cmdă în sufletul Bulgarilor din ambele părţi 
ale liniei, al cărei traseu nu e justificat prin nimic, cari 
până Jn 1913 avuseseră o existenţă politică şi intelectuali 
comuni, cimentată prin sângele vărsat in comun pe câm
piile de bătaie dela Şlivniţa şi din Tracia pentru săvir
şirea unităţii naţionale a rasei bulgăreşti". 

lndată ce am luat cunoştinţă de acest· memoriu, am 
publicat � No. 69 din 8 Mai 1919 al ziarului nostru .La 

_ Roumanie(J , următorul articol: 

Dobrogea şi pretentiunile · bulgăr"ti. 

Sunt Baţiuni care, ca şi indivizii, nu se indoesc de 
nimic. E cazul Bulgarilor. 

Acest popor, trădător prin excelenţă, care, din 1913 
până astăzi n'a încetat să comiti nelegiuiri, îndrăzneşte 

. �cum să vorbi ască in numele dreptului şi al justiţiei, pe 
care le-a trădat mereu. 

Diplomaţii săi, credincioşi politicei care se practică 
la Sofia prin cafenele, cred, ca. afirmând lucruri neexacte, 
ar putea înşela pe membrii conferinţei de pace. 

Am datoria, ca fiu al Dobrogei, să atrag atenţiunea 
acelora, care se interesează dţ soarta patriei mele, asu
pra afirmaţiunilor mincinoase, pe care Bu]garii îndrăznesc 
să le formuleze in acest moment. 

,, Dobrogea, zic ei, leagănul Statului bulgăresc, înte
meiat la �ntul A_sparub, deveni foarte repede 
centrul Bulgariei mărite, ale cărei frontiere mergeau, la 
nord de Dunăre până la Tisa şi la Nipru, şi, la sudul 
marelui fluviu, departe in Tracia, până in Macedonia, în 
Albania şi in Serbia". 

Mai intâiu, o mare eroare istorică. Dobrogea n'a fost 
niciodată leagănul Statului bulgăresc. Asparuh şi hordele 
sale n'au făcut decât să străbată această provincie ; deja 
devastată In această epocă şi pustiită de n�vălitorii, cari 
precedaseră, Ea n'a tncetat niciodată stt fie o posesiune 
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bia:antină, până, tn momentul când trecu,, pe la sf�şifitn 
secolului al XIV•lea, sub administraţia romanească a prin· 
ţului muntean, Mircea cel Bătrân. 

Teza bulgară îiisă,�âtingând această chestiune, are 
aerul să zică: ,,Nu numai Dobrogea ar trebui istoriceşte 
să revie Bulgarilor, dar chiar întreaga Românie, toată Tran
silvania, Crişana, Banatul, Basarabia, fără _a socoti Tracia, 
Macedonia, Albania şi Serbia •.. " 

Teza bulgară susţine, şi noi n'o contrazicem, .,,că în f 
timpul primului imperiu 1) bulgar (679-1018), focarul politic 
şi intelectual bulgat era situat m marginile de sud ale 
Dobrogei", adică în afară de această provincie. Mai de- , 
parte ea afirmă, că „în timpul celui de al doilea imperiu 
bulgar (1186-1393), incursiunile frequente ale Cumanilor 
şi ale Tatarilor în Bulgaria, dela nord-est, awră de rezul
tat slăbirea vremelnică a puterii centrale în Dobrogea. 

Adevărul este că, in timpul acestei perioade, Dobrogea, 
devenită pustieJ era neglijată atât de Bizantini, cât şi de 
Ioaniţii şi de A'.san al II, amândoi de origina românească, 
cari nu erau numai ţari ai Bulgarilor, dar şi ai Români
lor, căci domniau peste Imperiul Bulgaro-Valah, teroarea 
Bizantinilor şi a Statelor Latine 4in Balcani. 

Dar să relevăm şi alte greşeli : 
,.In timpul celor din urmă cincizeci de ani ai existen

ţei sale libere (1340·· 1390), zice documentul bulgar, dela 
care împrumutăm ac�ste linii, Dobrogea este guvernată 
de principi, pe jumătate independenţi : Dalica, Dobrotici şi 
Jvancu,, dar caracterul său bulgăresc ţâşne�te îucăi nu nu
mai în politica -exterioară a acestor pr1nţi, mereu de acord (?) 
cu cea a ţaribr bulgari, Ion Alexandru, şi a fiului său 
Şişman, dar chiar şi în sentimentele' şi în tradiţiqnile po· 
pulaţiunii (?)«. 

De fapt, Balica era Român, Dobrotici şi fratele său 
Ivancu, de origină slavă,· nu erau decât simpli gu.ve1·natori 
bizantini ... 

Turcii nu cuceriră Dobrogea ln paguba lui Ivancu. 
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cum pretinde teza ·bulgară ; dar tn dauna Munteuilor, cari · 
o administrau de un oarecare-timp.

Documentul bulgar mai zice: "Numeroase sunt legă
turile, care unesc puternic pe Bulgarii Dobrogii de cona
ţionalii for din ambele părti ale pământurilor bulgare". . • 

Evident, sunt legături incont.estabile, care unesc pe 
membrii aceluiaş neam. Ce ar trebui dedus însă de aci ?.

Din faptul că exista o minoritate bulgară în Dobro
gea, · trehue să . rezulte că această provincie l;!ă fie anexată 
Bulgariei ?

Acelaş document continuă. : 
• '\I Inainte de reunirea sa la România (1871!), printre 

locuitorii creştinr ai Dobrogei; Bulgarii erau cei mai nume
roşi". In sprijinul acestei afirmaţi uni, ni se indică anexa 
No. 1, care conţine o staUstică, fâcută de n1sul Teploff, 
în 1877, şi, prin urmare, foarte suspectă de parţialitate, 
Rusia urmărind în această epocă planuri panslavi'ote. 

· Dar ce observăm în această statistică? Pentru a a
păra mai bine interesele panslaviste,' Teploîf reuneşte în · 
aceeaşi rubrică pe Bulgari şi pe Ruşi şi ajunge la cifra de 
51.400 suflete fa.ţfi. de 28.500 Români: 22.900 Turci, 43300 
Tătari, 6.600 Circasieni, 3.2o0 Gred, -L 700 Germani, 2.900 
Kvrei, etc. 

Prin utmare, când redactorii documentului bulgar a
firmă, pe temeiul acestei statistici, că în 18·77 Bulgarii 
formau majoritatea popula\iuuii Dobrogei, spun cu ştiinţă 
un neadevăr. 

O altă inexactitate a aceluiaş act consistă în a.fir: 
maţia, că Bulgarii ar fi fost a:elementul (Dobrogei) cel mai 
bogat şi cel mai bine organhat din pune.tul de vedere al 
vieţii şcolare şi religioase)) şi că „limba bulgară devenise 
limba oficiam". / 

· Dar acolo, unde Bulgarii dP,ţ)7şesc orice măsură, e

, cânil insinuiaz!.: tă Românii, luând în posesiune Dohro
gta, sil ră da exod naţionalitătile străine, in primul rând 
pe Bulgali, privându-i d� dreptul de a poseda pământ şi 
de libertatea religioa�ă şi şcolară, de care se bucurau". 

E falş, ar·hifaiş. 
Niduu popor; î11 Bakani 1i. îu OJ'ienl, p.u-i mai. tole-
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rant ca poporul român în materie religioasă .şi şcolară„ 
niciunul nu-i mai respectuos de . drepturile locuitorilor şi 
mai ales în ceeace priveşte proprietatf.a� 

In 1·ealitate, era i:Ie nesignranţă şi de ignoranţă, care .
domnia de secole în Dobrogea, a luat sfârşit venirea 
Românilor. Toate naţionalitătile fură tra_tale cu cea: mai 
mare bunăvoinţă. Administraţia românească se · făcea pro- · 
teotoarea cultelor şi a libertăţii şcolare; ea: ridică moschee 
pentm musulmani şi luă în sarcina ei întreţinerea lor1 cu 
alocaţie asigurată preoţilor; eij respectă toate sectele religi
oase crţştine, care putură să-�i exercite cultul în mod liber. 

Bulgarii aveau pretutindeni, la Tulcea mai, ales, oraşul 
meu natal, o mare biserică, :;,coli primare şi secundare, 
pe care le freqt1eD:ta11 o clientelă numeroasă, şi niciodată 
n'au fosţ împiedecaţi îu _desvoltarea culturii lor intelectuale 
sau îu exercitarea cultului lor.. -.A. pretinde coutrariul este 
a spune o minciună nedemnă. 

Documentul, pe care l�am menţionat, pretinde de ase· 
menea, că 'Bulgarii alcătuesc . majoriţatea populaţiunii Do
brogei, şi că Românii, cari vin. în urmă numericeşle, n1ar 
repreztmta, după oi, decât o proporţie de 270/o. · · 

Am stabilit, în lucrarea mea .recentă 1 
La Rownanie 

1 ransdanubienne .(La Dobroudja), după statistici oficiale, 
că în 1911, în Dobrogea :Qordică ,proporţiunea .diverselor 
naţionalităţi era următoarea : 

· Români 55° / 0 ; 
•·

Bulgari 14--15° / 0 ;

Turci şi '11ătari 7-8¼ t' 
R,uşi 10-11°/o etc.

Cât despre Dobrogea. 1 meridion.ală, ancxaH. în 1913, 
f:l.atistice'le imi lipsesc, dai: sunt · inf.Jrmat dintr'un izvor 
sigur, 'că majoritatea populaţiupîi acest.ei regiuni nu e'
bulgară, ci turcă. 

, 
, 

Cifrei� aneJ�fi no, 2 a documentului bulgar nu sunt 
deci exacte� ţ�a a Bu.lgarllor mai aler:; este foarte exage
rată ir\ detrimentul Turcilor, G recHoi: ş1 Româuilor1). 

'J Statiiticele hulgăre�ti, av{)aU obiceiul să socotească' drept. Bulgar pe 
orice locuitor care Jjtia bulgăreşte. Constatarea aceasta' <1rn flcut-o vara. tre
cută Io. Balele-, unde locuitorii llăgău.zi mi-1.m „ dedarat, di .-rau si1'ti. să se
iiedare Bulgari �p,rc a nu fi pe.tsecutaţL 
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Oricum, Dobrogea, care e un mozaic de 25 naţiona• 
lităţi, conţine o majoritate românească incontestabilă. 

Căt priveşte chestiunea economică> este vădit că Do
brogea constitue un adevărat plămân, prin care respiră 
România. Niciun argument n'ar putea fi invocat contra 
dreptului Românilor de a avea un liber acces la Mare, mai 
ales după enormele sacrificii, făcute de ei în această pro
vincie, pe tare au transformat-o dintr'o regiune precum 
era într'o ţară înfloritoare." 

' 

1n timpul congresului am desfăşurat o activitate mare. 
Am avut întrevedere cu unii din cei ce hotărau soarta 
provinciilor. Am discutat. cu ei în chip contradictoria şi am 
avut plăcerea să constat că discuţiunile a-cestea erau folo
sitoare. 

Intr'una din zile, delegatul technic al Angliei, profe
sorul dr. Leeper, care ne er3: favorabil, a venit acasă la 
mine. Două ore am discutat cu el diferite chestiuni bal
canice, şi n'am lipsit sa ating şi pe cea scumpă mie, a 
Dobrogei. 

D-1 Leeper mi-a observat, că în Cadrilater drepturîle
noastre sunt minime şi că, cu toată bună voinţa Angliei şi 
Franţei, cu greu se vor putea decide Statele Unite, care 
n'au semnat tratatul cu România, să renunţe la principiul 
wHsonian al naţionalităţilor. 

I-am l'eplicat următoarele:
Cadrilaterul făc�a parte din teritoriul Statului Rom.ân

Ja izbucnirea rii.zboiului. Dacă. decideţi dtspărţirea lui de ' 
no1, deschideţi o primejdioasă poartă pentru alte revendi
cări. Chestiunea Românilor din Timoc se va pune Con
gresului dela sine, odată cu nerespectarea principiului su
veranităţii unui stat aliat şi victorios asupra tuturor terito
riilor, cu care a întrat în războiu. 

Dar mai este şi altceva. Se creiază o Polonie, ma.re, 
, căreia i �e refuză o iel1ire Ia mare. Danzigul ,e un palia

tiv, e ceva nesigul' şi Ia discreţia unei Germanii rău voi
toue. Ceho-Slova.da ca � Ungaria imnt de asemenea lip-
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site de porturi .. 1roate aceste state tşi vor îndrepta pr1v1·• 
rile spre porturile româneşti ale· Mărij Negre. Constanţa e 
un port insuficient. Vom fi nevoiţi, atâ.t pentru trebuinţele 
României Mari, cât şi pentru cele ale i;tatelor menţionate, 
să creem porturi noui. La Nord de Constanţa până la 
Cetatea Albă litoralul n11-i priincios. Rămâne coasta de sud. 
Balcicul ne e indispensabil. Avem nevoe dar de C:tdrilater. 

Argumentaţia aceasta a impresionat. pe delegatul 
englez. 

Am avut, câtva timp după aceea, deoseb1ta satisfacţie 
.:;;ă aflu, că raportul englez, ca şi cel ul d-lui de Martonne, 
delegatul Franţei, a fost favorabil nouă în chestiunea Do
brogei. 

Conferinţa Păcii n'a ridicat nicio obiecţiune şi Do
brogea întreagă a rămas României. 

0, TAf'RAU 

PMfu9r la UnfTflrsiti•in din 1811 
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I . 

DIN CĂLĂTORIA 
' 

IN J'f\UNTII HARZ 
DE 

;:: HE I N R IC li fi EI NE ·:: 

' 

PROLOG 

Haine negre de mătase 
Si mansete ca de nea, 
Sărutări, cuvinte blânde.
Ah, si inimi de-ati avea·! 

:, 
< � ' 

Inimi de:.-aţi avea în pi�pturi, 
De iubire caldă pline -
.Mă om0ară cântul vostru 
Cu durerile-i streine. · 

Eu acum mfţ urc pe m·untc 
La colibele curate, 
Unde pieptul se deschide, 
Unde slobod vântul bate. 

; 

Eu acum mă urc pe munte, 
. U ode brazi-ţi dau fiorii. 
· Râuri curg şi cântă pasări
Şi semeţi 's'alungă norii.

Rămâneţi, saloa1ie mândr�.
Străluciri fără folos,
Eu, râzând, din vârf de lŢlUn te
Voiu privi spr," voi -în j?S, •
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PE HA.RDENBERG 

Visurî vcohi. eşiţi dii� r1oaptc, 
Scoate, 'inimă, zăvorul! 
Farmec blând. duioase lacrimi 
Şi-au deschis acum isvoruL 

Printre brazi roi-oiµ pierde urma, 
La, isyorul ce s'avântă, 
Onde cerbul rătăceste. 
Unde ves 1 sturzul· cântă. 

Eu mă urc în 'Vârf de munte, 
Unde vechile ruine 
Stau pe piscul sing-uratic 
In lumina lunii plil!le. 

Liniştit ,să şed acolo, 
Să gândesc la.timpuri duse, 
La strălucitoate neamuri 
Şi măririle apuse. 

Astăzi iarba umple lo'cul 
Jocur.ilor feudale. 
Unde smulse biruinta 
Cavaleru 'ncins în zale. 

� -

Creşte iedera 'n l:;3alconut. 
; Din al căruia decor 

IVlândra doamnă doar cu ochii 
Biruia pe 'nvingător.' 

Şi pe dân·sul şi pe dânsa 
I-a răpus a morţii mână -
Vai, pe toţi călăul. coasei
Ne preface în tărână ... . . ' 

I ' 
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Eu sunt domniţa· Ilse, 
Din Ilsenstein de fel ; 
Te-aşteaptă fericirea 
In mândrul meu castel. 

Te voiu uda pe frunte 
Cu vălul meu curat, 
Să-ţi poţi uita durerea, 
Tovarăse 'ntristat t 

. 

La pieptu-mi ca zăpada, 
In braţele-mi domneşti. 
Visa-vei iericirea 
Din vechile pove�ti. 

Al tău va fi sărutul 
Pe care-l dam odată 
Lui Henric, împăratul 
Din vremea depărtată. 

R�mână 'n groa_pă morţii. 
Trăiască doar ce-i viu; 
Voios îmi bate pieptul, 
De nu mai pot să-l ţiu. 

Oe vesele petreceri 
Castelul meu răsună, 
Dansează cavalerii 
Cu doamnele 'mpreună. 

Foşnesc bogate rochii 
Şi ,pinteni sună tare. 
Piticii zic din trâmbîţL 
Din cornari şi fan!are . 

... Dar braţul meu pe tine 
Te vrea· cu tmbrătisatul. 
Precum odinioară 
Pe Henric împăratul.., 

TON eet.'!TO!U-

\_ 
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NOTE DE TOPONIMIE . 

DOBROGEF\NA 
• 

• 

• 

• 

, 

.. ... .. ·- • • -- - 1 ' ----·� - ., __ • __ _ 

• 

• 

• 

• 

' 

I 

• 

1. Dobrog_ea, ca· nume al proyinciei, vine, f4rl fn�
doială,. dela Dobr.otici 1). Scepticismul d-lui O. Tafrali, care
pune· pe acelaş plan această etimologie cu alţ�le, patent 
eronate 2) � a uitat doar pe · "Cou Ils1:pou al lut , Vasiliev

scl1i ! - - , e cu totul deplasat. �r fi de aj,ms să amintim

anal9gia altor provincii româneşti, numite la fel, dup·A nu
mele întâiuiu•i stăpânitor: Bogda11, Gara-Bogdan, -Bogdan
/li 3), pentrtt Mo!dqva, Basarabia, pentru Ţara-Romi-
nească 4). - .

1) Cf. N. Io1·ga: Droits nationaux et 1Jolitir1t1es (les Roumains daus ·
la Dol.>i,og·ea, lJ· 45. Oe aceeaşi păi·e1·e st1nt, întI·e altii : Engel, K2nit1., 
l)1·iuov, ,Jirecel<:. · 

1

2) O. Taf1·ali: La Roumanie T1�nsclanubie11ne, 11. 1S §Î urn1.
3,) Leg·ătu1�a acestei clenun1iri tt11�ceşti cu turco-tatarul dobroiea•

bo9t.lc1,i == grât1,-prest1p11să ele c]-1 Du!Ilitrescu în interesantele-i «Insen1-
11ă1·i>> clin No. 1 al 1·evistei de faţă, l?· 173,-e inadmisibilă, intre altele.,
<lin ca1.1sa cronolog·iei: bugday sau boday == frumentltm, stă deja•în C6-
,lex · Ct1n1anicus, ed. ICuun, p. 303. De altfel, ea se făcuse d� mult:
<<Carabogcla1ia, cleta cosi perche fa il fm�mento 11,egro>>, într'o descrier-e 
a Eu1�9pei din sec. XVI. (1a N. Iorg·a : Acte şi fraimente III, p. 72). 
- <<Tra11salpina Valachia, Cfllae a TurciE> Ca:rabogd_ana minor, eo q�od
1·iig1"1t,1,-i {'i"it,1nentu'l'lt ferat, vocat111,>>. (Goreck1, Bellun1 Ivoniae, Frankfurt
1578, în Papiu Ilarian : Tesauru, III, p. 2"11). - Identitatea Ca1.1ttlb0,filei·
( aceleaşi << lnsemnări>>, în No. 3, p. 492), asupra -cărora expi·ima n�du
merir·i şi răposatul G. Dia111an,Ji prin «Flacăra» pe 191Ş, este totuti.
cleplin stalJilită: st1nt Persani <<cu fes 1�oştl>>, în deosebire de Turei, cat"Î
pt11·tnt1 fesut·i albe, ,Jeci e1,a1.1 <.(Acbaşi>>, }lână pe tin1pul lt1i Solitllan�cel
l\1ă1·e t. Nt1n1ele apa1'e şi în11A.lexancl1�ia 11oast1·ă. · Lt1c1·t1l se poate ala,
de alţfel, şi din <<Influenta 01·ientală>) a d-ltu Şăineanu, - <<M•1ki«-1·i:,--tat>

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
-

•
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

f 

• 

• 

• 

• • • • •• 
• 

• • 

• 

l 

.. • 
' 

• • 

. e: totuşi, interesa11t de ooservat că un Dobroge,ta (·oo
hrodjP-ja) e atestat,� c.a nume de femeie, îric� din- sec. XII : 
aşa: se cherna, ia Chiew,. fiica principelui Mstislav, căsă
to1·ilă c1� fiul ·cel mai rna1'e al lui Ioan Comt1enul, �le�ios 
( 1106-·42) 5). . . 

2. Se ştie că numele nt'aţului · Sf. Oheorglie se păs
trează şi în copie turcească: Cadâ1'let, di� Kedrellez, ,,nam 
crue Ies 'Eurcs donnent a ,Saint-Georges et a Saint-Elie . 
crt1'ils considerent comme _patro11s âes voyageurs" 6). , · · 

3 .. Ceea ce se ştie·mai p�ţin ·e că, lykosţomon === Gura 
LurJului, vet�l1ea denumire . a Glii/iei; trăeşte .î�că în haina 
slavă: e l1 âlcovul, la ramificaţia gu.rilo1· .Chiliei,· dela slav.· 
1Jcîlc == lup, de unde Vâlcu, Vâlcea, VâlcLzleşii, Vâlca12, 
[Vulcan] 7J; ca nun1e comun:. vâlea1z, vâlta1z «vultan c�re·
mănân<-�ă mieii� ca lupul;> 8,) ;� V�1lcana, Vc1leouici, ·p0ate şi
Vtilsan - Vâ!t��sa11, atestat înt.1,.'u11 d'ocument 1·omânesc din 
14 3 7 • •9) 

r 

• 

• 

• 

t 

I 

• · 
4� Cât �priveşte Sulina, �um.ele celui de al �oilea 1Jraţ 

dunărean, el e, de' bună seaină, grecesc .. Fo1'ma .aouA"�va. 
lnsă�i � 

1 
?O�ATJVCl, dela. O'C.OA'YJ� (6 {}•(lA(ZO'OtO<:), se găseşte Îll ,

. Glosariul dialectal. grecf�sc · · riornâriesc· în . ma1�e parte! �···· 
, din Velv�n90, puoljcat de Budo11a, p. 103, ·s. v--. OA"�'Ytţ ;_'cf� 

• I 
� 

f 

(ihicl. p. 494) e.,.. tJ1'obalJ1l� o f.or·111aţie no1.1ă: MagyatJ"stciat. ,Aclevă·ratttl 

• 

,. 

· te1·n1in }Jent1·t1 Ung·arjrr al' fi : 1VIaclgict'l'istci11. 6f. l1Jtna11,-i:=.;ta11, , ""Grecia,' proprit1.: Ţa.1�a ionienilo1· ; Tit-1�cltestan, A1·ribista11,; Af ga,y1.istc,,,;1,, Bel1t�-ista1i, 
.. 

• 

� C·ztrdista1i„ Fa_1--sistc,,-1i, :f;;1t1"ista1i, f1icl1{sta1i. , . , . , ;-, • 4) Of. ş1 Te�·,r·r,, Bozot„abie 1nt1· t111 do,�t1ment 1 .1ug11res9 (l1r1 1317.
<<Re,1ista isto1„ică)), 1('J. p. 200: .. . . , 

. . 0) Infot„rnaţia o în11)1't1mt1tăr11 din c< B1,zantiniscn'e Zeitscl11·i�t>), XII;
, p. 686; cf. XJ.\I, 351. , , • . � • ; . 

� e1) Ba,;·ţ,��e1· de Meyii.ct'J"d, 11, 704; ci·. ,.,11u1,1e tle îatn·ilie Cotârlet. 
• 'i) l1'orma aceasta alterată, i11ler'}:l1·etată cărţ,1r·ăr0şte, o jntâ1ni11ţ
-deja ţa D. Sest·ini (Viag·gio pei-· l:1· Val'aţhia etc., Fir.e11ze, 1815, p. 57),
care rr1enţioneuză în aceJaş _ti11·11J· J?e '<<il· 111011te B(iidqs(cli), volcano non
peraneo, e8tî11_to>), cl101 şi alte.1111r11e geog1·afice : ... R,ivaă1ile (p. 46)==Râul

.. · Vadt 1lt1i ; Mo12te Boool; J;r,,ota ( == Leota, .. Leaot:t) ; M1tl1itelel1ti (sic) K�·�i
; ==monte (lel Re ( = Piatr.a Craît1l11i); Istriţc6 (p. 37); Apa 1ie1nb'l,illa, <<pazza 
.. o fu1,i�:3a )> (1). 39) == Apa 11e}J1.1nă ; ,Sanatr,1,,colo (I)· 35)-=.;Sălătrt1ct1ţ . 

8) (( G'J"ai1il ffkOSt1--1.t).)
I 

I, 'f>. 121 ; ef. 11g r·. Aooîi:"�-mi} an' Aoo1e'Jt'0, -
r� a111? ein es _!'la1.1 b:vogels, f.a1f:, explicat de f.;.. l\fe11er : N e11gr·iecl1isehe 

f St11d1en, .lI, 84: . · · . > 
• 

.. 

· • 9) V. I. Bogda1i, în <<0111ag:iu 'I11i T'. l\·iaiorescu)) p, 593; cf. Kadlec,
,

1 al a 8 i a ,7 alas$.KO Prăvo, p. 462: Vl81r3san, . . . \ 

t 
I• . . . ' . 

' 
•-

I 
,

' 
' 

• • 

• 
• 

I • • t 

I

• I 

, 

, j 

!
f.

I 
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ngr. omA't)Y = ,,cana], tuyau, .tube; pop. manche de cou
teau" ; oooA'�VtJ.= ,, solen, manche de couteau ; couteau de 
mer" (Contopulos). 

Cuvântul e răspândit în toată peninsula balcanică : 
sârb . . mlundar, din ooOA'�vapwv 10); mr. şulinare = scur
sori 11) ; el era familiar bătrânilor noştri : vr. sulinaru=
canal, conductă 12); sulinare pentru puţuri 13); un Petru
Sulinariul, locuitt)r din Târgul de Floci, în sec. al XVIl.14) 
Jn înţeles de «bold, care străbate prin acoperişul casei, la 
celo două stinghii ale căpriorilor şi rămâne afară>>, sulinar
se înfrebu:nţează sporadic şi astăzi. 15)

Forme ca 'l;sAtvac:, Selina în atlasul catalan din 1375, 
ca şi Saline din portu]auul dela 1318, - care ar trimite, 
altfel, evident, la pendantul Tuzla (cf. sl. solennoiu=sărat), 
-nu sunt decât reflexe ale lui Sofina, el însuşi atestat
în portu]ane 16), din biz. crm):'l;va.

5. Ceatal, dela turcescul ceatal bifurcare, menţionat
încă de Paul din Alep ca „ un loc numit Chatel sau se
paraţiunile, de unde scoborâr:.ea la Marea Neagră se face 
pe trei canaturi sep1;1.rate» 17)(- e pomenit de Ion Ionescu
între forturile mărginaşe ale Dobrogei ; , le fort Satal_ entre 
Sactehea et Ismaih 18), Sub forma Csalal el figurează, cu
s�mn de fort, la punctul de despărţire al braţului Chiliei, 
pe «Carte drr Europăischf'n Turkey)) a lui Fr. v. Wciss 
din 1829. 1!1)

n. SiHstra derivă, dură d. N. Iorga, din st<; -r:·1iv t.\p[cr
'tpo.v ) sau st<; Âp[o-cpa.v. Cf, Sythines, Setines dip 'c; 'A{l•ij· 
vsc;:; Stif e, Sli1ns, din 'i:: 0·1josc; acestea din nrmă şi 'n 
,,Cronica ('xpediţiei Tun:ilor în Moreea'' ed. Iorga, p. 40, 

Jo) V. Ard1. f. slnv. Phil., XXIX. p. 622. 
11) Papa1wgi, în ·Tocilescu: Materialmi folkloristice, Il, p. 375.
1�) Arhiva din laşi, XXV, p. 10:;i. -
15) N. Iorga.: Braşovul şi Ror'nânii, pp. 106-107, No. 13.
14) N. Io�·ga: Studii şi documente, V, p. 605.
'") P(i111file: IndusLriu casnică la Români, p. 422.
18) 1 p. N. Iorga: Chilia. şi Cetatea Albă, p. 47.
17) V. GăliUoriile Paf,,;·iai·lmlii·i Macaria, ed. E. Cioran, p. 262, und�

Chcital din traducere{\ engleză a lui Belfour.e greşit identificat cu.Tuke&. 
19) I. Ionescii; Exc11rsion agTicole dans la Dobrogea. Cospol 1:i!ii01 

p. 72.
1g) Comunicat de (k Vâ1sau,
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împreună cu Islindil, din ele; 't"l)V T·�Yov (p. 41). Compară 
încă şi ture. sili sie re, sili st re= ,,siflet des bateliers". 20) 

7. Balcic este cumanicul ba/cuc= lutum. 21).

8. Un dublet al Oblucitei,-din slas. obluc = arc, cf.
sârb. oblucica = coviltir de leagăn,-i:i'ar fi găsit cândva 
'iQ jud. Buzeu: Oblucif a, menţionată într'un document de 
la Alexandru Vodă, din 1495. 22) 

9. Relativ 1a « bulgăria» Poturu1ul, trebue luat în con
sideraţie nu numai epitetul polur = prădător, corsar, re
levat de Cantemir 23), ca aplicat de Turci Bosniacilor, ci
�i următorul pasagiu din relaţia călătorului Montalbano, 
din 1630: «Et a1iud eo in regno (se. ottomanico) homi
num genus, Potur appellatum1 qui neque Christiani, neque 
Tarcae rircumciduntur tamen pessimique habentur)). 24)

10. Hârşova aminteşte prea mult pe anticul Carsum
pentru a nu fi urmaşa lui. După cum faptul, că- străve
chiul Tanager a devenit astăzi Negro, nu înseamnă că a
cest Negro ar fi pur şi simplu adiectivul negro (ne10), iar 
faptul că străvechiul Tierna (Tsierna) a devenit Ce1na 25), 
nu înseamnă că acest Cerna represintă, exclusiv, pe ba
nalul «negru)) sta vonesc ( despre ape, in înţeles de "adânc" 
sau "repede", ca turc. Carasu) 26),-tot astfel simpla a-

!o) Zenker, p. 515.
�') Kimn, p. 300. Cf G Popa Liseanu: CetăLi şi oraşe gTeeo-ro

mane în noul teritoriu al Dobrog·ei, acl. loc. - Numele Bo:1o:toop Bo:
•ţol•1ofJ din inscripţia puhlicată de Kalinka în Antike Denkmii.ler in. Bul
garien, p. 75, a cărui explicaţie o caută G. Popa Liseanu în ungureşte 
(p. 51 ), e cunoscutul v, hulg. bagat-ur s. bngotor, din mongol baghat11r 
= erou (cf şi Lahadârcă !), titlu onorific al celor ce se distingeau, din
tre boierii t6o),�ci.ae:<;), sau <Choierinaşii)) bulgari, numiţi oaro:Ivo[,-ceeace 
explică pe Bo:1o:rvo5. - Turrifiwre (Popa Liseauu: Darstoru!-Silistrn
p. 218) e, de fapt: tu.?·ificm·e, dela tns = tămâie, confundat cu turrificare=
tnrrim aed1fi.care, 1tup101tote:tv.

22) ir. Băt-btilescit: �lations des Roumains ·avec Ies Serbes etc.,
p. 265.

20) D. Cantemir: Istor. imper. otoman. p 134.
2•) Cităm după Isiclor Ieşan. Secta Paterenă, p. 799
20) V. Philippide: Specialistnl român, p. 47. Cf. Hasdeu.: Istoria

e•ritică, I, p. 273 şi urm.; Jmig: Homer u Romauen, p. 267 �i urm. : 
Piolilei·: Austria Romana, apucl Sieglin: Quelleu u. F'orschuoîen zur an
tiken Gesch. u. Geogr. caietul 314, p. 140 şi urm.: Jfrecek: Gesch. der 
.!lerben, I, p. 69 nota 1.• 2') .iarbier de Meynard, II, 513, 
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f' IC? A 

(C'l-il'IPUt!!! l!RUDl!Lf"HRE) 

Sunt pipa untti autor ;
Şi, dup' a mea înfăţişare 
De Abisiniană, pare 
Că el e-un mare fumător. 

Când este copleşit de dor, 
Eu fumeg ca un coş la care 
Se pregăteşte de niâncare 
Pentru zoritul muncitor. 

li leagăn sufletu 'ncurcat-
ln mreaja mişcătoare, 'ntinsă, 
Ce ţese gura mea aprinsă ;

Şi răspândesc parjum bogat, 
"Balsam ce-aduce potolire 
ln zbuciumata lui gândi1·e. 

ROZ/1'\AlltJN 

/ 
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NOTE DE F'R050FOGRf\flE 

DOBROGEf\NA 

l. Origina românească a lui Chryso� e mai presus
de orice controversă. Avem însăşi· mă.rturia, categorică, a 
lui Nicctas Choniates 1): -�v o'6 Xp6ooc;: ooroc: B11.6.zoc: 'Co

1svoc:. - Frasa continuă cu date asupra „staturii mici" a 
Valahului şi atitudinei sale în conflictul dintre cRomei:» şi 
Asan, a cărui naţionaJitate românească se confirmă. indu
hitabil P,rin episodul 2) în care preotul grec, prizonier, tre
bue să i se adreseze în româneşte spre a-i cere îndurare : 

'f' "' ' .... � ""l ' e , "\ ~ -· o:8 os 'l<.m 'CmY oopO('J./,cutrn'I 'Ctc; ispsrnv •. osttm too 
'Ac&.v rJ.'.psfJ··riva.t, ;Jt 6p.0Cf(f)'ittl.C: wc: /'.apte î:'�c; t(Î)Y m,&.zow Cf(OVYj( 

stc 8Î-s-:iv a.ihbv S'l<.'l<.CJ.Ao6p.svoc:. 
Cf. ibid., p. 818: B11.o.xov ttvci, 'Et(ofoµsYCJY [-ismeanu!] 

':"l)Y 'l<.Î,1/atv, 'fpoopoovta :bv I
T

p6oaxov 3) 'l<.CJ.t oaa -crov zMHh 
t/ii (l\foa�) 'J coci.w·g Y.tJ.'tY/t„oa.. 

In ce priveşte originea numelui însuşi, ea s'a căutat, 
fie în gr. Xpoo6c; 4), de unde, după Leger 5) şi numele zeu-

1) N. Choniates, ecl. Bonn, p. 64:J.
�) N. Choniates, ed. Bonn, p. 617.

. 8) Prosakon : identificat de Jirecek (G ef-:ch. d. Serl1en, I, l), 285) 
cu slav. PeoseaK, «Dnrchhaml, pentru care cf. rorţ1. prisacă (v. l\!elhise
<lec: C1;onica ep. Huşilor, p. 357) şi topon P1·isacă, înterpretat ca o:Grii
hen, IIecken, meist aJ1er Verhaue airn Stămmen und Steinen (ml in.
cidenclas,·inlla[jines, insectio vfonim) an offenen Stellen des Grenznrwal'-
1le::rn, corcspunz,lnd ungur. Gye11[1s (St. Gyoi·ffv, Das Ungartum iw Tale 
der &hwarzen Kiiriis, p. 6; cf. şi S. Di·agomir, în revista orădeaniî. 
·«Cele trei Crişuri>), I).

4) H. Nloritz : Die Z1mamen hei den bvz. Historikern u. 'Chronis
ten, I, p. '17 ; cf. Glotta, V, 123: Clwysaor. Accentul n'ar fi o piedică : 
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lui Chorsu, la care Jirecek 6) · raporta, împreună cu slav. 
Chr3su şi topicul Chr3sova şi pe Chrysos însuşi, - fie 
în mr. cmş ..-c scoruş de munte 7), fie în cumană: cf. turc.
pers. khyrs = hârs = urs 8); in Codex cumanicus p. 319: 
chers =ursus·; deci: Ursu, Ursachi, Ursoill, Medvighi, 
Arcuda. 

Această din urmă etimologie, care ni se pare cea mai 
probabilă, a fost propusa de d l  A. Philippide 19) care ar fi 
putut adăogi la exemplele de întrebuinţare a lui Hârs cu 
derivatele sale, în patronimica şi toponimica românească, 
numele de familie Hârs din documentul lui Ştefan Milutin 10) 

şi al lui Ştefan Duşan 11), precum şi numele de familie 
Hârsea şi numele de sat Hârso(nunţii dîntr'un document 
dela 1501, 12)- acesta din urmă a vând un interes.aut „ air 
de famille" cu I'eµs11.11.oi.,.r1ov-cec: al lui Procopius 13). Cf însă 
şi Anlihârs, Nctchârs, n. rom. al «Antihristuluh ( o:vtt +
Xpw-co!i:), de unde: Hârs= Hârşl, Hrislu, Crislu. (Cristofor). 

2. Pentru origina numelui Ciolpan (în transcripţia
genoveză : lholphani = Dzolpani), solul lui Ivanco, fiul 

cf. Mvtoc;, i:mwpoc;, fată cu ,e6vtoc;, _ �taijpoc;; (v. 1'humb, în W. Streit- · 
herg: Gesch. ci. indogerm. Sprachwişsenschaft; II 1, p. 61.) . 

i) L. Leger: Mythologi.e slave p. H8.
6) Jirecek: Gesch .. d. Serben. I, p. �85, nota 4.
L) Papahagi: Megleno-Ilomânii, I, p. 8.
") Kief fer-Bianchi, I, 468.
9) A. Philippide: Viata Românească 1916, p. 228.
10) V. lista numelor ele Români din hrisoavele sârbeşti, la Kadlec,

V al as i a V alasskep1·dvo p. 456. 
11) Arhiva istorică, 11, 184.
12) I. Bogdan în OmagÎll lui T. :Maiorescu p. 593.
13) Ruşmimţii, Ruşii-Munţi, din comit .. Murăş-Turda, ung. l\Iaros

oroszfalt't (v. ·Moldovan-Togan; cf. Riişi, ung. Oroszfalt'1, din ccim. Săt
m?r), rămăne o bună paralelă topică (sintactică), chiar dacă e să-l ex
plicăm ca Roseinunzi (Rosamuncliis), cf. Roşmon-Craiu, (fotă Cll Jit1Y1non
craiii=!3igismunclus şi R11jalin) din canlecul popular); de asemenea un 
Dalbokivcil = Valea adâncă, bulgăresc. - Observăm cu acest prilej că 
TpeoetmAEooc: din acelaş scriitor bizantin, abstracţie făcâncl de gen. (ci'. 
tpb. t(Ata, n. de tabără sau localitate la Anna Comnena, ed. Bonn, p. 
,U3), nu e din cele mai sigure prodrome de româneşte: dacă tpeoste
corespunde lat. tredecim (cf. it. tredici, fr. treize), atunci e vorl)a de 
Treisprezece tei, iar nu de treizeci=lat. triginta (it. trenti, fr. trente). 
-Cu acelaş caracter de paralelă topică cf. încă gr. XpocroGv opac; Xspcr6-
v·�croc ( =peninsulă). 

' 
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lui Dobroiici, c jmportant de ştiut că în româneşte există 
nu numai numele propriu (un Drăgan Ciolpan d. ex. pâr
călab de Roman la 1603),-ci însuşi apelativul: ciolpan= 
,!pom înalt, fără ramuri şi fă.ră frunze" 14); ciolpan=«pom
căruia i s'au dărâmat crăcile" 15); ciulpan =.o creacă din
tr'un pom, uscată _·şi ruptă" 16). Adăugim, în legătură cu 
înţelesul de „luceafăr", ce se atribue numelui: turc. fcho

lapan=;, 1 ° qui marche en traînant Ia' jambe; 2° etoile 
du berger, Venus" .11)

3. Pentru naţionalitatea românească a lui Dobrotici

,[Top:rrpotlt(w:, Dobordiza, Dobrodicius], care nu e numai 
decât un slav, cum pare a-l arăta numele l8), pledează
faptul că el era frate cu acel Balicu [ă.pxwv lVI-1tt1.A[xw:], al 
cărui nume, identificat cu turc. balyk = peşte rn) putea fi 
raportat mai curâ1;1d la cumanul ,balic = piscis 20) şi nu lip
seşte din onomastica noastră: un Balica e hatmanul lui 
Ieremia Movilă 21). . · 

Originea cumanică a lui Balica o a.dmite, de altfel, 
însuşi lşircov 22), dar a'ceasta nu·l împiedecă să considere 
pc Dobrotid, însuşi fratele său, ca buigar pur sânge 23).

V. BOGREA
P:roîe�or la Universitatea dm Cluj 

14) Pascu,lescu: Literatura pop. rom. p. 33'1; în text, p. 240, me-
taforic=--«spânzurătoare)l, ca şi .la Pa,nfile: Cântece de ţa1'ă p. 60. 

1") Rev. don t.:l'eangăl>, IV. p. 390. 
16) Ciobann-PZeniţa,: Cuvântări adânci, p. 311.
u) Bcwbier ele Meynai·d, li, 614.
18) Dobrotă însuşi e, de altfel, familiar la Rorqâni; cf. N. Iorga,:

Notele unui istoric relativ la evenimentele din Balcani p. 32 şi Gue.i-in
Songeon: lfo;Loire ele' la Bulgarie p. 208; <<Un seigneur valaque, Do-
britsch», 

111) Jirecek: Einige Bemerkungen itber die UeLerreste der Pets-
<.:hene�·en UIHi Kuma:n,en p. 15. 

�•) V. Co1lex Cnmanicu::::, p. 300. 
21) Cf. art. resp. din «Etymologicum Ma�·nunn:, col. 2384, <.:are-1

derivă din Bale. _Rom. dial. bălăciti, bălăcC'iÎ1=pescar (Giiiglea,- Vâlst;in:
De la Românii clm Serbia, p. 388) ; a, bălăi ( • bălăci ?)=«a vana peş
tele cu �untrile, a pescui« (ibicl.), aparţin, de sigur, direct sau indirect, 
acel11iaş radical. 

z2) Işircov : Les Buigares en Dohroudja, p. 46.2o) l<l. P· 47. 
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f31NE-CUVANTf\REf\ 
C/\5/\ T ORIEI PERSf\NE-

ctteNRv CAZALISl 

Fiţi mari şi fiţi puternici şi fiţi biruitori ;
Iubiţi-vă şi mergeţi cu ochi scânteetori. 
O, Soare al luminei, Zeu bun, tu dă-le lor 
Iubirea ta fierbinte ce-i datcţ tuturor. 
- 93ărbate, precum Cerul îmbrăţ-işea1ă Firea,
Aşa femeia asta cuprinde-o cu iubirea.
Jar tu, :femee, cată ca el sâ afle 'n tine 
Intremătoarea pace a nopţilor senine. 
··viaţa e o luptă gro1avă şi frumoasă:

.Păşiţi în lupta vieţii cu inimă voioasă.
Să fiţi curaţi în luptă, în vorbă şi 'n gândire. 
De-acum chiar să vă temeţi de ori şi ce privire 
In care. fiii voştri ar pune o mustrare. 
Peste dured să treceţi cu mândră nepăsare ;
Şi imitaţi bătrânii din vremuri depărtate : 
Luptaţi pentru lumină, luptaţi pentru. dreptate; 
Goniţi din cale răul şi faceţi numai bine; 
A1ereu să strângeţi lanţul de aur ce vă ţine 
Şi 'n care eu leg soarta şi inimile voastre. 
Priviţi în toată seara tăriile albastre 
..._',i cugetaţi că sunteţi şi voi tot două stele 
Ce trebue în viată să străluciii ca ele. 

, , 

- In numele lui Ormuzd eu vă unesc, iar voi
ln .fii transmiteţi faima părinţilor eroi. ·

ROZ/\'\ARTN 
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/ 

BRAH/\'\ 
(HENRY CAZALIS) 

Sunt Cel dintdi, Bătrdnul; sunt 'Tatăl şi sunt ]).,fuma; 
Oceanu 'n care toate se nasc şi pier ca spuma; 
Sunt Zeul fără nume, cu faţa schimbătoare; 
lnchipuirea, care cutremură şi doare. 
ln mine-s miriade de roiuri de fiinţi 
Şi-s singurul ,Părinte ce nu are părinţi. 
'Tăriile 'nstelate plutesc în visul meu, 
Şi văd în sânu-mi zeii cum nasc şi mor mereu. 
Eu p,rima auroră cu sânge-am înroşit. 
Pe cdnd nu era noapte, nîci zi, eu, răspândit 
Peste Oceanul sombru, planam, purtdndu-mi zborul, 
Căci eu sunt doar' Trecutul, Prezentul, Viitorul; 
Eu svni substanţa vag.ă, adâncă, a1,urie, 
ln care totul cade şi totul reînvie ;
F;u cuprind totu'n mine şi sunt stăpânul sorţii : 
ln mine sunt totii viii, în mine sunt toti mortii. , , .,. 

Şi-aceste lumi imense, de visul meu create, -

Neant, ce vi se pare a fi realitate, -

Sunt toate numai umbre şi 'nchipuiri fugare 
Ce 'n besna nopţii mele arunc'o scânteiare. 
Jar de 'ntrebaţi: ce-atâtea minciuni? Eu vă răspund: 
,,Simţeani nevoe 'n suflet de-un vis imens, profund, 
,,Ou flori ce lu1ninea;;,ă addncuri siderale, 
.,Spre--a 'nveseli oroa?·ea eternităţii sale !" 

ROZ/V\A�!N 
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LEGĂTURA LUI 

JV\IHAI VITEAZUL1
)

La 1 Decembrie 1919 s'a sărbătorit în Constanţ-a, în 
această sală, unirea ţărilor surori cu ţara de baştină, Ro
mânia. Cu acest prilej, precum era firesc, s'a evocat icoana 
lui Mihai Viteazul care, cu spada in mână, a înlăturat cel 
dinUiu pe stăpânitorii străiai sau înstrăinaţi de pe plaiu
rile româneşti, aducându-le pe toate sub sceptrul său. 

Puţin timp după aceea, într'un · ziar 2) din Cap itală
apare o notiţă, în care viteazul apărător al creştinătăţii e 
zugrăvit ca un tiran fără milă în politica dinăuntru ţării. 
Mihai- aşa ni se spune -- a nimicit cla.sa moşnenilor, a 
ţăranilor proprietari, prefăcându-i în robi; el a întemeiat 
clasa rumânilor, a ţăranilor legaţi de brazd.il. Strălur.itoarea 
politică, din afară a dus- o Mihai în dauna ţăranului carL•, 
din proprietar liber deveni şrrb fără pământ şi rlhnas Ia 
hunul plac al boeruluî. Contrastul era prea mare, nepo
trivirea prea izbitoare între aureola, cu care se încunu
nase chipul lui' Mihai Viteazul în această sală şi tabloul 
întunecat, în care era cufundată amintirea eroului tn ziarul 
din Bucureşti. 

Intrigat de acest lucru, mi-am pus intl'ebarea : Unde 
este adevărul ? Oare Mihai Viteazul a fost aşa de nepri
hănit, cum ne-am obişnuit a ni-I închipui iacă din c1asele 
primare, sau Mihai Viteazul_ cel adevărat este aşa cum 
nH arată ponegritorii lui ? 

1) Cuvântare ţinută în sala •Elpis• Ia şe2,ătoarea societă\ii culturale
dobrogene din 6 Ianuarie 1921. 

2) «Socfalismul care se sprijinea pe citate din X�no:pol.
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Invinuirea âe .tiranie a ·rost adusă lui Mihai I Viteazul 
ln scrierile unor istorici mai vechi. .,, 
\ �· · In timpuri recente, s'a ocupat de această 
Constantin Giu11ăscu, istofie �e mare me�it, mort în toai;nria 
anului 19 J 8. De-atu11ci a mai publicat în această chestiune, 

, â-1" Longinesţu,. pr(!feso1� .Ia facultatea de drept din Bucu
l reşti. Mai mult ·decât-: atât, s'a încins şi o polemic� înde-
.. lungată, aprinsă, intre d-l Longinescu ·şi d-l Const. C. Giu-

1.·ăscu, p1�obabil. fiul isto1·icului dispă1�ut. Pentru a mi lu
mina pe mine, am căutat să adâncesc această chestiune
şi rezultatul, la care am ajuns, îl voiq. împărtă�i cetito:ui-

lor· în câteva cuvinte.

• 

Mai întâiu de toate. în ce consistă veau·a faptă atr-i
buită lui Mihai Viteazul ? Marele domµ este. învinuit că 
p1·int1·' u.n ac�t, numit ,, leg!tt11ra I11i MilJ.ai '', a ti:ansf ormat pe
ţărani, din oam�ni libe1„i, di11 �ăpânito1�i de pământ, tµ 1�u-

11iq1ii, adică în robi, lipsiţi de pămâr1t. Acest aet al lui . - · 
Mihai· nu ni s'a păstrat t ci e aumai pomenit.d�pă n:ioa1:tea .. 
lu.i în hrisoa·ve de mai tâ1·ziu, sub numele d� legătit1'1a l1ti 

, JJ1i!1.ai. Dacă s' a1� fi păstrat acel act, - am putea slt·l · cer-
1

cetăm în origi11al şi atunci cl1es.tiunea s'ar lămu1'i de sigur 
n1ai uşor; fiinclcă însă nti s'a păstrat aeel act, de aci µe-

. Jnţe]ege1·ea, qe aci înteri.1r.etă.1�iie felurite, ele acj polemica 
. înve1�şuna.tă i11·t.1

„

e istorici. 
· · 

, .
,

• 

• Pent1·u. a înţelege · 1ntti bi11e tn Viir1ttit.1ea adusă. lui Minai 
Vit:ea.zuJ, t1�ebue· sit vedem ce erau rumânii? Ru,1i(11iul �

. u1i. 011i 1iet,ibe1�, e it11. 011i cu stctpâ1ji.''. El ·e ,legat de pă- · · 

rnântt1l, pe ca11e locueşte şi d1r1 care se l1răneşte. ,,Ru-
. mânii sunt s<>cotiţi cit� parte alcătuitoa1'e a ·moşiei�. ,_,.Ei 
formează î1nounătăţi1--ea cea m.ai de sea1nă a unei moşii.' 
Vaioarea unei 1�oşîi atârnă tn primul rând de , 1iu�ă�·Ul 
rt1mânilo1t dene ea. Moşia fă1�ă rt1mâni e numită m,o§ie · 

· 

steanpit''. <Jând o 111oşie e vândt1tă, ea e vâ11dqtă împreuni 
cu. rumânii depe • ea., fn·tocmai cum s11nt· vânduţi copacii 
depe dânsa.

1 

Când o moşie e dl;ltiî de zestre, atqncj şi 
rt1mânii s,1nt daţi ·.de ·:Zestre. Se peate �pune că: ruinânpl 
se confundă c11 pămâ1·1tpl, este un· produs al pământului. 
lţumânul. a:r� un. stăpân.: pe proprietarul ,pă_mântului, pe 

· c.are el lşi are, ·eqliba. El datoreşte stăpânului mai -multe . :

• 
• 

, . 
, 

• 

• 

-

I 

• 

, 

• 

, 

r 

• 

' 

• 
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lucruri: mai iniâi găleata, adică dijma din produsele pt\
mântului, numită desigur aşa după măsu1�a, -cu ca1"e se 
făcea dijmuirea. Mai datoreşte stăpânului• vi1iăriciul, adică 
dijma din vin. Ei mai plătesc ·dări pent1·u vite şi stupi, 
mai dau dij�ă din oi porci etc. 'Boerul · mai lua dela r:u
mâni su/1,atul, adică ·darea pentru păşunatul vitelor pe 
moşia lui. Rumânii rnai datoresc stăpânului. lor, , l'ltC1"ul
s·au claca : Adică, ei t1�ebuiau să facă fără plată· toate · 
·muncile, de care boe1"ii aveau nevoe. Ei ară, seceră, t1·eeră, 
cosesc · şi şt11âng fânul ; cară recolta, lucrează viile, le . 
îngrădesc, fac l1�raci; construesc ,şi repară casele, morile 

, 

şi zăgazurile boerilor; sapă heleştee; se1·vesc ca slugi şi 
oameni de încredere, ca văcari, păstori, morari etc. Toate 
aceste munci erau concepute în actele timpului ca .o tn
datori1"e silită_: ·oeaceea, deppre rumâni se spune că. erau 
»mânaţi'' sau ,,scorniµ-"'_ la lucru. Voevozii rec·omandă
băta'ia contra rumânilor neascultăto1'i. Intr'un l11"isov, Dom- ·
nul ameninţă pe rumâni : ·" Iar de· nu veţi· asct1lta, să fie
volnici călugării. să v� bată f oa1"te ră·u '' .1)

t 

• 

. Prin urmare, învinuirea adusă lui Mil1ai Viteazul e te 
că, tn vasta lui Rolitică exterioa1"ă, având ne�o� de boe
rime,. a căuta·t să şi„ o câştige jertfind clasa ţărănească. 
Aşa a jnţeles lu.crul 1\Ticolae Bălcescu când, vorbi11d des
pre legătura lui Mihai, ne spu.ne : ,, A.ce�t; act ba.rba1.,, fă.cut 
de un prinţ ce a luc1'at afât pentru libf�.rtaţe, anevoe s'a1� 
putea pricepe, de n' am şti că a.risto<;1'a ţia, pute1�11ică at1111c�i, 
a trebuit să-l silească la acea.sta;''. Alt isto1�ic acuză pe 
Mihai Viteazul că ·a introdtls la RoiT1âni ace� .. stă instit1.iţie 

• 

barbară, iobăgia 2). Ir1tocmai ca şi iobagul �in A1·deal, ru-
mâaul e legat de brazdă şi, în caz când fuge dela un !Joer 
r·ău la altul mai bun, . e adus cu sila înqărăt la stăpânul
adevărat. · · · · 

Sunt oare întemeiate aceste invinuiri ; se poate a1·urlca 
în sarcina marelui voevod ponosul de a fi 1�01:,it pe ţă1·ani ? 

• 

• . După această concepţie, . trebue să 11e încl1ipuim pe Mil1ai 
· · Viteazul ca pe un nou Lycu.rg, venind să decreteze c1�ea-

• 

' 

• 

• 
• 

1) (.'!a1·acteriz ,1·ea 1,u1nâniei <lt1_pă s�1·ierea mai jos ci tată a lrti C. Giure�cu
2). Cita.te din sc1:ie„ea mai jos citată a cl-It1i · S. Cf� L<Jngi11esc11„ unde

�unt ixpuse toate păret•il� istericilor îo. �c�asf ă cr1estiune. 
• • 

I 

• 

• 

' 

• 

I 

-

•
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rea unei clase sociale, a rumânilor. E posibil oare ca un

stăpânitor să creeze din propria lui voinţă o categorie so
cială·? Intrebarea aceasta ni se pare aşa de. absurdă., în 
cât ne mil'ăm cum au putut unii istorici până de curând 
să persiste în credinţa. că un voevod, ·oricât de puternic, 
oricât de genial, ar fi putut, • printr'o simplă poruncă, să 
creeze o nouă clasă socială ; ar fi putut dintr'o clasă de 
moşneni, de proprietari liberi, să facă. o clasă de iobagi, 
numai pentru a fi pe placul bJeriJor, de cari avea nevoe. 

Istoricii rioi, mai în curent cu mecanismul fenomene
lor sociale, şi-au dat seama de această imposibilitate. Cla
sele sociale surit produsul fire:sc ai evoluţiei popoarelor ; 
ele se · formează prin transformări lente. E vădit deci că 

· Mihai �liteazul nu putea să transforme pe ţăranii liberi în
jobagi.

Au venit atunci alţi istwici mai. noi, cari au dat altă
�xplicaţie legăturii 1ui Mihai, prin care se. mai uşura vina
eroului dela: Câlugăi:eni.' Aceşti istorici spun: Mihai Vi
teazol n'a creat clasa •mm«nilor robi ; prin legătura lui �l
n'a făcut decât să, sancţi(}neze o instituţie ex'.stiBntă de mai
înainte. Legatura Jui Mihai Viteazul c numai încoronarea
unei evoluţhmi deja gata.

Vi1:1a iui Mihai Viteazul ·este în chipul acBsta numai
att:•.nuată. In a,deviir, isf.ori,�ul Xcnopol, adeptul acestd in
terpnJări, ne spune : ,,Nevoia l·�i Mihai Viteazul de a sta
bme cu bo,·.rii, l�a: s1l.t să -puc în lu(�r�re cea rncâ cum
JJ/itit d.:sb·dicltto,·ie a fâ,ranilor". Tot Xenopol spm1e: ,,Mt'
hai consfi 'i printr'un aşezământ formal robia ţăranului" .

Să fie oare adevJ.rat acest fel de a vedea 1 ucru
rile ? Este foarte uşor de arătat dl acest chip de a ex
plica legătura lui Mihai este cu totul greşit. In timpurile
vechi nu erau legi scrise. Ţara este cârmuită după obi
ceiul pământului. Raporturile dintre oameni se regulau io

' virtutrn obiceiurilor tradiţionale : acestea. aveau mai mare
pute.re decât legile scrise din zilele noastre în veşnică pre� 
facere. Obiceiurile tradiţionale, tocmai fiindcă nu erau scri'se, 
aveau un caracter de fixitate �i de sfinţenie, pe care nu-l 
au legile· şi decretele din zilele noastre. Astfel fiincl, · dacă 
robia ţttrru1ului c-xista de multă vreme,· cilnd a venit la 
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domnie Mihai Viteazul, atunci ea nu mai avea nevoe de 
a fi sancţionată., nu era nevoe să i se dea mai multă tărie, 
nu mai trebuia să se sfinţească ceva ce era sfinţit prin
tr'@ evoluţie seculară. Admiţând acest de al doilea fel de 
interpretare, actul lui Mihai apare ca ceva cu totul de pri
sos : boerii, dacă ar fi voit să pretindă ceva dela Mihai
Viteazul, prins în strâmtorare, i-ar fi smuls un avantaj real, 
nu o consfinţire platonică a unor drepturi, de care se fo
losiau neturburaţi, c'um se folosiseră şi înaintaşii lor. 

Prin urmare, Mihai Viteazul n'a robit pe ţărani. E un 
lucru vădit cii Mihai Viteazul n'avea nevoe să consfinţească 
robia. ţăranului, de oarece ea. exista de mult. 

Dacă este aşa, atunci se •iveşţe din nou întrebarea: 
Ce este legătura lui Mihai Viteazul? In adevăr, se cunosc 
7 3 d.ocumente, care pomenesc de legătura lui Mihai Vi
teazul. ln deslegarea acestei întrebări stă meritul istoricu
lui Giurăscu care, din analiza. documentelor, a luminat cel 
mai bine problema. El ne dovedi' că rum,ânia, adică robia 
ţăranului exista dmainte de Mihai Viteazul. In documen
tele timpului se' spune că "au fost rumâni -din descălică
toarea ţării", ,,din moşi 'strămoşi". Robia ţă.ranu1ui se con
stată chiar pe timpul lui lVIircea cel Bătrân. Ea. exista din 
cele ffi;"ti vechi timpuri. In cele 73 documenteJ legătura lui 
l\.'.Iihai e pomenită ca un Jiwru cunoscut, dar pentru toţi. 
Pentru 81 înţf•h::ge ce e I'egătma lui Mihai, tre,bue să ple-
căm 1r.la unnătorul fapt: adeseori rumânii fJ.1giau de pe · 
mo�iile sl?ipânilor Jor pe ale altor hoel'.i mai buni, mai mi
loşi. Obiceiul pămi\.ntului dădea drept stăpânului de moşie 
să-şi caute pe r_umă.nH fugari, oriunde i-ar fi găs�t �i să-i 
aducă cu de-a sila ·înapoi.· De regulă, rumânii fugiau pe 
moşiile boerilor favor.1zaţi de domn, sau pe moşiile mă
năstirilor. Altă pricină de strămutare a rumânilor, erau 
războaele, năvălirile străinilor. lJupă retragerea duşmani
lor, rumânii se întorceau la stăpânii lor iar cei ce nu se , 
mai întorceau, puteau fi căutaţi şi ad;şi cu sila înapoi. 
Cu ajutorul documentelor s'a stabilit că legătura lui Mihai 
este un act făcut în urma ocupaţiei turcesti sub Sinan Paşa, 
după lupta_ dela Călugăreni. Expediţia \ui Sinan Paşa a
fost una. dm cele mai pustiit.oare. Oştile turceşti au stat 

www.minac.ro



, 51 

în tară 2 luni şi jumătate. Au robit, a� pustiit totul. Mu1tî 
rumâni s'au folosit apoi de aceste turburări spre a fugi 
dela stăpânii ior, aşezându-se aiurea. Sate întregi au rămas 
pustii. ,,S'au risipit toate satele şi rumânii şi toţi ţiganii". 
Vijelia,· odată trecută, rumânii au rămas unde se adăpos
tiseră. Se petrecuse, din cauza năvălirii turceşti, o dislocare 
generală a populaţiei ţărăneşti. Perturbarea produsă prin 
invazia lui Sinan nu putea fi înlăturată decât.prin consa
crarea stării de fapt. Pentru a înlătura o sumedenie de 
procese, provocate de proprietarii, cal'i revendicau pe ru
mânii fugiţi pe aiurea, pentru a pune capăt încurcăturii 
pentru fisc, Mihai hotărî ca toţi rumânii pribegiţi să apar
ţină definitiv proprietarilor pe moşiile cărora se aflau în 
momentul acela. Aceasta însemna aesfiinţarea dreptu
h1i foştilor proprietari de a-i mai urmări şi readuce sub 
sUl pânirea lor. oc Legă.tura lui Mihai� esle deci actul, prin 
care domnul lega pentru totdeauna pe rumânii fugiţi, de 
p:imânturile pe care se adăpostiseră şi de stăpânii la cari 
se refugiaseră, anulâ.nd dreptul vechilor stăpâni de a-i în
toarce cu sila la locul. de origine. 

De-aceea actul, despre care e vorba, ·s'a numit legă-
tuVa lui }dihai. 

Vedem, p1in urmare, c� Mihai Viteazul dt>parte de a 
fi robit pe ţăr;1ni, prin măsura lui a venit în ajutorul rn
rnflr:ilol' fugiţi. Era o miiş\Wil Îl f�v0.JJ'(•a acestora şi riici 
dcnnn pe Flacul nunieroşilor bocTi, păgnbiţi prfa a(�Psl act. 

M hai Viteazul nu trebue socotit ca un tiran necru
t:Hor al ţăranilor. Putem deci, în deplină cqnştiinţă, să pţ1� 
ncm h loc în cununa ce încinge fruntea lui, acele pietre 
t"ol rălucitoare, pe care unii istorici pripiţi se grăbiseră să · 
J• le smuhra" .1) .._, G. CORIOLAN

Profesor Constanţa. 

·J) Scd•ri consultate: •Vechimea rumâniei în Tara Românească si le
gătura lni Mihai Vite�zul> de C. G.iur,scu, .. Analele Ă.cad. Române, seria II, 
tom. XXXVII, p. 479); <Despre 1·umâni< de 11,celaş (Analele Ac�d. Romline, 
tom. ?(XiXVII, p, 191). -, «Aşezământul şi legătura lui 111ihai Vodă• de S. G.
Longmesrn. - Hecensia ultimet scrieri în Gonvorhiri Literare, din Noem
brie 1919 de C. C. Giurescu. - Răspuns la o recensie de 8. 'G. ,Longi
nescu în «Corierul Judiciar» No. 4-o el n 25 fan. 1920.-Câteva cuvinte asu
pra •:Legăturii şi aşezli.111§nt.1,1luj lui Mihai Vodă• ele C .. G, Glm•escu în <Con�
vorbu:i Litera e:1. No. 5-6, Mai-Iunie 1920. 
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FUGA CENTAllRII_OR ' 

' 

(DIN JOS(: MARIA DE HEREDIA) 

' 

\ 
• 

Le scapă1·ă de g;1·oa:ră copitele '1ifricate 
Şi Jug :;tropiţi de sJ.np;e spre 1·âpele din 11iit1iţi ; 
Aditlmecând itn 1niros d,e leu grozav i1i spate 
Ei pa1·' că si1nt c11,n1 1noartea le J âljâe pe Jritn{i. 

' 

' 

In goa1iă calcă !iidra, fricosul stelio1i; 
St1·ăbat to1·ente, crâ1igu1·i; s' asvâ1·l pe.c;te ponoa1·e 
Şi iat' acitm în noapte s·arată 'n depărtare 
Oli1npul, piscul Ossei şi rieg·rul Pelion. 

• 

A1·ar câte-un centaur din tu1·1na 'nspăi1nântată 
S'op1·eşte scurt, se '11toa1·ce, se - '11,nalţă 17e copite 
Da1· dint1·'it11, salt, cit g·r9a�ă, s'asvârle ia1· sp1·e ceată . 

• 
, 

. Căci el văzit în alba litm'i1i' a litnei pli1ie -
Ca o sup1·emă spai1nă a goane·i lzti s1nintite -

, . Cum zt111[71·a lzti He1°cule cit bâta sp1·e el vi1ie. 

' 

' 

' 

• 

' 

' 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 
- .·. 

• 

• 

• 
' 

• 

• 
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SALSOVIA 

' 
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RE/V\INISCENTE 
' 

Amiµtiri ale unei copilării sfinte, nu-mi veţi mai scăpa 
'de acum. Am ajuns la vârsta, �li,nd tot ce părea că, în
vălmăşit, năpădise la porţile gândirii, să se aştearnă în 
forme regulate; iar eu privind la ele ca într'un cinema
tograf, să le trăiesc aievea, ca acum 40 şi mai bine 
de ani. 

Amintiri, nu vreau să vă înmormântez odată cu mine. 
A venit timpul, ca să împărtăşesc şi altora impresiile unei 
părli din drumul sbuciumatei mele vieţi. 

Aide, aşezaţi-vă în rânduri; înşiraţi-vă aşa de fru
mos, ca boabele de m:)rgăritar, după cum de cuminte 
eraţl aşternute în mint<rn mea de atâta - amar de vreme. 
Tre7,iţi-vă din toropeala în care v 1

au învălmăşit împreju
rările vitrege şi evocaţi tre·cutul meu de şcolar sărac, dar 
dornic de adevăr, pe care numai prin cărţi îmi închipu
iam pe atunci, că'l pot afla. Am avut credinţa -asta ne
strămutată; în ea am crescut. Şi acum, iatt-mă. în pra
gul vieţii, peste care în curând voiu păşi. Credinţa asta 
nu mi s'a ştirbit. 

I 

Am deschis ochii pe lume inlr' o mahala mărg" naşe
poate cea mai mărginaşe mahala a Bucureştilor. De la noi 
până la mama Maria nu era aşa depa,te; dar tăind d'a· 
curmezişu], prin curtea Biserir.ei, scurtam drumul pe j11-
mătate. 

Să tot fi avut pe atunci 10 anişori. Credeam în strigoi 
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şi fu. stafii. O mătuşă a noastră, baba Desf)tl, Ile povestea 
la gura sobei, î11 nopţile lungi de iarnă, basrne cu stil.ţi şi
cu feţi f1·umo.şi, până ce- ne ado1·mia în poalo. st1b f arm<::
c-ul nei11trecut al poves irilor ei. 1 

, 

Intr'o pe înse1·at.e, era pe-a,proape de Sân-Pet1·t1, rr1ă: 
trimite mama: du-te şi ·chiamă pe frat-teu, de la ne11'tu 
Barbu, că doar nu s'o culca acold. 

Ce I.ung mi s'a. părut q.r1Jmul pân' la nenea Ba1·bi:t ! 
Mi-era frică să mai da11 pri11 curtea bisericei : fie ca1·e cruce 
îmi părea o stafie, în fie-care .mogâ.ldeaţă vedeam un stt·i
goi. Am iuat-o pe .d1·urn şi mă tot uitam înapoi să nu se 
ia după mine fanta,sma. ·vezi, că pe vremuri 1e alea, cimi
tirele �rau împrejurul bisericilor, la 1nal1alalele mărginaşe. 

· Ap1·oape de barie1•lf Vergulu_i. 9 căs11ţă curat văruită,
d:'abia se mai putea zări- din ştraq,ă, aşa cu1n sta 1.:iitită 
în dosul unei perdele de· s,1lcâmi. P1·ispa lată şi cu îngri· 
jire .lipită, era tivită de o perd.ea d.easă 9e tufănicf� albă,
care căuta să năpădească pâ.nă în tindă. Streaşi11a o putea 
atinge omul cd n1âna, iar pe acoperişul putrezit de v1·e
muri, capetele cuielor ieşiau ca nişte ţepi d'nsupra şirJ.dril<:'i. 
,, - Pe cine cauţi mă, ţi-cule? mă întrebă mama l\ilaria 
din p1·ag. Tocmai turnase· mămăliga pe 11n cărpătQr şi ctt , 
şo1·ţul vărgat îşi ştergea năduşeala de pe obr·aji. 

Spunâ11du·--i scopul venirei mele, ·ină -înd1·eptă in gră·· 
dina din spatele casei ; acolo am găsit pe f1·atele 1neu stâod 
de vor·bă cu t1n tâ.năr înalt, f1·umos şi bine fă.1�11.t) ca1·e mă 

. mângâie · pe păr, cu o blândeţe de î11ge1·i · · 

.Asta-i prâslea, mă Naie?; se adres@ază tâ11ă1.·ul, · f'r·a
telui meu, care •-·- se vede . .:... îi · povestise despre mi.r.1e, <·cJ•

fiind cel mai mic dintre copiÎi noşti·i. , 
De atunci, am cunoscu.t pe autorul d.e rn[-ti târziu al 

Trubadur-ului, pe u11ul �int1·e cei mai cu1·aţi p1·o�;atori ,1i .

vremurilo1· acelora, ce se încadrează î11t1·e 18t'.4- lf398
1 

Ba1·bu 
Ştefănescu-Delavrancea. · · . .

ln tot ce a scris pe atunci Delav.ra11cea, sţ oglÎn(lfJŞte 
viaţa cinstită, tihnită, iar· ntl. po.spaiul civilizaţiei ele azl a 
mahalalei Bucureştilor, de Ia barie1·a Verg11l11i. El n'a 1.1.v1.1t

. ' 

nevoie să împr1.1rpute de aiurea subiectele, p1,:: .cr1re le av·e� 
înaintea o,chilor,; personagiile desc1·ise de Dell:l,vrancea, 1t1·t.-

{ 
' 

. , 

' .. 

, 

•
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. esc. Ha12pa gonul lui l\l0lie�e I nu�i cied inai r,1·esus de tiptil
avarului din rhahalaua TroiţCî, Haii-'f udo se. « Fo.c şi apă� 
arată viaţa d� m1:1.1t stinsă a· grâr1arilor ţ}txcu'reşteni, ' din,
I)elea. I In ,,.D(lmnt1l V11cea '' se ogl.i11di:şte, fi1�ea daseălult1i
lui [)elav1·ancea, ca şi al 1µeu, � i\fil1ail .Consta.rstinescu; âe la ·
Şcoala r11,imară a �olcovnicul�i Gl1enea� şi aşa ca rnai toat-e
subiectele sale nepierito�re. Ele s·v11t buc8�ti cJes�rinse d�t1
viaţa tr·ăită în n1al1a)a11a în care autorul şi--a făcut COfJ'Î•

lă1•ia lui, ni.ne} cobprâtor âi-ntr' Q far.r1ilir.e de oame1:,i (jU(n Liă
1Jt1.1nnezc-la, dar c�ias\iti şi foa1�tc. �1a1,nici. •

t • 

• 
' • * .,.

• • ' 
I • 

• 

t)e la i1)fârnplar12-a ce vă JJ@:vestii, nU. l··alri n1i1i vffzitt

pe. I)e.lav1·ar1cea, dectJ.t ft1a1�te tâ1•ziu înco(t<�e. ;Ne răs!eţise� 
I'ăm. Am apucat fie-ca1"e pe câte un d1�um deosebit. El şi-� 
. cr0it din .greu pârtie în t1�ei clir.ecţii;. a ajuns <�fJ.--l ştiţi : p1·0-,

zato1·ul distins, tlram,tt11rgt1l evocator al vremt11�i!or noas- · 
tr� q.e vitejie: şi. mai presus de toate ()rato1 .. �l' vel1f:.ill�l1t ..

Eu am călcat pe urmele bătătorite <le alţi înaintaşi rr1ie. Ar11
,tpucat drumul. rntlităriei. 1 •

' 

. Cu1,e11tul politicei .I-a atras pe Delavrancea •în vârt(:�-
jul ei, în· cla·una ;lit,eraturii, de care se cam lăs;ise în ti111-.
Pllrile din. u1�mă. Dar I câţi dirtt1�e-lite111.aţij Il{)Ştri de. fJ(� VI'e- '

rnea aceea o ·-pt1tea·,1 d11(je, fă1�ă gri,Ja z�lei de mâine! ivlot{r-
, tea Jt&i Eminescu --- o ţitiţi. în .ee împ�ejurări ·şi u11�e -....:: e1·a
. îr1că proaspătă în mintea gene1·aţiilor tineI'e ----- de, a;cu,m 80 

ani - �i · Delav1 .. �ncea nu„ era dJntre , ac�ia, • ca1�e să lltl' cµ- ·

11oască ·tpartelt� pra.ctieă a vieţii. 
'.Era p1'in toarnna .anului 1898. Ziarele a,n.t1t1ţ�t1 la A--

te11et1 · 0 co11fet·i11ţă. Maf;strul ct1vât1f.t1ltti aveft să vo11beasqfi. 
\ ' . ... 

cles Ilt'e ,, 1111 p0eţ r1ou ,�. 1\m pI·eca.t <:1�1 (.tici, ·din f�(>t1sta11�ft,

• 

'ca s3.-l ascult., .f,ar et'am cu mtl.lt 1.nai a.t.1'as cl(3 (:u·1„ic}sita ... , 
� I 1' ' • , 

• 

t,��a (le a cuao�·1şte Jle cel . ca1'(� ver1i :�l ,tc·titx1 _şir_ 111tt,f� îi.1
1:{�;n1plul lite1'elop· şi e.ă11 ·uiu B�.�1?.vr1111e,::a f,e 0fer-Îa. stl�i r.J.�s'"'· 
��hidă pt.)l�ţile. �· . �. I • 

• 
r 

,, 

• 
: 

• I 

, 

I 

• 

• 

!Ii t.otdeţ1una: 8.ffi f::ist.· păt1·t1·1·1s� d-e an�:.laş 1:es pe<!tt lit. O
conf�rir1ţă, <!a şi ··îr1 casa, .ID01nnult1i. PJ.'efe.r :3ă a.1)rind: lă.rr1 ..

'pile -�- turn Sţ; zice - �ecât Să der�njez o· lume, pe câ.l:J.� I 

I 

• 
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► • 
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Sus pe plaiul de pe ,niunte călăresc la pas doi inşi 
lntr'o negură pustie şi de-aceeaşi groază prinşi. 
Sunt scăpaţi din fundul ocne·i şi se tot duc rătăcind, 
Pc când negurile dese împrejurul lor_ se'ntind. 

l-o tăcere uimitoare pretutindeni peste plai
{,i ei tac, cu groa-:;a 'n suflet şi se lasă duşi de cai:
S'au tot dus, şi-acu ,ntr'o râpă zac sărmanii călareţi,
11forţi sub un morman de pietre năruite din pereţi.

]falnică şi neclintită, stă şi-acum întreaga oaste, 
De bi·a::;i vecJ1i, bron::;aţi şi sonibri, revărsată peste coaste; 
Numai nourii aleargă, valuri - valuri, printre stdnci, 
]necându le în marea unei li1iiste 'addnci. 

' 

DOINA 

Auz-i ce trist răsună doina, 
.fără ciwinte înţeleasă. 
Ce dor îşi spune cine-o cântă 
Şi ce durere îl apasă ! 

Ascult' o bine cum răsună 
Din munţii noştri până 'n vale . 
Si spune-mi dacă şti·i vr'un cânţec 
Mai duke şi mai plin de jale. 

Nu-i plânsul unei inimi numai 
Şi-al unei clipe trecătoare; 
Ci ,ntregul neam e care-şi plânge 
Durerile de care moare. 

După sfârşitu acesteia, . un ropot de aplauze umple 
aula, în huetul strigătelor µe «autorul:»:; pe când ochii 
mulţimii se îndreaptă spre banca unde. mă aflam. 

Văd pe, Delavrancea făcând semn unui domn de la 
capul băncii mele, să se ridice. Mi-aduc ,aminte : era un 
tânăr blond, fără mq.staţă ; iar pe figura lui se citea _atş,ta 
i;ievin:ovăţie şi motlestie, tncât nu s'a putut ridica complect 
în picioare ci, copleşit de povara privirilor mulţimei şi ro
şind pânâ, în albul ochilor, cade i mai mult decât se aşează 
in locul şău. 
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« Domnul G. Proca, poetul cel nou, care scrie sub 
pseudonimul O CarpJJ, ne spune Delavrancea, in ropotul 
necontenit al aplal!12elor multimei. 

V'aş citi şi a patra bucată, «Rânduneh, clar n'o mai 
am, şi nici n'a fost chip s'o găsesc. Pe celelalte le-am 
păstrat de atunci în minte ; atât de mult mi-au plăcut. 

Steaua descoperită de Delavrancea apune foarte de 
timpuriu. Proca, luat în vârtejul luptei pentru existenţă, s'a 
dedat altor ocupaţiuni. Totuşi, singurul volum »Rândunel" 
-aşa poarta. numele volumul celor 30 de poezii- pune
pe Proca în rândul poeţilor noştri de seamă.

Era pentru a doua oară, când l'am văzut pe Dela
vrancta. I-am făcut o plăcere nespusa, când i-am amin
tit de „prâslea", de acum 18 ani .. 

In urma noastră se aşternea un drum lung, la capă
tul căruia toate păreau ca nişte icoane de mult şterse ; 
işi ln locul lor nu mai rămăsese decât aducerile aminte 
dmeros de triste. 

Căsuţa pitită după dumbrava de salcâmi şi năpădită 
de boschete de tufănică, se năruise. Asta era după moar
tea mamei maestrului, mama Mariu. 

* 
* * 

Intr'o dimineaţă, era pe Ia începutul lui August 1916, 
intalnesc pe "Leul" - aşa îi ziceam cu -- aici în Cons
tanţa, la "Mereul'". Flacările r<'isboiului ne încinsese 'gra
niţele de toate părtile şi ne aşteptam ca, dintr'o zi în alta 
să St întindă ca pe o mirişte uscată şi la noi. 

- Intrăm sau nu intrăm, nene Barbule? îl întreb e1J.
- Mi\, prâslea, să ştii că intrăm. Puţină zăbavii.;

dar intdm. 
Şi aşa a fost. Nu după mult timp, am intrat. 
Cu ·graba, cu care se precipitau evenimcnlcle atunci, 

par'că şi oamenii erau mai pripiţi ca altă dată. Ţin minte 
că n'am avut mult timp de stat de vorbă. 

- Vino să te sărut. De acum încolo la porţ, moar�
tea în sân, legată de cruciuliţa pe care o purtaţi voi, mi

litarii. Ştiu eu de te·oiu mai vedea? 
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Sărutul acela lung, . a fost cel mai de pe urma. Aşa 
ne am de!:ipărţit., 

* * *
Durerile mari sunt oa şi adâncurile mării, mute. Când 

am aflat de moartea lui nenea Barbu, pare' am simţit �n . 
gol colea în coşul pieptului. Durerea era prea covârşitoare 
ca să-mi îngăduie a da drumul plânsului. 

Nu ţ:tiam nimic de ei; cât timp am fost în captivitate. 
La vre-'o două luni după .ce m'am întors, am aflat. Asta 
ern prin Iulie UJ .l.8; el murise primăvara. 11 credeam ră-
m<lS la Bucureşti. 

,, Cu gândul pe front" a f
o

st cea din urmă a lui bu
cată ) scrisă pentru „ Calendarul Regina Maria" din acel an. 

Cât de îndurerat trebue să se fi despărţit de trup, 
sufletul acestui mare Român, în împrejurările grele prin 
care trecea ţara lui în priFaăvara aceia ! 

* 
* * 

In · stânga aleii principale. a ci1nitirului „Eternitatea" 
dîn Iaşi am ingemJchi-at pe mormanul de ţărână încă proas
pătă, care acoperea trupul iubitului meu nenea Barbu, 

l-am adus lacrimi ca prinos de pioasă amintire; i-am
mai adus două bnchete de flori albe de tufănică, dragÎlc 
lui flori de tufănică, flori de acelea carej pe vremur_i, nă
·pă.diau pâ.nă în prispa casei mamii Maria, priv1nd-o cum
în tindă tµrna mămăliga pe un cărpăt9r.

ir. 

Ehmt 38 de ani de atunci. Dogoarea soarelui răspân
dea un miros blând de primăvară. Asta cra·pe la prânz, 
într'o zi din posful Paştelui. 

Mă duceam acasă. Eşisem dela şcoală. Din urmă, 
mă ajunge un tânăr:, care caută să intre in vorbă cu mine. 
O figură simpatică, de statură ·mai mult scundă. Pe fata 
lui palidă se întipărise urmele unei melancolii precoce 
pent'l''u vârsta lui, într 23.....,.:.24 ani. Nişte ochi neg..ri, um� 
briţi de sprflncene frumos arcuiţe. Ochii a.ceia, care cu pri"' 
virea lor căutau să-ţi sfredelească până şi cele mai tai-
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nice adâncu1·i ale sufletult1i, ochii aceia nu-i voiu uita nici-
odată.. 

Purta o imb1·ăcăminte n1odestă, co1·ectă, cu1·ată. Mi-a
duc bîne a1ni.0te de pălăria lui ţnoale de pâslă, turtită. puţin 
în faţă. Cu felul acesta de pălărie l·am vă,zut tot timpul 
încoace; iată pentru ce mi-a rămas întipărită în mjnte 
pălăria lui de acum 38 de a11i. 

Era un pribeag care, ca mulţi alţii, ''enise să-şi caute 
norocul prin Buct1reştii a11ului 1883. Şi, ca st1·ein, îi tt·ebuia 
-- cred acum, un st1flet nevinovat; avea nevoe de un con
fident sincer, că1·uia să-şi destii,inuiască visurile vâr$tii lui, 
suferinţele unui suflet obidit ca al lui. Ut1 visător decepţionat. 

Dip -vorbă în vo1·bă ajunse1·ăm în dreptul bisericei Ne-
• 

gustori. 
Vjno, te rog, pe la mi11e DL1minecă pe la două, îmi 

zise tânărul, a1·ătându-mi în fundul curţii uşa unei chili
oa1·e, de care· n1ai, existau p(� atun,'i pe la bisericile bu-

i cu1·eştene. N e�am desprl.rţit f,'i. ră să 11e cunoaştem . 

' 

• 

• 

* 
... * 

• 

• 

• 

Posomoi·âtă, ploioasă şi i'ece era Dt1min1{;a u.rmătoa1•,c::. 
M'am d11s dt1pa c rn fă.găduise_m. (} casă scu11dă, ct1 p·rid
vo1· în faţă .. Ti11da, şi două odăi : una în dreapta şi alta 
în 3tânga î1 erau tot c·uprinsul. Tână1·L1l în1i iese în prag, 
u11<le mă pr.imeşte ct1 vocea lui. de o soi1oritate catifela,tă. 
Sunt natu1·i de acestea, ca1·e te n.trag şi de ca1·e te li'p
peşti dela primul c11vânt. Aşa era şi tG,n�.rul meu, 

- Uite a.icea stau, în chilioat·a asta � îmi zise el
după ce mă. ir1troduse în odaia din drev.pta. Ai fost foa1:te 
d1·ăg11ţ că ai venit. Atn puţini prieteni. aici. Timpul este 
prit'lnic pent1·u a sta de vorbă câteva ore. 

Aici, în odăiţa a.sta scui1dă, n1i-a fost dat să ctlnosc 
acum 38 de ani, pe Alexandt·u Vlahuţă. Dar ce ştiam eu 
Ia vâr·sta de ! 7 ani şi, mai ales; ce era Vlahuţă pe vre
mea aceia ! 

m rămas llimit de oi·ânt:Juiala de pesl.e tot ; fiecare 
_lttCl'llŞOr era cu multă. îngt•;ji1·c pLJR la Joc11l lui, c11m rar 
se în•tâ,lneşte în casa. unt1i b111'Jac. Prett1tind&ni domnea or
dinefl. şi ct1răţe11ia. O i::lătrâ11ă, -baba bisericei

i 
loci:1ia peste 

• 

• 

•

www.minac.ro



oi 

sală. Ea avea pe seamă toată gospodăria şi îngrijea de 
Vlahuţă ca de un copil al ei. 

, -- Am avut mare noroc de bătrâna asta. In toiul 
iernii am fost lăsat pe drumuri tocmai intr'un oraş, în care 
m'aştepta.m să găsesc mai multă cinste, la Târgovişte. 

Nu-mi amintesc să-mi fi povestit ceva despre copilă
ria lui, pe cari i-am cunoscut-o mai târziu, încoace, din 
scrierile lui ; dar ştiu că mi se plângea cu toată durerea 
sufletească, de organizarea noastră socială, el, copilul ni
mănui, aruncat pe drumuri in haosul Bucureştilor. 

Cărţi, n'am prea văzut să fi având; câteva pe masa 
de lângă fereastră. Avea însă o mulţime de note, sc1·ise 
pe foi volante, adunate cu multi:l. grije între scoarţele unui 
caet. Mi-a c_etit, multe : crâmpeie din vederile lui despre 
lumea în eare pribegea şi în care îl aruncase împrejură
rile vieţii , bucăţi rupte din sufletul lui' mi le reda sub 
forme aşa de plastice, ca şi cum le trăia aevea. 

Şi acum, după atâţia ani, par'că mă trezesc dintr'un 
vis nespus de frumos., ,când citesc reprodusă într'o lucrare 
despre Vlahuţă, bucata asta, pe care mi-a citit-o el atunci: 

,, De-ar fi cât de putred sufletul cuiva şi cât de îm
pietrită i-ar fi inima de desgustul acestei vieţi; e cu ne
putinţă ca (l€getul nopţii să nu nemerească într'ânsul o 
clapă, de sub care să tresalte eterna muzică a iubirii -
şi iubirea e poezie, şi iubirea e tinereţe, şi iubirea e vis 
-şi iată-te stârnit §Î abătut din gravitat€a ta de bronz.

E atâta mister în lumitia rece a lumii şi-atâta suflet 
Intre câmpul cu umbre şi b9lta cu policandri, şi-atâta far
mec pluteşte în tot ce eşti în st.are să cuprinzi cu ochiul 
şi cu mintea, încât din toaţe ţi se pare că pm-cede un 
graiu, un cântec dulce, atât de dulce, că tpate gândurile 
tale încremenesc pe loc - şi atunci unica ta viaţit se aµies
tecă cu marea vit:!,ţă a totului, sufletul tău se pierde în su
fletul imens al nopţii. Se face în tine ca o eclipsă - se 
şterge eul de pe retina conştiinţii tale. Fiinţa ta devine 
un abur, o esenţă uşoară, care pluteşte în îr:qpărăţia lim
pede a stelelor. Totul e un caleidoscop. Ai crede că na
tura arde. Atunci eşti mare, eşti bun, eşti sfânt. . Atunci 
iubeşti, vise7.i, te mistue un dor adânc, un dor nebun, şi www.minac.ro



62 

eşti în culmea fericirii, fiind în puterea flacării. Uiţi c'ai 
suferit, uiţi cw trebue să mai suferi. Este cea mai puter
nică condensare a fiinţii. tale sufleteşti 'în timp şi cea mai 
mare dilatare în spaţiu. Eşti clipă, dar eşti univers. 

Şi la urmă cazi, ca un meteor, din stele pe pământ". 
Fraza aceasta din urmă, mai ales, multă vreme mi a 

bătut în minte, ca un dangăt sfânt de clopot în zi de săr-
bătoare. 

Foi·me de acestea nu Ie mai auzisem dela dascălii 
din şcoalele de pe vremea, când învăţam carte. 

Visătorul meu, în trei ore m'a· pus în curent cu lite
ratura. 

Ştiu că n'avei;i păreri bune despre Macedonski care, 
prin »Nopţile• lui, împrejurul cărora revista" "Literatorul", 
la modă pe atunci, făcea mult sgomot, căuta să pună în 
umbră pe Eminescu ; ba chiar îşi bătea joc de nebunia lui. 

Eu, care nu cunoşt€am alt poet mai mare al nostru 
decât pe Alexandri, despre care Vlahuţă nu-mi vorbia de 
cât totdeauna bine, îl priveam aiurit. 

Cuvintele lui erau pentru mine venite dintr'o lume, 
p_e care n'o cunoşteam. 

Din bogăţia ideilor, pe care- VlahuLă ştia să le, îm
brace în formele lor adevărate şi cu expresiile crle mai 
apropiate realitaţii, reţin nuqrni ona, datori't..1. unei împrt>
jurări triste. V'o povestesc. Din ea veţi deduce ca şi mine 
impresionabilitatea lui înclinată sprf� melancolie. Veţi de
duce ceva mai mult� puterea lui creatoare de o inspiraţie 
instantanee şi de o fecunditate divină,. 

In timpul convorbirii, pe când poetul cuvânta mai 
aprins, se opreşte dintr'odată. Clopotele dela biserică dăn
găneau aşa de jalnic, că l'a lăsat într'o melancolie mut:-, 
din care nu şi-a revenit decât după încetarea sunetului 
lugubru. 

- Vezi, aceia ce nu-mi place aici sunt sunetele
astea, ce mă 'nfioară şi care, adese-ori, îmi gonesc cele 
mai frumoase gânduri. 

Un stol de păsăr le ciripesc în frunzarul unui· co
pac. O„ pocuitură. d,e bici numai şi ele umplu aerul cu 
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· fâlfâitul lor; toate au sbur�t înfricoşate. Când vor mai
reveni în acelaş frunziş ? Poate că niciodată ; în ori-ce
caz, nu toate.

Aidoma se petrec lucrurile şi cu ideile, speriate de
cine ştie ce impresii. Ce greu e să le mai' prinzi din
sbornl lor răsleţ şi cu mult mai greu· să revină toate la
adăpostul lor, sub ţeasta capului din care au sburat.

* 
* * 

Pe după Paşti, Vlahuţă a fost numit ca profesor la 
pensionatul lui Ştefan Velescu. Locuia acolo. Eu urmam 
!jÎ la conservator cursul de declamaţie tot al lui Velescu. 

Prin Vlahuţă am cunoscut farmecul poeziilor lui 
Eminescu, tot el m'a îndemnat să mă prezint la exa
menul de finele anului, cu bucata : 

Dela Nistru pân' la Tisa 
'Tot Românul pldnsu-mi-s' a. 

N' am auzit vre-odată accente mai pline de revoltă 
împotriva streinismului, ca tn .Doina" lui Eminescu. 

Dar, trecute prin vocea vîbrătoare a lui Vlahuţă, acum 
ele deveniau un strigăt de alarmă. Şi numai blândul Vla
huţă nu era omul pornit spre revoltă. 

Bucata asta, inedită încă, a fost dati'i. de Vlahuţă la 
t Conv<nhirh după prima nebunie a lui Eminescu, întâm
pla tă prin Iunie· 1883 şi publicată, în numărul dela 1 Iulie 
anul acela 

, 

* 
,.. * 

In vacanţă i�am pierdut urma pribeagului. Nu I-am 
regăsit decât după vre o zece ani. L-·am ascultat la o 
cpnferinţă ţinută la Ateneu: «Onestitatea în artă». N'am 
indrăsnit să-i vorbesc. Ii mmărisem toată activitatea lui 
literară de până atunci şi' păream prea mic pe lângă 
marele nostru Vlahuţă, în 'epoca' de complectă q,esvoltare 
a creaţiunilor lui. 

,j, * * 
N'am ma'.i întâlnit pe Vlahuţă decât foarte târziu, în

coace, prin Mal'tie 1907. Eram în toiul revoltelor ţllră
:neşti. L-am găsit la Plăineşti, unde am fost trîme;; pentru 
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împrăştierea răsvrătiţilor. Răzoraş cu târguşorul ăsta, la 
·nragoslăveni avea poetul conacul viei.

N'am simţit vre-odată o mai mare plăcere decât
atunci, când 'i-am întins o mână de ajutor, ca să-i sal
vez avutul, deşi nu sosisem tocmai la vreme,

Casa vraişte şi goală. Cărţile rupte şi. asvârlite pe
bătătură ; iar în beciu puteai pluti cu barca ; vinul se
vărsase pânî1. la jumătatea gârliciului. Doar via a scăpat
neatinsă.

Am poposit cu soldaţii la Dragosloveni, până s'au
potolit învrăjbirile. Cercetând prin satele de prin prejur
i-am găsit câte ceva, dar în ce stare i Şi pe drumuri
erau împrăştiate mobile şi diferite obiecte casnice d"ale lui.

Arare-ori am trăit în viaţa mea momente mai înăl
ţătoare, ca cele din timpul şederii mele cu Vlahuţă în 
conacul viei lui dela .Dragoslove .. 

Nici un cuvânt rău - cum ar fi fost firesc -· împo
triva acelora, care-i devastaseră avutul. Duiosul poet 
atribuia altor cauze, mai îndepărtate, starea aceasta de 
luc:izuri, care a provocat genunea din 1907. 

De sigur, nu mă. mai cuno�tea, ne învăluise vremea 
celor 24 de ani trecuţi dela prima no;.:tstră cunoştinţă, 
în chilioara din curtea bisericei Negustori, deE:pre cariJ 
amintindu-i, a holbat la mine nişte ochi negri, stido�i şi 
mari, cu o mirare şi o nevinovăţie copilărească. 

De atunci şi-a dat drumul adâncurilor sufletului 
.,,Aceia ce s'a întâmplat acum, era .fatal să se în

tâmple aşa, îmi povesteşte el. In tamiţile pământului clo
cotesc de veacuri materii înfierbântate; ele caută să iz
bucnească unde-va, prin scoarţa lui. Ştii, ce a�ezări în
floritoare au fost - acum aproape 2000 de ani - priu 
prejurul Vesuviului, când a răsuflat vulcanul. Pe toate 
le-a acoperit cenuşa. Ne-a ajuns păcatele Pompeii. 

La noi, minciuna ademenit.oare s'a întins ln toate 
straturile sociale şi acum ea nstă cu Regele la masă". 

E atâta amar µe vreme de când în ţărănimP-a . noastră 
obijduită, _patimile şi ura clo.cote�c împotriva· clasei stă
pânitoare; ele. trebuiau să izbucnească când-va şi 1 iz· 
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hucnit cu toată furia unui crater de vulcan, supapa su

ferinţelor. 
Am convingerea că tot fastul expoziţiei'" din anul 

trecut, n'a fost decât o hlamidă mincinoasă: 

«Imbracă-te'n podoabe, Ţară sfântă, 
«Să nu mai ştie nimeni ce te doare. 

Revoltele de acum sunt o desminţire amarnică a 
expoziţiei d_in anul trecut. Cauzele lor nu sunt aşa de 
superficiale precum ne par. Sunt adâncuri de suferinţi, 
pe care n'a voit nimeni să le pătrunză ·cu adevijrat. Cu 
_ toţii fugim de adevăr. 

«Că adevărul parc'a ·zis că-l chiamă; 
«De unde-o fi, că nu-i de-aici din Ţară. 

Aci la Dragoslăveni s'a zămislit în capul lui Vlahuţă, 
poezia „ 1907". Ea a fost publicată mai în urmă în re• 
vista "Viaţa Românească" .. 

Părţile pe car.e le citez, nu sunt o reproducere ; ele 
sunt crâmpeie de cugetări versificate încă de pe atunci ; 
eu le-am auzit aidoma din gura poetului. 

N'aş putea spune, că. de aici am reluat legăturile de 
prietenie cu Vlahuţă ; însă' legăturile .de cunoştinţă, da. 

Şi cunoştinţa noastră a fost trainică ; prilejuiam să 
trăinicească. 

Se ştie, că în tot ce a scris Vlahuţă, - şi a fost 
unul dintre cei mai curaţi şi mai fecunzi poeţi şi proza
tori ai :noştri - în tot ce a scris el, nicăieri n'a vorbit 
bine de militari. Pare a fi avut o aversiune pentru dânşii ; 
de aceia, nu fără oare-care sfială îi dădeam cunoştinţă, 
când îl întâlneam ; mai ales ca.-1 ştiam o fire puţin co
municativă. 

Sunt omul, care nu mă bag în sufletul cuiva, când 
cred că-i sunt în 'silnicie. O· natură nenorocită., veţi zice, 
poate. lnsă, ce vreţi, dacă Dumnezeu m'a plămădit din
tr'un ast-fel de aluat. · 

Aşa credeam şi despre cunoştinţa mea cu Vlahuţă. 
Imprejurările mi-au dovedit că apucasem ·-· cel puţin cu 
el - pe cărări greşite. 

* * *
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:f;re�useră-.:vr�-o tr:ei. ani la ,mijlo.c •. � Eram cu •S�r\TÎ•

ciul fn aliă parte, aşa eă n'am avut ocazia să-l' văd. . ,
• • 1 ,:, • • Citise� în ziate, că Vlahuţă. luerează Ia o ;mo.d.ogra-

- fie relativă la .pictorul Grigorescu şi: c� doritorii de ,'a se

I � 

' 

' 

' 

t 

� anona ia· ea, să se adreseze ,poetului. • � l

La ocâziiţ m' a'm\ dus ... să� ină :· trisci�iâ. ,. ' �. 
'-

.. � .... ,. . ,.�\ 
' � .  ......., '"- '!". ., ; . Şedea ··deasupra . unei favinacii, în Palatul · funcţiona-. - rila.r �ublicj, dela. Şosea. 11 � • • 

1. 

I � ·� Era _înff' o • dimipeaţă de · Mai·.· AeiuJ_ proaspăţ de pri- 1 
iµ,ă'7ană�. învior� -natura. 'îmbrăcată ia podoabe nouă·, ca 

• 

• 

· mtr' o he.ină de să ib·ătoar.e.-� , � l
� 

t � .i 1
" • 

,,, 

••
• 

• 

, Am fost îatâmpinat de' D--ra Vla-huţă, int1„uchiparea
i 

• 

unei Cosân�ene -�ii,.) J:>a�pie!e .e�opiţă_r��i �n9aş_ţ�e. Mă p.re-
zint, arat�ând?-�-- şi __ SCQP.l\.l veniţii� mele. C.� v_ocea _ei de o
sonoritate · argintie, m.ă pofteşte în antreu şi luând_ de pe 
ma�ă un. C·aet, m·i-1 deschide rŞÎ m:ă înscriu. 1 

" 
\ •

· Bunăvoinţa
1 
şi' âriăgălăşenia cu care1 ani 'fo�t pţimif,

îmi dă.dură de bănuit, că I numele metrnu�i era străin; 1 

de
aceia cerui să vorbesc poetului .. Fusei · poftit in 'salon. 
: - · TI>a.u toate detaliile acestea, care penfru mine au· tâlcul 101·. In fecioara d_e . acum� se oglindea taatâ · natura,' .
toată ·modestia şi tot ,suflretul nev.inovat al tatălQ.i ei�. Eu, 
stih� farm;ecul �mintiţilor trecutulqi, mă întorceam cu dchii 

. minţi.i îna,poi, aşa c·um· l'am. cun0scut . în.tâia oară pe 1 

V:ltfl}1Jţă, - c�u 2 7 ani în urmă. ,· I. , • • • •• � ,

, : ·� SaloririJ_, 1Jn muzău· de .p,ictură. PJieţii erau împodo-
biţi · �u pân�e de-a.le l11i Origoresct1, a.şeza.te cu mult gust 
. şţ · ·în aşa :fel, că � lumina ce 11ă.pădea pe f �restr� .s)ă se· 
a,rmonizeze cu combinaţia colorilo1·. ' .. � ·· .· · 
,. ( A;bso1.�bit în „privirea atâtor .. frurţ1useţi, ni�i n'atn. bă

gat� de' seamă,. când Vlahuţă a intrat c,1 pasul ţui â0�01: 
r • Toată fiinţa omului acestuia., de o bu11ătate qul1ovrii-

. · ceast�ă,. îmi inspiFa mai · mult decât 1'espect. Vocea, lui 
blajină· avea ·c·eva. din cuvintele, unui, bijf,rân sfătos·; iată
pentru ,ce� respectul · meu· pentr·u el lua propotţiiie · unei .
venera ţii . , · · . I , ' 

1 
, i ' • . • , · � � ' 

, 

• 

;,Mi.;-am luat o sarcină· cam. · 'grea ......... · îmi ·zise· el·
dar ·ştiu că�mi Implin�sc 0„ datorie Sfâl'.ltă· faţă de pri�tenia' 
ce' mă lega ,c11 mirele ·nostru. dîspa;tUt:, Nitnefil n'a fosl 

• 

, 
• 

' 
' '

l 

, I • 

., 

\ 
• • 

• 
' 

•
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mai în intimitatea lui. Aici - şi-nii arătă pereţii salonu
lui - trăesc în biserica lui Grigorescu. Şi cum mă umple 
de evlavie făpturile acestea ale mâinilor lui! Din pânzele 
astea şe desprind bucăţi din sufletul lui curat, pe care

numai eu i le c�nost. Fie-care tablou este pentru i;nine 
un izvot' de 'inspiraţie;' căci ştiu câte 'aniiriţiri . din tiaţa 
lui Grigorescu se inlănţuesc de fie-care· din ele. 
, , L'am ;iscultat cuprins de admiraţia, pe care .nicio
dată nu, i-am arătat-o. Totdeauna m'am sfiit să ating cu 
laudele mele această natură de sensitivă. 

La apariţie, mi-a oferit volumul, la care mă. abonasem.
Pe prima pagină era scrisă dedicaţia : ·· 

,, Cunoştinţele vechi, iimpul le <;imentează p'rin prietenie" . 
.Al. Vlaluftl 

De atunci sunt tndreJităţit a spune; că am . rămas 
i 

; 

prieteni. 
*

* 
*

Pentru a nu abuza de prea multa D-voastră răbda-re, 
vă voi cere să-mi îngăduiţi a trece peste cei nouă ani, 
dela 191 O incoace şi să vin la cele din urmă clipe ale
poetului. · 

, 
In casa · 1ui, cu capul pe perna lui,' aşa a murit 

Vlahuţă; S'-a stins liniştit, ca şi firea .lui domoală. Pâl� 
pâirea unei candele, in care untdelemnul e pe s-fârşite, 
s'fârâie de câte-va ori. O trosnitură. uşoară in iasca ră
masă cât o gămălie · de ac; S' a stins. 

Seninătatea morţii, pe care o aştepta cu toată re· 
semnarea, se întipări pe figura· poetului. Dormia. 

* 
* * 

Viaţa. noastră esfo, de felul ei, plină de amărăciuni. · 
De ce aş mai adăoga una nouă tn ceasul acesta pe, care

îl av�m atât de rar, de stat împreună. . · 
Mă opi:.esc cu amintirile în poarta cim,itirului Belu, 

unde a fost· înmormântat Vlahutl, tn stânga aleii princi� 
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pale. Pe dreapta ei, de 30 de ani, de când Eminescu 
doarme somnul de veci. 

Ce fericiţi, trebue să fie ei acum împreună, ·acolo, 
sus, în cer, unde numai cele adevărate se inalţă . 

., ,Minciunile cad la pământ, ale pământului fiind". 

zice unde-va Vlahuţă 1).

7/II/921 COLONEL fONESCU�DOBROGIANU 

.: 

2) Conferinţă, ţ nută la şezătorile liceului Mircea cel Bătrân din Con
stanţa.) 
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SALONUL 

Kra prin {\ugust c�nd regimentul intră iar�şi pe front. 
După zăclarnicile sforţări făcute pentru a rupe şi ultima 
stăviJire, duşmanii se împăcară cu gândul că nu pot merge 
mai departe şi se ţintuiră locului. Iar ostaşii, cari stăru
iră locului cu tot bombardamentul lor aprig şi atacurile 
lor repetate zi şi noapte, răsuflau liniştiţi. 

- Ce-or fi păţit, fraţilor, de le tace flioanca? vorbi
sergentul Lazea către pândarii unui post înaintat. 

-Şi-au rupt colţii în şanţul nostru ! rosti unul dintre
�ndari. , · · .

- Au s,ă·şi rupă ei şi c�l'."pu ! Nu ne inai înspăimântă
neamţu, cu toate maşinăriile lui ! şi sergentul se târâ 
înapoi către şantul de foc. 

Pândarii tăcură câte-va 'Clipe. 
- Şâ ... ieşti din Moldova !
- Di la Botoşăni !
- Ce bine !... Ştii de rostul alor tăi ! Dar eu ... turna

din· Vâlcea .. 
- Da ci folos ! răspunse Anghel. Ştiu că n'au ni

mica de .mâncare... şi mi-a rămas nev.asta cu patru ... 
tă ţi mărunţei !. .. 

Celălalt tăcu mult timp. Apoi oftă. 
- la suferinţă !.. . şi-şi afundă privirile printre viţele

de vie. 
www.minac.ro
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Vezi. ... colo... pe lângă şanţul lor ?.. . Au întins' o 
sârmă! 

Anghel îşi (ăcu mâna straşină ochilor. 
- Nu mă ma,i ajută pârdalnica de privire ! , Mai in ti·

nereţă videam cum' Amblă noaptea ·epurele pe răzor ... 
Dar acu... nu· văd nici un crâmpei de· sârmă la două 
trei sute de metri ! ... 

- Au.întins v'un telefon! Şi iarăşi tăcură, afundându•şi
privirile fie-care în sectorul lui. 

Postul lLl care se găseau, era o groapă pătrată îna
intea şanţului de foc. La ea ajungeau printr'un ş&nţ în-
gust şi puţin adânc, trecând pe. sub i-eţele. � 

- Cât să fie ceasu ? întrebă Linu Fl_grea.
Angh�l îşi ridică genele stufoase.
- Poate· i şăsâ. • Or veni să ni schimbi .... 
Amurgul mohotât coborâse pretut'Indeni. Soarele tre

cuse 1n dosul Măgurei şi. coama ei rotundă strălucea 
fntr' o aoreolă d·e-un roşu purpuriu.... ca sângele pe care· 
tunurile duşmane, aşezate acolo,· îl vărsau pe·p - mare 
parte a frontului. Soarele trecuse de Măgura şi umbra 
ei enormă se lăţea mereu, cuprinzând sub aripa ei nea
gri toată suflarea Moldovei. 

Schimbaşii sosiră. Cei doi ostaşi se întoarseră îna
poi şi, fără să mai' ;aştepte mâncare�, ce nu putea veni 
decât în U\ria nopţii, se qulcară , pe pământul umed al 
unui bordei. Chinuiţi de foame, dimineaţa se duseră prin 
vii, după poame. Tupilându,-se printre butuci, gustând din 
unul sau din altul, se treziră în vale în faţa unei vile. 
Inăuntru· totul era răvăşit. Numai lucrurile grele răma5eră. 

· - Să luăm şi noi nişte scaune de-aiste a ...
- Şi-9 masă ne-ar t�ebui ,!
Şi c� o grijă infinită; ostaşii cărară în dublură o

masă rotundă de nuc, două fotoliuri,·patru scaune şi două 
oglinzi• cu ramele aurite. Lărgîră apdi şanţul din faţa unui . 
bordei, ţântuiră oglinzile în pereţi şi aşezară masa şi 

. scaunele la mijloc. 
Colţul' acesta devenise plăcut tuturora. Aici îşi scriau 

şefii de secţii şi de· patrulă rapoartele. Muindu-şi plum
burile de sute de ori între buze, · alcătuiau cu greutate 

I 
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cuvintele. Tot aici_ îşi Scriau ostaşii scrisorile. Câhd s'aşe
za.u pe scaunul moale şi-şi rezemau coa,tele pe masa lucie� 
deveneau aJţi I oameni. Nu 'se mai, simţeau întunecaţi de 

1 suferinţă. Când seîn ghesuiau în fundul şanţului, cu pueca 
pe genunchi pent,rq i a, seri pe. panai ei, car:tea poştală, 
atunci numai durerile. glă'suiau din sufletele1 ler. 

Dai: acum s� priveau zâmbind in oglinzi şi cu su
. râsul ironic al omului, pe oare nu-l mai Împresionează 
�ericolul, spun,_eau celor de-acasă şi alte lucruri, vesele 
chiar. 

Această schimbare o simţeau - cu totii, ,dar numai, 
sergentul Haralambie şi-o putu Iarnuri. · 1

.Era către sfârşitul lunii:.· Un vânt do'mol se strecura 
printre frunzele aproape ruginii şi foşnăia prelung. De
parte către Crucea de. sus; răsunau . mitraliere, iar tna-
inte, poate, pe Milgura, rare bubuituri. Numai bombarde 
înfăşurate cu manifeste isbeau, când şi când, şanţul. Dar 
nu le lua nimeni în seamă. 

- Măi, ce-o fi vrând neamţu cu minciunile lui ? se
intr�bă un ostaş, svârlind afară o bombardă cu ma.:

ni.feste. 
-- Predai !.. .. Predai !.... repetă un altul cuvintele, 

' singurele poate, pe care le ştiau şi, le repetau peste tot 
locul soldaţii nemţi. , ., 

·-· ,Să ne p'redăm ! .. .'D ce s'or' fi bucurând la ·po-
mml? 

·-.. Pentru că... nu pot să ne bată !
El'R o noapte senină <le toamnă, cu stele multe şi

cu lumină de lună. Ostaşii adunaţi în salonul, ,lor se în- · 
deletniceau cu diferite treburi şi vorbeau încetişor. Aşa, 
căprarul Voinea rupsese o mlădiţă, o 'ndrJise binişor, cu
prinzând la. mijloc nasturji dela tunică şH freca de zor · 
cu pastă „Amor", pe care numai er şţia unde-o găsise.
Lângă el, sergentul 'Haralambie, adâncit într'.un fotoliu .
dormita, iar .soldaţli,_)nşiruiţi pe lângă pereţi, storeeau cu 
mânile lor crApate struguri în gamele. Şi,..l râdeau pe 
Dinu Florea, care avusese nenorocirea să-şi. vază gamela 
găurită de-un glonţ rătăcit. 
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- Ala n'a fost trimis pentru gamelă, măi Florea!
vorbi unul. 

- Cel care l'a ochit pe Florea, a crezut că-şi duce
capu'n mână ! 

- I-o fi sărit inima, bietului om ! Vin de bea puţină
apă de asta... 

- Râdeţi voi, întrerupse Florea, dar o să vă faceţi
cruce când veţi vedea ce-am să fac eu dintrânsa ! Şţ 
cu un cleşte te tăiat sârmă,. mări gaura făcută de glont� 
înţepeni de-asupra ei o tablă ciuruită, puse înăuntru o 
mână de surcele, pe care aprinzându-le, avu cea mai bună 
sobă de campanie. Un ibric făcut dintr'o cutie. de con
serve, completă bucătăria lui Florea. Şi toţi priveau mi
raţi peste câte-va ,clipe cum fierbeau· prunele în ,ibric. 

- Măi, al dracului rumân ! ...
Iar sergentul Haralambie, care nu se mişcase dela

locul lui, văzând buna stare sufletească a tuturor, glăsui : 
- Mă hăeţi... Parcă suntem acasă !. .
Avea dreptate. Micul confort, de care nu se puteau

bucura cu toţii, strecurase în sufletele tufarora această 
iluzie. 

/Y\IHAIL f'ROCOF'IE 
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IN INIMA CODRULUI 

, _ După săptămâni întregi de veghe pe linia frontului, 
de marşnri şi frământări în spatele ei, ostaşii intr:ţu în 
repaos pentru o lună. Cu ochii luminaţi de foricireâ că au 
scăpat teferi dintr'un ia.d de primejdii,_ îşi duceau bucuroşi 
sarcinHe grele pe drumul îngust ş1 prăpăstios. Şi după o 
zi întreagă -de mers, regimentul s'a înşiruit intr'o văgăună· 
îngustă, în inima unui codru de mesteacăni, cu gândul de 
a săpa bordeie. Dar, până atunci, plutoanele au suit câţiva 
paşi dealul şi au întins corturile. Cele şase grupe s'au în
grămădit în trei corturi .lungi, aşezate cat rei raze ce por-

eau din acelaş punct. 
In amurg corturile erau gata, iar îQ locşorul dintre 

ele fâlfâiau flacările unui foc enorm. Ostaşii stăteau tur-
c�te în gura lor şi se încălzeau. _ 

Nori apăsători de toamnă umpleau vă.zduhul. Un 
vânt şuerător · jzbea ramurile golaşe şi despărţea fiacările -
focului, răspândi�d fumul greu pe faţ� pământului. 

O 9ogoreală plăcută învălui pe toţi. Cu ochii cli
pind mereu de îpţepăturile fumului, cu 1:nâinile întinse mult 
către grămada de butuci înflăcăraţi, stătură aşa ceasuri în
tregi. Veniră bucătarii cu mâncarea, dar puţini au fost 
aceia cari s'au i·idicat la_ strigătele' lor : oboseala şi frigul 
indurat, erau aşa de mari, încât în clipa aceasta de 
căldură liniştită, nimeni, nu se indura să se scoale. 

Intr'un târziu prinseră să se mişte. Sub ascuţişul foa
mei, unii îşi tăiară felii din pâinea J0r neagră şi tare, le 

•
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lpfipseră în suliţ1 lungi de lemn şi le apropiară de jel"atic. 
Căldura Je înmuia' şi le da un miros de pâjne caldă, 

- Na, că mi-au îngheţat pic�oarel� ! vorhi :,er
gentul Lazea, care stătuse culcat în cort, numai cu capul 
către foc. Prin sărăcia. asta de cort bate vântul ca şi pe 

., ' afară ! ,Şi scoţându·şi bocancii, îşi întinse picioarele că
tre foc. 

Căciulă Stan f slab si subţirel ca o umbră, 'trăsese 
puţin j�ratic într' o parte şi sufla mereu Jn el pentru a-;şi 
fle:rbe o gamelă de ciuperci mici şi colorat�. 

- Măi, svârlele· încolo, c'or fi· otravă!
- Otravă? Da' nu mi·a spus mie bunicu odată că-s .

bune de mâncat ? şi-şi văzu mai departe de lucru. 
In altă parte, căprarul Ioniţă Bucluc, tocase nişte 

frunză <le mesteacăn, îşi făcuse o lulea şi se chinuia să-şi 
fumeze tutunul. . 

- Nu merge, măi băeţi ! E parcă şi iute şi amar!
· Tutunul devenise o bunătate rară. Câteodată aduceau ar

, tileriştii mahorcă rusească� dar o vindeau pe 10 lei pa
chetul. 

- Păi, frunză de mesteacăn să fumezi, Domnule Că
prar! Dă-o 'ncolo ! ... Frunza de nuc e bună! 

- Ei da! ... Ar mirosi frumos! Dar de unde s'o
iei prin sălbătăciile astea ?

' - Nici aia nu-i bună ! vorbi Stan· Mal'iri. Mi-a spus 
mie unul dela regie că frunza de fag şi cotoarele de tutun 
.tocate fac tutunul de lulea! l 

-- Eu ştiu ua fag pe-aici.! se grăbi să spună unul. 
Şi se ridică să porneaf:că. în căutarea frunzei preţioase. 

Lazea, care-şi 'simţea corpulînvăluit de-o'· căldură piă-
cută, privea visător grămada de jar înflăcărat. 

- M�.i băieţi, când ne-om vedea noi o�re pe 13: ca
sele noasţre ?

C::1,maradul Zenovei, un pescar lu:t;ig şi slab, ' oftă din 
greu. 

- Ah! Domnule Sergent! Când am s'ajung acasă,
am să mă sperii şi de cocoşi ! · r

- Cine ştie de mai găsesc ceva? se întrebă trist
Mi�a, un alt pescar. Am lăsat unelte, nu_ glumă, şi de
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nu le-oi găsi, va trebui să intru slugă, ·eu, -care am fost 
stăpân ... şi glasul lui, care trăda o adâncă disperare su-
fletească, tncu. · 

� 
Ochii lui adânciţi, fără vîaţă, se ţintuiră în grămada 

de tratic şi gândul îi sbură departe, . Işi :vedea căsuţa 
de stuf de pe marginea Dunărei ... copiii mici şi goi. .. nevasta 
care se va fi luptat cu toate greutăţile casei.

Işi trase capela pe ochi şi se lungi s'adoarmă. Şi
toţi tăcură. Işi aşezară frunzişul sub coaste şi se învă�
Iuiră în mantale.

Toţi păreau că dorm, dat nimănui o�cliii nu i se�pu-
teau închide.

-1 

� . Vântul vâ.jia mereu in braţele sume'se ale codrului,
dar tăria- lui era-' run· .ce în ce, mai slabă; fiacărHe muri
seră, şi in lotul lor apărură _două flăcărele albăstrui
care mureau pe încetul - iar îinprejdr6r grămezii .de jar,
în spfletele celor chinuiţi, murea nă.dejdea întoarce!ii.

,, . 1·' i 

,, � 

J'\lHAlL PRICOFII:! 

I 

'' 

' .
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AGONIA SOARELUI 
(DIN ED. lif\RI\UCOURT) 

Lui G. de Mauppassant 

Pământu-i mort. E mort Uranus şi Neptun. 
A1ercur şi Marte, Pallas, Venus, Jupiter, 
Sunt morţi de mult ... şi, îngroziţi, pe- un drum noe
Ca nişte spectri gravitează in eter. turn 

lnvăluiţi în cenuşii palidită/i, 
Ei strâng spre Soare-or bitele pe care dorm, 
Si.nici strămosul mt mai e ca 'n alte dăti, 
Ci moare 'ncei în pieptu-i Jocul, cel enorm.

Amarnice puteri! Priviţi! Acum apar 
Oceane, codri ·mari, vieţi ca pe pământ; 
Dureri de moarte îl opresc ... Porneşte iar 
Şi 'n plâns sălbatec îl adoarme- un rece v.int. 

Ce sori îndepărtaţi ! Ce frig pătrunzător! 
Enormul muribund priveşte 'ndurerat 
Jn spre planetele ce trec pe drumul lor 
Prin nesfârşitul cer pe veci întune·cat. 

MIHAIL PRICOPIE 
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LU/V\INA VIE ŞI' ILU

/V\INATUL IN✓ V-IITOR 

Hotărât lucru : Ştiinţa, clădită de mintea omenească, 
face minuni ! ... 

Dacă acum 30 de ani, nu mai departe - ţ'ar fi spus 
cine-va �ă azi · vom comunica cu semenii nqştri peste 9 
ţări şi 9 •mări, ai fi zis că acel cineva ş'a pierdut min
ţile !. .. Acum câţi-va ahi, numai, cine căuta cârma balo
nuh1i era ,gata să fie dus la balamuc. 

Si azi? Azi comunici cu Parisul, cu New-Yorkul, 
chiar mai repede decât cu vecinul de peste gard ; vorbeşti 
cu prietenul la sute de kilometri şi îi vezi chipul în oglinda 
din faţa telefonului ; stai acasă liniştit,, îţi sorbi cafeluţa 
după masa_ de seară şi, fără să te deranjezi de pe scaun, 
asculţi glasul celebrului cântăreţ dela operă. 

Nu mai zic că p�serile au· să rămână 'în curând' pe 
. jos în fata motorului de câte-va s)lte de cai putere, care 

te „shoarl\" cât ai trage un' somn unde ţi-i gândul şi că 
baloanele „ Ct\ cârmă" - şi încă foarte sigură - purtând 

. zeci de pasageri, care-şi sorb- rn feaua în albastrul văs
duhului, instalaţi ca la ei acasă, în salonul ce spânzură 
sub ele, spintecă văsduhul tăind în cele 4 vânturi ! - Şi 
câte; câte minună ţii de... vorba bătrânilor : te cruceşti! 

Şi pe toate mintea omului le�a răscolit, ea le-a dat 
fiinţă, ea le guvernează şi, în fiecare zi, alte noutăţi apar, 
căci nimic nu ne îndreptăţeşte să spunem că puterea 
minţii omeneşti e limitată. 
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Iată una nouă: Lumină vie I
Mâine, poimâne... adio lumânări, petrol, .gaz aerian, 

electricitate! ... V'aţi învechit, ·prea sunteţi scumpe şi pe
riculoase L. Mintea omenească a găsit alt mijloc de ilu
minat, poate mai ieftin, mai. dulce, mai sănătos. De astă 
dată mintea omului s'a îndreptat către curiozită ţile firei 
şi ... câte n'a lăsat D-zeu pe pământ !. ..„ 

Doctorul R. Dubois, profesor la Universitatea din 
Lyon, dă ln revist� ,,La Science et la Vie" No. 45 din 
Iulie 1919, un rezumat a unui foarte interesant studiu 
asupra „Luminei vii". 

Cam fără. autorizaţia savantului . şi a direcţiunei re
vistei, ne permitem a da şi noi un rezumat, pe înţelesul 
tuturor, a acestui studiu. 

I . 
, 

* * *

-

•cine nu cunoaşte lic]!ricii ? ... Micile candeli, care lică
resc în serile dulţi de vară în iarf>a din marginea poienţi 
ori a cărăruşei... . . - 1 

,Dar, cine ştie meşteşugul pe care îl are micul ver-
mişor ca să nască scânteia de _ lumină, orbitoare, poate; 

' pentru· 1umea cea nesfârşit de mică din codrhl de iarbă., 
şi cine cunoaşte taina pentru care aprinde el - când 
vrea -_ micul felinar cu lumina aşa de dulce.? Şi par'că· 
numai licuricii au acest dar ? 

Pe toată faţa pământului, ln văsduh, pe ape şi în 
fundul nepătruns al o'ceanelor, se mişcă mii şi mii de fe
linare vii cu lumini care de care mai dulci, mai atrăgă
toare, mai minunate. Şi în câte locuri faţa mărilor nu se 
ia la întrec-ere, nqaptea, din. lumină, cu tăria înstelată., in 
vreme ce în pădurile de mărgean din fundul apelor adânci,. 
iluminaţii feerice au loc, ca să îngă�ue primblările anima
lelor, hidoase ca din poveşti, cu feJinare în frunte, aprin
zându-le şi stingând1,1-le după · voie, pe,ntru ca să, mo
mească hieţele vietăţi mai mici care, atr'ase de lumina or
bitoare, se răpăd şi cad în gura mai:e deschisă· a atot-
stăpânitorilor acestor ţinuturi!.:. 
. Şi plantele produ,c lumină. Pe lemnele putrede, care 
susţin hrubele din minele de cărbuni, subţirele .. fire , de 
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ciupercă. albă luminează mai cât �i felinarul primejdios al 
lucrătorului şi lumina palidă, pe care o răspândesc trun-, 
chiurile putrede ale arborilor căzuţi în păduri, tot ciu
percile o produc. 

Dar mai curioasă este încă lumina pe care o răs
pândesc unele neamuri de microbi (mici ciuperci, ce nu 
se pot vedea cu ochii hberi) numiţi Photobacterii (bac
terii - microbi - luminoşi). 

Se cunosc vre-o 30 de neamuri de asemenea bacterii. 
D-rul Dubois le-a crescut, le-a cultivat şi le-a îngrijit cum
trebue şi a făcut cu ele diferite experienţe. Aşa, a injectat cu
aceşti microbi broaşte, care au devenit şi ele luminoase,

- fără să sufere nimic. Crevetele ( caridii-mici, răcuşori de
mare) însă, injectate, au devenit luminoase, dar au murit,
Le-a cultivat în bulion (zeamă de carne) sărat ca apa mă
rilor şi le-a mers foarte bine; bulionul lumina ca o lumâ-
nare.

La_ expoziţia din Paris, in 1900, D-rul Dubois, lumina
în subsol cu nişte vase de sticlă unse cu bulion, în care
sămănase bacterii luminoase. Ba a construit chiar o lampă,
lampă vie, dintr'un vas de sticlă, ca o farfurie adâncă, a
coperit cu un capac tot ca o farfurie, argintat ca o oglindă.
A uns farfuria de dedesubt cu bulion în rare cultivase bac
terii luminoase şi cu această „lampă vie"· îşi lumina odaia
timp de mai bine de o lun5, cam cât luminează lumina
lun�i pline într'o noapte senină, fără să consume nici de
1 O bani bulion.

Lampa vie nu este periculoasă, · nu ia foc, nu face
explozie, căci lumina ei este «rece», nici nu .supără la ochi
ca ori- care altă lumină. Numai că nu a reuşit, până acum,
să o facă mai puternica, ceia-ce nu înseamnă că nu este
posibil să reuşească de acum înainte. De aceia lampa vie
are azi în�rebuinţări numai în pulberării, în minele de
cărbuni, unde este atâ.t de periculos de umblat cu alte lămpi
care pe lângă lumină mai dau şi căldură. Dar lumina a
cestor bacterii luminoase e slabă faţă de a altor animale
mai mari.

Aşa: faţa mărilor e adese ori luminoasă (fosforecenta) 
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mulţumită lrtminei produsă de, Noctiluca (lumina nopţii) un 
animal ce�l vezi numai cu microscopul, şi dese ori vezi 
în luciul apei şerpuind meduzele ori Brâul Venerei, ca nişte 
dungi luminoase, cu scânteeri de cristal, în timp ce adân
curile sclipesc în mii de culori la lumina florilor scânte
etoare ce sunt floriJe mărgeanului, ori ale stelel01, de man, 
ori ale Bringei care, caşi piatra nestimată ,, Brising" din 
legendele scandinave, dă sclipiri de diamante purtătoarei ei. 

Dar peştii ? Mai ales cei ce trăesc în adâncurile de 
nepătruns ale mărilor ... Cu câtă dibăcie ş'au aşezat feli
narele în frunte şi lumina, pe care o răspândesc după 
voie, o răpăd înainte, cu meşteşuguri, ca şi felinarul pu
ternic din botul automobilelor ce te înspăimântă noaptea 
ca un ochiu de balaur. _ 

Insectele, de asemenea, au mijloace de produs lu
mină. Aşa : un neam al cardaşcăi, care trăeşte prin insu
lelei Antile, poartă pe el trei felinare : 2 .pe spate şi unul 
pe pântece. Când merge pe pământ, -aprinde pe cele de pe 
spate; când înoată, aprinde numai pe cel de pe pântece; 
iar când sboară, pe toate trei. Cine-va aduse asemenea in
secte vii la Paris şi, într'o seară, a scăpat una afară. O 
întreagă mahala a Parisului s'a ţinut după dânsa şi o lua 
drept o stea căzătoare, aşa erau de vii şi de frumoase 
luminile ce împraştia. 

Un scriitor francez, care a cutreerat Antilele, zice : 
Aceşti gândaci umplu nopţile_ întunecoase de lumină ca şi 
stelele cerului; lumea îi întrebuinţează în locul lumână
rilor, care sunt rari şi scumpe aci şi îşi citesc, la lumina 
lor, rugăciunile de seară-şi de dimineaţa� 

Dacă aceste minunate insecte ....'... zice el-n'ar muri 
şi n'ar putrezi, diamantele şi pietrele preţioase ş'ar pierde 
valoarea, căci ar- fi înlocuite cu aceste muştt. luminoase, 
a căror strălucire e tot aşa de puternică. 

Indienii din America se servesc 9e aceste felinare vii 
ca să-şi lumineze colibele şi· în vreme de război le între
buinţau ca semnale în timpul nopţii, căci nu le stânge 
nici ploaia, nici vântul. 

· Un animal din neamul Caracatiţei, care trăeşte_ în
întunec;imile liniştite ale �ceanelor, la 1500 m. ad�ncime,
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are pe dânsul 24 de lanterne, dintre t:!are câte 5 în ju
rul fiecărui ochiu holb"'at; altfel nici n'ar putea vedea ni
mic la acea adâncime, unde nu pătrund razele soarelui, 
dacă nu ş'ar fi us luminile in jurul ochilor. Şi ce lumini 
variate şi nespus de frumoase răspândesc aceste felinare ... 
Ai crede că corpul animalului este înconjurat de ghirlande 
de pietre preţ�oase, cu fel de fel de sclipiri, căci cele de 
pe spatele animalului dau lumină albastră ca sineala; 
cele de pe lături, albă lăptoasă; cele de , pe pântece 
aruncă scânteieri roşii ca rubinul, pe când cele 'dinspre 
coadă trimet raze de lumină albastra. ca cerul. 

Ce minune de frumuseţe şi' cin� ş'ar putea lnchipui 
priveliştea din poveşti pe care vor fi dând-o aceste ani
male în fundul întunecat al oceanelor, când se mişcă cu 
luminile aprinse, 
_ Şi unii peşti sunt luminoşi, mai ales acei cari tră
iesc în adâncimi mari. Lumina la ei este o necesitate de 
viaţă. N'ar putea trăi, dacă n'ar avea asemenea meşte· 
şuguri, cu care să atragă prada pentru hrană. Când por-, 
nesc la vânătoare, aprind luminile, aşezate de obiceiu ţn 
jurul ochilor; şi celelalte animale se reped Ia lumina., ca 
fluturii de noapte la lumânare şi dau în gura larg des- . 
chisă a duşmanului, care stânge luminile şi fuge în altă 
parte, ca să-şi înceapă şiretlicul. 
�fM1 D-rul Dubois ,:lă, în articolul . pomenit, şi explicarea 
ştiinţifică a modului cum se produce lumina vie la ani
male.'• Nu intră- tn cadrul dării noastre de seamă aceste 
explicaţii. Rezultatele la care ajunge savantul Doctor sunt 
insli interesante : 

f. Lumina ·vie fiind „lumină rece"-de oarece ra-
. zele ei nu sunt întovărăşite de raze de căldură, ca orice 
alte raze de lumină-prezintă un mare avantaj pentru a

fi întrebuinţată acolo unde se cere să nu fie de loc c�l
dură. 

2. Cantitatea de lumină, pe care o dă sistemul lll viu>,
este de sută Ia sută, pe când, după calcule, se vede că, 
ln orice alt sistem de iluminat numai 1 °;0 din energie 

. se preface în lumină; iar 99% se transformă în căldură· 
şi alte fenomene străine de·· lumină. 

www.minac.ro



82 

. 3. D-rul Dubois reuşeşte să producă artificial lumină 
vie în laborator; deci ne este îngăduit să nădăjduim că 
tntr'un viitor nu prea depărtat, omul vu putea imita na
tura şi în acest punct şi va produce »lumină uie" pu
ternică după modelul laminei vii, pc care ni-l arată ani
malele aşa de minunat. 

Şi de ce să nu sperăm ? Ce nu face mintea omului 
care urmăreşte cu încăpăţânare, pas cu pas, natura şi 
caută a-i smulge secretele ? 

Q . .JY\IRONESGU 
Profesor Şcoala Normală du Invl\ători 

Constanta 

E"f'IGRI\MA 

Unei bine crescute. 

<De vrei o carte să citeşti, 

Iţi recomand, spre-a ta ştiinţă, 

:N._u vr'un roman, sau chiar poveşti, 

Ci cartea , , 'Buna-cuviinţă·'. 

PJ\N(ESCll 

I 

www.minac.ro



JUDECATA 
LUI SOCRATE 

, __

In ondulaţiunile cugetării şi acfiunii omeneşti apar, 
sporadic, momente de criză, simptome ale unui proces 
de desagregare a societăţii. La a astfel de ,răspântie a 
vremii ne aflăm cu toţii astăz1, după formidabilele sguduiri 
ale războiului prin care a trecut lumea. Omenirea se sbate 
acum. lntr'un haos de tendinţe contrarii, dintre care se 
reliefează scepticismul unui materialism animalic. 

Aşa a fost şi pe timpul când pe orizontul cugetării 
eline a apărut măreaţa figură a- lui Socrate. 

Adevărul ştiinţific şi moral decăzuse intr'atâta, în 
cât sofiştii inventaseră o nouă artă : aceea de a crea a
devăr din minciună. Lipsea societăţii greceşti ceea ce ne 
lipseşte şi unora din noi : iddalismul, care este elementul 
primordial şi esenţial al progresului. 

Socrate este icoana vie a idealistului, neînţeles de 
contemporani, hulit şi prigonit, dar care îşi îndeplineşte 
neînduplecat înalta sa misiune, de a arunca sămânţa cea 
bună, ce va da roade, neapărat, mai târziu. 

Inaintea lui mulţi se străduiseră să desţelinească o
gorul filosofiei eline ; dar nimeni nu isbutise să tragă 
brazda adâncă, pe care o va trage Socrate. Aşa, de pildă 
Thales din Milet consideră ca principiu 1lllic al Cosmo
sului, apa; Anamimandru, infinitul; Anaximene, aerul; 
Heraclit, focul ; Xenophanes şi Parmenide işi închipuiau 
el există un Dumnezeu unic, veşnic, nemişcat, activ ne-
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timpul procesului şi în răstimpul dintre condamnare şi 
executarea pedepsei şi anume : 

I. Apologia lui Socrate;, II. Criton; III. Phedon

I. APOLOGIA. LUI SOCRATE
. \ 

Cupţinde desbaterHe ce-au avut\ loc cu prilejul jude
dirii' sale. La 399 a. Chr. coaliţia advers�rilor lui Socrate 
este în culmea puterii sale. Reprezentanţii ei cei mai de 
frunte sunt trei : Meletos, un poet ratat, Lycon, un ora
tor de răspântii şî aşa numitul democrat Amytos. Intru• 
nindu-se cei trei, tălcuesc o acusaţie împotriva lui Socrate 
cu următoarele două mincinoase declaraţii : că nu crede
în zeii cetăţii, ba încă mai' introduce şi pe al/ii noi; şi 
că strică tineretul.

Pentru aceste închipuite vini,· ei cereau să se aplice 
maestrului cea mai înfrieoşată pedeapsă : ace,ea a morţii. 

Dar nu trebue să credem că Socrate avea numai 
duşmani. O seamă de· suflete distinse îi alcătuiră un pu
ternic zid de apărare împotriva cle,vetitorilor ; căci. nu pu· 
teau sta nepăsători în clipa când bunul lor învăţător se 
găsea în cea mai grea 'cumpănă. De aceea. cu toţii i-au 
sărit în ajutor şi mai ales Lysias care, în vederea apă
rării,, tj prezintă o pledoarie strălueitoare, împodobită cu 
multă ·friăestrie, pe care, dacă filosoful ar fi recitat-o în 
faţa judecătorilor, s'ar fi putut foarte bine ca să fie a
chitat. Dar firea mândră a lui Socrate nu voe§te să 
lupte decât cu pr priiJe sale mijloace. şi puteri şi nu con
simte să-şi împodobească curatul şi simplul adevăr cu. 
florile artificiale ale retoricei. 

Sosi şi ziua de judecată. Jude·cătorii în majoritatea 
lor comercianţi şi militari, iau loc pe scaune sub pre
şedinţia lui Laches.

,După ce acuzatorii au isprăvit toate argumentele şi 
dovezile, care întăreau învinuirea formulată de ei, se ri
dică Socrate spre a se apăra. 

In prmul rând, ţine să asigUl'e şi să liniştească pe _ 
judecători că, in;tpotriva celor arătate de acuzatori, pre
cum că orl!\tori� sa rafinată e�te lrimejdioasă-.pentru 

' J 
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adevllrul şi dreptatea sa, va întrebuinţa o vorbire simplă 
şi chiar familiară, de vreme ce el numai orator nu este. 

,,Nu veţi auzi, mă jur pe Dumnezeu, cuvântări frumos su
nătoare, împodobite, cu vorbe şi fraze alese, precum au făcut a
ceştia (acuzatorii); ci vă voiu povesti în cuvinte simple, cum îmi vor 
veni din întâmplare pe limbă; căci sunt încredinţat că tot ce vă 
spun este adevărat". 

Apoi, mai pune în vedere judecăţii că procesul de 
astăzi nu este produsul unui moment, ci are un istoric 

· lung şi îndepărtat.
De ani de zile, ura împotriva sa a crescut cu înce

tul şi pe nesimţite. Timpul a mărit numărul duşmanilor săi.
Samânţa prigonirii lui datează de pe vremea lui A

ristofan, poetul comic care, în comediile sale, a atacat
cu o înverşunată patimă pe' Socrate, înfăţişându-l- ca pe
unul ce calcă legea, de oarece îşi pierde vremea cerce
tând cu multă stăruinţă tainele cerului şi ale pământului
şi face din minciună adevăr şi învaţă şi pe alţii. - Pen
tru acele vremuri înguste, studiul naturii era o nelegmire, .
iar profesoratul o meserie necinliitită, mai ales daca. se
făcea tn schimbul une1 retribuţii. De aceia şi Socrate se
leapădă că s'ar fi îndeletnicit cu cercetările ştiinţifiice şi
că ar fi primind vre-o răsplată bănească în schimbul în
văţăturilor sale.
'./ Aşa că acum rămâne ca Socrate să arate c* este
adevărata pricină pentru care şi-a dobândit atâţia duşmani.

Dar să-l lăsăm să vorbiască: ' 
,, Vre-unul din voi însă mi-ar putea obiecta cu drept cuvânt: 
«Socrates, care-ţi sunt atunci isprăvile ? Din ce cauză ţi s'a 

stârnit această faimă rea? Căci doară nu se poate să nu fi făcut 
tu ceva mai deosebit decât ceilalţi oameni, odată ce au fost scor
nite pe seama ta astfel de vorbe defăimătoare? Trebue să fi fă
c:ut ceva mai extra-ordinar decât fac cei mulţi I Spllfle-ne şi nouă 
ce-ai tăcut, ca să nu te judecăm numai pe ghicite!" Cine mi-ar 
spune astfel, cred că ar avea toată dreptatea. De aceia voiu în
cerca şi eu să vă arăt ce fel de fapte am facut, care să-mi fi 
pricinuit acest rău; ascultaţi deci I 

Şi măcar că unora din voi li se va părea că glumesc, to
tuşi să ştiţi că sunt numai lucruri adevărate. 

Atenieni, eu m'am ales cu acest nume, nu din altă cauză, ci 
numai de pţ urma unei înţelepciuni. Ei, şi ce fel de înţelepciune 
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să fie aceasta ? Se vede că o fi una ca la toti oamenii f Căci în
tr'adevăr, se pare că sunt înţelept, pe cât e numai cu putinţă u
nui om. Aceia însă, pe care îi amintisem adineaori, poate că 
au o ştiintă, care întrece marginile omeneşti; sau, nu ştiu 
ce să mai zic, căci eu unul nu o înţeleg. Iar cel ce ar spune 
totuşi, că o înţeleg, minte şi vorbeşte numai ca să mă defaime. 
Şi, Atenieni, să nu faceţi larmă dacă vi se va părea cumva că mă 
fălesc; c�ci vorba ce vă voia spune, nu e iscodită din capul meu, 
ci e a unuia, care trebue să fie şi pentru voi vrednic de creza
re. Ca martur, adică, pentru felul înţelepciunii mele, dacă e cumva 
să fie intelepciune, vi-l voia aduce pe zeul din Delphi. 11:ştiţi doar pe 
Chairephon. Acesta mi-a fost prieten din tinereţe şi a fost prie
ten şi cu mai mulţi dintre voi, făcând şi el parte din partidul de
mocrat; şi s'a dus în surghiun cu voi şi s'a întm1:1. Şi mai ştiţi 
cum era Chairephon; cât de năprasnic era când se pornea la 
ceva! Astfel, mergând odată la Oelphi, a, îndrăznit să întrebe şi 
despre aceasta oracolul ; şi, nu faceţi sgomot, oameni buni, de 
ceia ce vă spun ; căci a întrebat, adeE:ă, dacă e cineva mai în
telept decât mine J Pithia i-a răspuns că nu-i nimeni. Despre a
ceasta vă poate fi martor acest frate al lui, care e aici, Chaire-
phon fiind mort. 

,,Şi acum, uitaţi-vă dece vi le povestesc acestea. Voesc a
decă să vă arăt cum mi s'a ivit acest nume rău. Căci auzind eu 
ce spune zeul dela Delphi, m'am gândit aşa : oare ce spune a
decă? şi oare ce se ascunde în cuvintele lui? De oarece eu, unul, 
sunt încredioţat că nu sunt înţelept de loc.· 

Ce voeşte el, aşa dar, numindu-mă cel mai înţelept? Clei
de minţit, doară nu poate minţi, fiind zeu ! Şi multă vreme am
fost în mare nedumerite şi nu mi-am putut da seama ce a vroit
să spună Apollo.

ln sfârşit, m'am apucat cu mare greu de următorul lucru :
M'am dus la unul care se părea că e înţetept, că doar voia putea,
să dovedesc şi să arăt cumva oracolului că acesta e mai înţelept
ca mine.

Ispitindu-l deci pe acesta - pe nume nu-i nevoe să-i spun;
era unul din oamenii politici cu care am păţit-o astfel - ispitin
du-l deci şi, stând de vorbă cu el, am aflat că acest om e pentru
mulţi, şi mai ales pentru sine, numai la aparenţă înţelept, în rea
litate însă nu c.

Apoi am încercat să-'i arăt că el se crede înţelept; de fapt,
însă nu e. Şj astfel mi-am câştigat ura lui şi a multora, cari erau
de faţă. Iar eu, socotind în capul meu, mi-am zis că tot eu sunt
mai înţelept decât omul acela. Căci, după cât se pare, nici unul
din noi nu�ştie ceva la )ilerfecţie; acela însă irede că ştie ceva,
deşi !lU ştie; eu, dinpotrivă, nici nu ştiu, nici nu cred că aş şti.

Apoi am mţrs la altul, despre care se credea că este şi mai 
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înţelept, şi am aflat acelaş lucru. Astfel mi-am câştigat şi ura 
acestuia şi a multor altora".

Ura pretinşilor înţelepţi împotriva adevăratului înţe
lept, Socrate, a fost provocată deci, de �firmarea prin
cipiului că ştiinţa omului este departe mult de perfecţiunea 
ideală,' iar înţelept în adevăratul înţeles al cuvântului, este 
numai acela, care recunoaşte slăbiciunea cunoştinţelor o · 
meneşti, iar nu acela care erede că ştiinţa şi-a spus ultimul 
cuvânt şi că deacum înajntei, omenirea nu mai are nici 
o treaptă de suit pe scara infinită· a progresului.

Natural, că felul de a privi lucrurile al lui Socrate, 
lovia în amorul propriu al savanţilor timpului şi, din a
ceastă jicnire, a decms grozava prigoană împotriva filo
. sofului. 

Trecând la învinuirile, pe cari i Ie-au adus cei trei 
acuzatori, Socrate nu le socoate ca serioase, căci cum ar fi 
cu putinţă ca el, Socrate, să conrupă tineret.ul, de vreme 
ce, trăind în mijlocul lui, el cel dintâi şi mai cu seam� 
ar suferi efectele neplăcute şi ar culege roadele nenoro
cite ale unei educaţii desfrânate ; ·apoi, cum· se poate să 
nu creadă in zei şi totuşi să creadă în demoni, fiii zeilor? 

Sfârşitul acestei prime părţi a cuvântării sale de apă
rare este înălţător. Nu cere deJa judecători îndurare ; nu 
caută să-i înduioşeze, ci numai să-i convingă, căci el nu 
se simte vinovat intru nimic, de oarece în toată viaţa lui 
n' a urmărit decât îndeplinirea datoriei şi a misiunii ce 
i·a dat·o zeul Apolo, -de a căuta înţelepciunea_mai presus -
de toate, ehiar cu primejdia vieţii. Are toată încrederea 
în judecători, că şi ei îşi vor îndeplini, din _partea lor, 
d_atori� căci au jurat să judece în marginile şi în spiri-
tţtl legit. 

Se suspendă şedinţa ; judecătorii intră în deliberare 
şi, la redegţhiderea şedinţei, l!duc .verdictul, prin care So
-erate este găsit vinovat, cu o majoritate de 30 voturi., 

In a doua parte a cuvântării sale Socrate se ocupă 
cu felul pedepsei cei s'ar putea da. După ce analizează 
ironic toate felurile de pedepse, pe care le prevede legea, 
pretinde că, cea mai meritată pedeapsă ce i s'ar putea 
aplica este i1rmătoarea : 
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,,Dacă e vorba, deci, să-mi alee ce mi se cuvine după drep
tate, îmi aleg aceasta, s� primesc ,adecă hrană pe cheltuiala sta
tului în palatul prytanilor" 

Dar ,pentru că-i cunoaşte prea bine şi nu-i crede ca 
pabili să atingă aceste înălţimi ale virtuţii, sfârşeşte prin 
a declara următoarele: 

' 

„Atenieni, Platon însă, Cr,iton, Critobulos şi Apollodor, cari 
sunt de faţă, mă îndeaml'lă şă mă hotărăsc Ia treized de mine 
(amendă); şi ei se prind chezaşi pentru aceşti bani, Hotărâţi-mi 

· deci această pedeapsă, iar pentru bani vă vor fi aceştia chezaşi
buni".

· Iarăşi se suspendă şedinţa şi, după deliberare, ma
gistraţii condamnă pe filosof să bea cucută. De astădată
majoritatea este de 90 de voturi

In a treia şi ultima parte a apărării sale,. Socrate
işi ia răma,s bun de la' Tribunal. Nu regretă nedreptatea
ce i s'a făcut ci numai ruşinea ce· va pângări Statul in
urma osândirii pe nedrept a unui înţelept.

Cât. despre moarte, f-1, ca -un adevărat filosof, - o pri-,. 
veşte senin, fără nici o teamă :

„Dar să chibzuim şi altfel şi vom vedea că avem mare 
nădejde că moartea este un bine. Căci murind, se întâmplă -nu
mai una din două: sau te prefaci în nimica şi nu ai de loc nici 
o simţire ; sau, după cum se şi crede, moartea e numai o schim-

, bare pentru suflet şi o rrlutar'e a lui în alt Io .
Deci, dacă murind, nu·· ai nici o s-imţire, ci eşti parcă în

tr'un somn greu, în care n'ai nici un vis, atunci moartea ar fi uh 
câştig .minunat. Căci eu cred că, dacă ar lua cineva o noapte ln 
care a dormit aşa de bine, în cât n'a avut nici un. ,1is şi-ar a
semăna-o cu celelalte nopţi şi zile ale vieţH sale şi chibzuind, 
ar trebui să spue câte nopţ.i şi zile le-a trăit în viaţa sa mai 
bine şi mai fericit decât această noapte,-atunci cred că nu un 
om de rând, ci chiar marele rege al Perşilor, aceste nopti te-ar 
putea număra pe degete faţă de celelalte zile şi no.pţi. 

Şi, dacă moartea. e aşa; atunci eu, unul, spun că e un câş
tig; căci atunci doară. tot timpul celalţ pare să nu fie mai mult 
decât o singură noapte. 

Iar dacă moartea este o călăto ie de aci în alt loc şi dacă 
sunt drepte cele ce se spun, că adică acolo se întâlnesc toţi cei 
morţi, atunci„ domnilor judecători, ce bine poate fi mai mare 
decât acesta ? Căci, dacă ajun�ând pe lumea ce&laltă, şi scăpând 
de faceşt�a, cari pretind a fi Ndecători, -v9iu afla acolo pe 
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adevăraţii judecători, despre cari se şi crede că judecă acolo, 
atât pe Minos, cât şi pe Radamanthys, pe Aiacos şi pe Triptole
mos, precum şi pe atâţia dintre semizeii, cari au fost drepţi 
în viaţa lor, să fie oare această strămutar� rea i Sau, ce n'ar 
da oricare din noi ca să se poată întâlni cu Orpheus şi cu Mu
saios, cu Hesiod şi cu Homer ?" 

Prin urmare, şi înti-'un caz-moartea, un somn fără _ 
vise-şi intr'altul-moartea o redeşt,eptare într'allă lume -
moartea este o fericire, caci ne mântue de durerile a
cestei lumi pline de păcate. 

Filosoful işi încheie cuvântarea sa cu această frază 
lapidară: 

« lnsă aeum vine timpul să mă duc : eu, ca să mor ; voi ca 
să trăiţi. Care din noi merge la mai bine, numai singur ze.ul 
o ştie !)),

Aşa se sfârşeşte Apologia lui Socrate, redactată de 
discipolul său iubit, Aristocles, supranumit Platon, cel cu 
fruntea lată. 

II. CRlTON

Acum Socrate se află in închisoare. 
Discipolii săi îl cercetează des, în deosebi Criton

şi-l îndeamnă să fugă din închisoare, căci au . pregătit 
tot ce se cuvine pentru ca să evadeze. In zadar încearcă 
să-l convingă pe· filosof, ca să adopte această cale de 
scăpare. Argumentele lor, pornite dintr'un cald entuziasm, 
nu isbutesc să clintească pe maestru din principiile sale : 

,, ... Nici chiar atunci când suferim o nedreptate, nu se cu
vine să răspundem cu altă nedreptate, .!,iµpă cum crede mulţimea, 
de oarece ln nici un caz nu se cuvine sa facem o faptă ne-
dreaptă''. 

·' 

Socrate a fost �sândit pe nedrept, dar aceasta nu-i 
dă dreptul să săvârşească şi el, la rândul său, o altă · 
nedreptate : înfrângerea legii prin evadare. 

«Inchipueşte-ţi dar următoa-:ele l Dacă legile şi statul ar 
veni acuma, când am de gând s'o şterg de aci-sau oricum ai' 
voi s'o numeşti fapta aceasta-şi, stând în faţa mea, m'ar întreba: 
,,�ocrate ce ai de gând să faci? Fapta, pţ care vrei s-'o 
faci, poate sl1 aibă alt scop de cât zădărnicirea legilor şi nimi
cirea statului, după cât stă în puterea ta, bine tnteles? Sau crezi 
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tu ctl e cu putinţă să dăinuiasci:1 acel stat şi să nu fie zdrunci
nate temeliile lui, în care hotărârile luate de judecători n'au nici 
o putere şi sunt ztldărnicite şi răsturnate de particulari ?" ...

Şi mai departe spune : 
„Ai uitat că patria e mai scumpă, mai însemnată şi mai 

sfântă de cdt mama şi tatăl şi decât toţi ceilalţi străbuni, şi că 
are mai mare cinste decât aceştia, nu numai în faţa zeilor ci şi 
în f aJa oamenilor cu judecată? 

Şi când e aspră şi mânioasă cu noi, trebue totuşi s'o sti
măm şi să ne plecăm în faţa voinţei ei şi s'o ascultăm cu su
punere mai mult de cât pe părinţii noştri, şi deci, sau s'o în
bunăm, sau să facem ceea ce ne porunceşte I Şi dacă ne pune 
să suferim ceva, apoi trebue să suferim în linişte, fie c-ă ne 
loveşte, fie că ne aruncă în închisoare, fie că ne trimete în răz
boi, unde putem fi răniţi sau ucişi l Peste tot locul trebue s'o 
ascultăm, căci aşa e cu dreptate)). 

• După cum · se vede, în conflictul posibi] dintre indi
vid 'şi societate, Socrate pune ca normă de conduită so
cială înfrângerea eului şi predominarea colectivităţii. 
Pentru dânsul mai necesară este mentinerea ordinei' 
sociale, chiar când indi'vidualitătile răslete sunt lovite în 
puterea lor de expansiune, decdt respect�[ dreptului in-
ividual, cu risicul de a prăbuşi edificz'ul statului. 

III. PHEDON

Socrate a băut cucută. Echecrate roagă pe Phedon, 
unul din discipolii lui Socrate,· care a asistat la ultimele 
clipe ale maestrului, să-i povestească scena acestei morţi 
celebre. Filosoful este înconjurat de mulţi din discipolii 
lui, pe cari îi uimeşte liniştea: senină a osânditului. 

Ce înălţătoare sunt cuvintele cu care sfătueşte bă
trânul înţelept pe elevii săi. 

«Nu trebue să ne dăm morţii, dar trebue să dorim moartea,. 
căci viaţa adevăratului Jilosof nu-i de cât o pregătire pentru 
moarte, care are partea cea bună de a sfărâma lanţurile corpu
lui, care ne împi�decă să ajungem la ştiinţă şi adevărn. 

Si de aceea Socrate părăseşle viaţa fără părere de 
rău, căci prin moarte sufletul, despărţindu-se de corp, 
va putea sorbi din isvorul viu şi nesecat al idealului. 
Atunci sufletul se va contopi. cu dumnezeirea a tot pu
ternică şi atotştiutoare ; atunci va cunoaşte cele trei ipos
taşe ale Perfecţiunii : Aţevărul, Frumosul, Binele „ pe , 
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care, în timpul vieţii pământeşti, cu multă trudă de abia 
le-am putut întrezări. 

După ce caută, în urma unei discuţii, să dovedească 
nemurirea sufletului cu ajutorul a două argumente : acela 
al contrastului şi acela al reminiscenţii,-inainte de a„ 
pusul. soarelui, filosoful goleşte cupa plină de otravă, fără 
să şovăiască o clipă măcar, în mijlocul durerii inc·reme
nite pe figurile discipolilor săi. 

Socrate, prin jertfa sa, a mântuit lumea elină din 
naufragiul în care s'ar fi prăpădit; de ar mai fi continuat 
acţiunea nefastă a Sofiştilor. 

Geniul său strălucitor a risipit norul negru al igno
ranţei şi al imoralităţii şi a aprins făclia idealismului. Iar 
noi, cari ne sbatem acum în luptă crâncenă cu valurile 
pasiunilor celor mai turbure, învăluiţi de umbrele unei 
filosofii fără vlagă şi fără nerv, stăm cu ochii aţintiţi la 
orizont, implorând scăpare de Ia un alt Socrate, pe care 
nu-l zărim încă, dar pe care n'am pierdut nădejdea să-l 
afJăm. 

Ci• TOJV\A 
Profesor Conetaţa 
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TOAMNĂ TÂRZIE 
--� 

De astă vară port cu min_e 
Mototolit ca o batistă, 
Un câmp de maci şi de gherghine 
Şfn ciuda negurii de-afară 

.. lntind, cu mintea înflorită, 
ln toamnă, petece de vară. 
Si urc încet de tot sose'aua 
, , 

l1fl,brăţişa,tă cJ,e caişi, 
Pe care'n praful cald şi moale. 
'Toţi paşii satului sunt scrişi. 
Clipesc în aer rândunele 
Ca mii de gene peste soare ... 
Un cerc de Joc îmi simt pe tdmple. 
Şi-un bob fierbif!,te de sudoare ... 

• • • • • • • .. • • • • • • 1· 

• • • • • a • e • a I • • a a a 

Afară norfngroapă luna 
Şi-aud cu-aripa-i de mătase I

Cum vdntul face cruci pe case, 
Iar ploaia-aplaudă într'una. 

IOAN l>'\ÂIUU SADOVeANU 

\ 
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Mugur, mugurel din crdng, 
Drag fior din cărărui, 
Ştii tu oare de ce plâng? 
Ş�apoi ştii de dorul cui? 

Mugurel din lunca mea, 
Oare ştii tu ce-i un chin, 
Inima de ce nu-i grea, 
Oare ştii de ce suspin ? 

Spune-mi, mugur, mugurel• 
Mândra mea ori de-a 'trecut 
:flori în piept ori de-a avut ... 

· Spune-mi, mugur, mugurel!
LUCIAN COSTIN 
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fOE.TUL 

LUI I, GH, C, 

L-am cunoscut atdt de scund
La subsuoară cu caietul,
Cu buze reci; ţcu ochi'n fund,
Trecdnd pe stră�i. .• Era poetul !

L-am revăiut cu cotul rupt,
Cu două piese'n buzunare;
E-acelaş el, cu chipul supt,
Dar sufletul atdt de mare !

Un rds de-aude'n urma lui 
E-atdt de dârz în resemnare .•.
El, bldnd copil al nimănui,
Svdrlit de soartă'n lumea mare I

Ieri o cucoană s'a ferit 
Să n·o atingă haina-i veche 
Şi crvce şi-a făcut pripit 
In urm'o td.nără pereche. 

. ' 

L-am revăiut tot mai bătrdn,
'Topit de visul tinereţii
Şi-atunci mi-am zis, cu'n gând păgdn:
«De ce ucideti cdntăretii'/))

., , 

LUCIAN COSTIN 
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SEf\Rfl DE PRIMA V f\Rfl 
CDIJPA HANS BtTHGE) 

Cânta privighetoarea'n înfinit ;
Sta liliacul plin, de picuri greu;. 
lncet, atunci, tu mânile mi-ai dat, 
Pe cdnd colo'n albastru 'ndepărtat 
Un scoc în somn cânta mereu. 

Din părul tău, frumos ca în poveşti, 
Mireasmă dulce ';ndată s'a desprins, 
Jar stropi sfioşi' dormiatt ·în ochii tăi 
Din mdna ta curgeait, curgeau văpăi 
Şi-atâta ştiu că focul m' a cuprins. 

LO
1

CiAN COSTIN 

NOAPTE 
'(DUPĂ KARL BUSSE) 

Departe apeze·n murmur 
,Au amuţit şi dorm 1,şor ;
Pe vălul de argint al lunii 
S'apleac'o floare. 'ncetişor. 

Iar" liliacul alb respiră 
Când peste-al rozelor parfitm 
Duioasă curge o cânta-re ... 
ln jur e noapte�albastr�acuni. 

LUCIAN COSTIN 
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VESTE BIJNF\ 
�OMANII EMIGREAZA .VIN DO
BROGEI\. ER/\ DE I\ŞTEPTI\T, 

Dela 1884 şi până în anii trecuţi am tot îndemnat, în, cer
cul cunoştinţelor mele, pe· Românii de dincolo să se aşet:e în' 
Dobrogea. Astăzi, când văd cum dil'I toate satele Românii pleacă, 
vânzându-şi pământurile pe nimic la cei carî i•au jefuit şi s'au. 
amnestiat, regret ceea ce am făcut. I 

Credeam atunci, nebun ce am 'fost, că fac un serviciu atât 
Ţării, populând şi naţionalizând so1u·1, cât şi Românilor ce s'ar 
aşeza aci, contribuind a le crea o soartă mai bună. Am greşit, 
confundând interesele Jării cu ale celor ce au a�ministrat-o. 

Veşnic s'a spus şi s'a scris despre împilările Dobrogenilor, 
( . . 

dar nimeni nu s'a sinchisit de suferinţele lor. l-au tratat toţi ca 
pe carne de tun ln răsboiu şi ca 'pe nişte vite de rentă, bune 
numai să îngraşe punga statului şi a cerchejilor lui, până ce, în 
sfârşit, i-au silit să-şi ia lumea în cap acum, la bătrâneţe, numai 
cu zdrenţele de .pe dânşii, după patru zeci de ani de muncă şi 
de chinuri I 

Unde eşti Tu, mare Rege Carol şi voi, iluştl'i patrioţi, Co
gălniceanu, Opreanu şi alţii, să vedeţi ln ce hal au adus epigo
nii de azi această nenorocită Dobroge, pe care o iubiaţi atâta. 

Mai întâi, pe tot lungul graniţelor ei din spre Bu,lgada, au 
împroprietărit numai Bulgari, presărând de formă ici şi colo 
câte cinci, şease veterani. Apoi i-au dat o administraţie compusă v
din toate rămăşiţele de dincolo. Pentru înp linirHe dărilor fiscale, 
în timpurile de criză agricolă, au vâ_ndut fără milă toate averile 
indispensabile :hranei şi productiunii locuitorilor. Cu războiul 

\ 
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a.c(lsta, dupll c:e le-au rechiziţionat, fără nici o formalitate pre
vlizută de lege, până şi căldarea de mămăligă, i-au trimi,s Ia a
batoriul de la Turtucaia unde, în număr foarte mic fată de 'ar
matele duşmane, fără arme, fără moniţiuni şi ără comandanţi 
pregătiţi, au fost mai toţi măcelăriţi. Iar după pace, le-au dat 
lovitura de graţie, lăsânduii fără locuinţe, fără hrană, fără in
brăcăminte, fără vite, fără unelte şi fără seminţe ; căci neînsem
natele aşa zise ajutoare, ce s'au dat pentru această nenorocită 
provfncie, au intrat mai mult în pungile slujbaşilor însărcinaţi 
să le împartă, ale amnestiaţilor, cari s'au grămădit pe ele şi ale 
partizanilor politici. 

· Singura speranţă, ce mai rămăsese locuitorilor, ca să-şi
refacă cel puţin primele mijloace de muncă, erau despăguhirile 
de răsboiu ; dar şi dânsele au fost aranjate astfel, ca tot în punga 
comisiunilor şi a slujbaşilor să rămână, în formă de diurne, le
furi şi învârteli. Mi-e\ groază să mă gândesc kl viitorul Ţării 
mele, când văd ce se petrece şi sus şi jos. Aş vraa să mor 
lnainte de catastrofa ce prevăd. 

Prin oraşe astăzi vezi pe vechii negustori cinstiţi slugi la 
streinii cei mai pungaşi ; vezi pe hamali câştigând trei şi patru 
sute de lei pe zi, pe când muncitorii oneşti, abia-şi târăsc zilele 
în lipsă de toate; vezi pe intelectualii de valoare bârfiţi şi alun
gaţi ca netrebnici ; pe cei mai multi dintre funcţionari, exploa
tând funcţiunile şi punând foc depozitelor râmnite, ce li s'au dat 
în păstrare; iar cât despre aleşii votului universal şi numirile în 
gospodăriile comunale,-ce să mai spui peste cele ce se ştiu ? 

La sate, tot aşa. Care dintre plugarii, ce se ţin de meseria 
lor, a căror cinste şi bun simţ făceau până mai deunăzi fala 

., neamulµi, mai pot interveni cu vre-un sfat bun· în mijlocul fur
nicarelor de sentimente, otrăvite prin răspândirea urei de clasă, 
de către aceia chiar, cari pretind să ne guverneze? Necinstea şi 
la sate se chiamă astăzi deşteptăciune, munca-prostie, viciile
virtuti r Se fură şi sătenii între dânşii, precum -alfii îi fură pe 
ei. Din plugari s'au făcut chirigii, cârciumari, agenţi electorali, 
jucători de cărţi, pe când câmpiile stau paragină. In mijlocul -
acestui desfrâu, botezat democn1ţie, care om cumpătat şi de 
moravuri bune, mai poate trăi ? Şi de ce lucru se mai poate 
apuca, ca să-şi câştige 1 existenţa ? 

Şi să se ilote1e bine că populaţiunea de aci, care înainte 

I 
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,de răsboiu era în majoritatea ei de Români, prin pieirea nem!
surată a acestora în răsboiu, prin stingerea lor de foame şi de 
frig în pribegie şi prin devastările nedespăgubite,-a rămas trăind 
de azi pe mâine, p, când străinii, de toate naţionalităţile, im
bogă1iţi în răsboiu şi strâns uniţi intre dânşii, dictează astăzi 
voinţa lor în acele sate, unde numărul Românilor este mic şi 
la nevoie, plătesc indulgenţa autorităţilor. Şi atunci, ce e de 
mirat în emigrarea Românilor, desperaţi de atâtea urgii grămă
dite pe capul lor, pe care nu le mai pot suporta. 

Pentru edificarea cititorilor interesaţi' a şti la ce viitor este 
expusă această provincie, citez· mai jos numele familiilor de să
teni, cari au emigrat din comunele . imediat vecine cu aceea ln 
care locuesc. Dacă numai dtn _două, trei sate de lângă mine au 
emigrat atâtea familii de fruntaşi plugari, să-şi închipuie oricine 
câte vor fi plecat Elin' celelalte sate mai depărtate şi mai de 
seamă din centrele naţionalităţilor streine şi de prin satele apro-
piate de fruntaria Bulgariei, 

Locuitori emigraţi din satul Mohametcea: Stancu Mazâlu, 
Iulian Mazâlu, Anton Mazâlu, Hristache Mazâlu, Gheorghe Ni
colae, Moise Nisipeanu, Costandin Stanca, Radu Besnea, Oh. Ni
sipeanu, Marin Pacianu şi alte trei familii de veterani. 

Familii emigrate din comu9a Hasancea: Dumitru Nedelea, 
Petre Farcaş, Dumitru Tulea, Chirilă Bâzgău, Dimitrescu. 

Familii emigrate din Murfatlar: Ştefănescu, Oeorgescu, Bo
tez, Paşcă, Şteflea, Jliescu, Niculescu, Dragomirescu. 

Familii emigrate din Docuzol : Neagu ·şoldea, Nicolae Tar
gea, Ilie Bălan, Dobre Vătafu, Nedelcu Cornea. 

Familii emigrate din Caratai: Stoica Oprişan, Oh. Nedelc11 
Radu Berceanu, N. M. Albu. Din circa 30-40 familii de vete.:. 

rani, mai sunt 6-7. 
In comuna Erchesec, din 200 familii de Români, mai sunt 

10-15; în Capugiu, din 800 familii, mai sunt 60-70; tn Şiriu
din 40 fami'lii de veterani, mai sunt 7 ; în Caracicula din 70-80
familii de veterani, mai sunt 10-15; în Saragea din vre�o 400
famiJii, mai sunt 30-40 ; în Satischioi, din 200 de familii, mai
sunt 40-50 ; în Muslubei, din 300 de familii, mai sunt 15-20.

�e trebuie să fie în toată Dobrogea 1 · 
Bătrânii noştri aveau_ un cântec: ,, Toată noaptea bat la 

poartă şi tu dormi, dormire-ai moartă I" Ţipăm, 1'trigăm, spu-
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· aem şi SGdm de ani de zile, doar am putea deştepta pe ador
mitf şi ei tbt dorm somnul de moarte. Ei nu mai 'aud, ·nu mai
vid: nici ci pimântuJ, rămas pârloage, nu-i fa mai putea, hrăni,
li nici ci jumlt-ate din Românii, ce erau în Dobrogea, au emi
gat fi emJgreazl blestemându-i, pe când strelnii se încoltesc fi
pun stlplnire pe sol, prin indulgenta a1;1toritlţtlor, prin mîti şi
artificii.

Ni se tot vorbeşte de refacere şi noi desfacere vedem. Co
lonizare spun sl faci şi nu ştiu ce gândesc locuitorii provin
oiilor.: alipite, despre administraţia ce o avem. La imposite grele
ae gândesc şi nu ·vid ci au creat mai' multi funcţionari de cit
contribuabili ,1 ci impositele n� se vor putea înplini, fAră �A
se dea mijloacele de a le câştiga. Risipesc banii publici, pentru
a impica elementele turbulente, în loc să ajute pe cei cari pro
duc. :iomâni sl fie ? 'Streini sunt? Ce pot fi aceşti oameni şi
unde vor sl ne duci?

Ha�ncea 20. li. 921. 

IMI SPUJif' 

Din vraja sfânt' a păcii 

Ce'n sufletu-mi coboară 

Icoana-ţi se desprinde 
Şi tainic mă'nfioară 

Pe chip un ?iâmbet dulce 
Iţi flutură senin 
Şi-mi spune că pe lume 
Eu nu mai sunt strein. 

C· PARIANO 

A· fi. 

I, D\JMITftfSC\J·f"Rl\51H 
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CINCI NAT 

Urmdnd şiragul slovelor din carte, 
Ce-mi povestesc din vremi de-odinioară, 
Un nou fior. de viaţă mă'npresoară 

I • 

Şi-mi poartă gându'n alte ţări .. departe .•• 

1l văd pe Cincinal voios cum ară 
Ogorul drag şi'n brazde îl împarte; 
El pare-1m zeu, rdzând de vreri deşarte, 
Un nimb de pace-adâncă-l înconjoară. 

Noi... am uitat acele vremuri sfinte.;
Visăm un trai uşor şi fără muncă'; 
Deşat1te lucruri frământăm în minte ... 

Cdnd viaţa'n drum doar praful ni-l aruncă, 
Vedem pe Cincinat ardnd nainte _; 
Iritinerit de mirosul de luncă. 

I. D,\.IMITR�SC\.1-fftl\SIN

., 
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FASTEL 

E noaptea pe sf drşite şi cocoşii 
Vestesc _voioşi sosirea dimineţii,. 
Jar �area se îmbracă'n zale roşii 
Gonind din văi linţoliul rece-al ceţii. 

Răsar în sat luminile la geamuri, 
Ca licurici se'nşiră liniştit, 
Tresar şi păsărelele în ramuri 
Şi-arar un câine latră răguşit. 

lnvioraţi de vdntul ce adie, 
Se văd prin curţi şi tineri şi bătrdni 
Şi ca o fermecată melodie 
'I{ăsună lung tălăncile! la stâni. 

De- odată; liniştit, pe deal s' arată, 
De printre nori un disc înpurpurat ;
ln chiot lung răsună valea t�ată 
Şi plugurile pleacă la arat. 

I, DUMITRE5C\:J-FRRSIN 
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El BINEfJ\CATOf\RE 

Jntocmai ca păsările călătoare, care părăsesc plaiurile toamna 
spre a se duce într'o climă mai dulce, tot aşa, odată cu venirea 
căldurii] înăbuşitoare de vară, o lume doritoare de adieri şi de um
bră, urcă spre munţi, sau coboară spre ţărmuri de mare. 

Şi frumoasele oraşe şi sate, adăpostite în văi, sau scăldate 
de valuri, sunt luate cu asalt de această lume, care mai gă
seşte timp, printre necazurile şi mizeriile unei vieţi, şă se preocupe 
şi de cel mai preţios bun din lume, care este sănătatea. 

Căci izvor de sănătate este adierea plină de miresme a mă
rilor ca şi aerul răcoros din munţi. 

Elementele, care au plămădit toate vieţuitoarele ca şi pe om 
dintr'un început, se găsesc şi astăzi aici pe pământ şi sunt întru-
nite la margini de mări. .,

O multime de factori fizici şi chimici se găsesc i1i runiţi la 
ţărmul mării şi lucrează ca într'un laborator asupra organismu
lui omenesc. 

La mare aerul este lipsit de praf şi de miasme şi acest lu
cru se datoreşte marelui ventilator, briza mării, care suflă din 
larguri spre ţărm. 

Ea aduce din mijlocul mării aerul proaspăt şi limpezit de 
valuri. Aripile ei aduc părticele invizibile de sare, pe care le a
runcă pe faţă, pe piele şi pe mucoasa căilor noastre respiratorii; 
iar mozaicul celular tresare sub această biciuire produsă de o 
mână delicată şi nevăzută şi fenomenele vieţii noastre vegetative 
se înviorează. 
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La mare, presiunea atmosferică este la maximum. Aerul este 
condensat, iar .oxigenul, această hrană a sângelui şi a vieţii, îl 
umple până la saturaţie. 

Plămânii noştri vor absorbi din acest mediu hrana binecu
vântată şi abundentă şi o v·or descărca în sânge, care o va purta 
ca pe o mană cei:easdi. pe toate căile mari şi mici ale labirin
tului nosţru celular. 

Totul se bucură şi se aprinde la trecerea lui ; iar foalele în· 
cărcate ale pieptului nostru vor absorbi şi 'vor goni, în mişcări 
pline şi largi,' fie materialul folositor, fie rămăşiţele otrăvitoare. 
Inima, această pompă, car.e începe să bată odată cu viaţa şi în
cetează odată cu ea şi pe care o împovărăm zilnic cu sarcini nouă 
şi inutile, cu ambiţii, deziluzii şi glorii deşarte, cât de uşor şi de 
calm bate ea acum ! 

lntărit se simte corpul, iar mintea capătă limpezime, când sân-
gele bogat este purtat în bătăile puternice şi ritmice ale arterelor. 

Nicăeri ca la marginea mărilor temperatura nu este aşa de 
constantă. Treceri_ brusce dela căldură Ia frig şi dela frig la căl
dură se văd rar, iar regulatoarele noastre termice, care sunt su
puse la grele înc'!rcări în alte regiuni, la mare se liniştesc; şi, din 
acelaşi motiv, corpul pierde cu greu c�ldura sa, iar răcelile şi 
toate catarurile inevitabile ale lor, nu se constată decât foarte rar 
la mare. 

, Acelaş rezuHat m�i decurge şi din faptul că .aerul mării, 
fiind încărcat cu vapori, răcirea bruscă a corpului prin transpi
raţiune este împiedicată. 

0ar agentul, care face ca clima marină să se exercite cu 
mai multă putere şi miracol asupra organismului uman, este 
lumina. Cine dintre cei, cari au stat câtva timp în apropierea mării, 
nu a constatat că zilele şi nopţile sunt aici de o strălqcire uimi
toare? Suprafaţa mării joacă rolul unei oglinzi, care' răsfrânge 
razele astrelor, creind mai multă strălucire d'asupra pământului. 
Nopţile cu lună sunt aici nopţi de feerie. Lumina solară este lu
·mina dădătoare de viaţă şi ănătate.

Cu toţii ştim. cum se deschid plantele în fata luminei, cum
se desvoltă şi cresc şi cum se vestejesc când sunt lipsite de lumină.
Această lege se aplică şi la om ca şi la celelalte vieţuitoare. Lu
mina este binecuvântarea cerească pentru corp ca şi pentru suflet.

„Fluturii întind aripile lor pe o mare de lumină. Crinii şi
,,iasomiile se deschid pe crestele valurilor de lumină.
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,,Fluviul cerului se revarsă peste l,ar,µuri şi bucuria se t:t. · 
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,, var Să tn lume J"..
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cântă marele poet al Indiei Rabind,na-Nath��agor.e •. Zeul Apolon
era la greci zeul lu�inii, · ca şi ze�1 poeziei şi_ al a�telq, .. El era 
considerat ca inspiratorql _poeţilor. Gounod, mar.ele muziGa�t, au-

• • 

to1�µ1 frumoasei Mirieille şi al ·Jui Faust, nu se· simţe·a i·pspirat decât ,
,Ja lumina soarelui. " · · . ,

., • .. . r : 
, Muzţca cer�ască .din IJlOaritea Miteille-i• ne înalţă şi ne cu-

··prinde de fiori. Este un im,n adus soarelui arzăto·r. ş� puteriţor ţui
• 

ne�fârşite. . - . · · - · · , . 
Filosoful Nietzsche măturiseşt� singur- că lucrarea lui' e�Je.:. 

· , . bră, "Astfel vorpit-a Zaţathustra", a fost scrisă în nişte zi-le pline ·
de l11mină, · 

1 

• 

• 
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• 

• 

Şi fieca-re din noi, oricât de obscuri am fi, observăm zilnic ' 
' -- . di�po�iţia pe care o căpătăm, când · int�ăm şi . stăm. într' c;> sali

1 um'inoasă. . . . . 't1 • • 

• 

• 

S'a ·căutat-:isverul atţtor inţl_uente binefăcăţqare; ele care se , . •·. 
bucură lumina, şi s'a găsit că rezidă în 'însăşi culor•ile .spectr.ului

• 
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· , sol·ar. . · , '' 

Aceste colori sunt: roşu, , portocaliu, galben,· verde, albas-
tru, indigo şi violet. �: . · , ... _. t •

I 

' Fieca�e dil1 aceste culb.ri, sau g_r'u'Puri formate �in . 
1
doqă. ·

· sat1 . trei culorii apropiate, se bucură de pr0prietăţi speciale. ,Ast-
fel, către� violet şi dincolo de violet, r�zele ·au ,propi:ietăţi chimic�· 

. şi bactericitle. Culorile din mijloc·:, alb�stru, .verde ·ş· galben, sunt ·
� va.ze p11ocuratoa1:e de lumină; iat spre· roşu� şi �nfra-l\OŞU, razele 
sunt p rocu"Fatoare de căi dură. . . � � . . ,· 
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· �arca absoarbe razele calorice-roşii şi --infra-roşii-şi re-. · 
· fleetează. razele c fiimice vi0!,�te şi ultra-violete, precu·m. _şi pe ,cele 
, lumioo§se, alb�stre,,ver.zi şi, galbene (Plann). Astfel �se· explică d.e 
� ee razele chimice şi luminoase su·nt aşa de intense la m .are: 

Razele chimice sunt adevăratele vin·ovate, · car:e ne ard. plă
cile fp.t0gr,afice când· VOi1m S? scoatem fotogr.a:fii J?e. plaje şi tot'', 
ele poartă v.ina: înt;1egr.iriJ 'tenului, care 'necăjeşte a.şa de tare pe 

'· ·-- cochetele ·n9astre. , · . . ,.,. .
y 

•1 . 

· •

. Dar c�t .�e rriu�t 11e ră�plătesc ele jaţă·. de aceste ·�e.ajunsuri , ·.
A ' ·v 

· 
1 • 

· fără de 1nsen1natate t , · · · · . ; \ 
·'când un _-om stă mai· rruit .. ti�p expus. Ia'. 8cţi�nea solară:
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•pielea lui devin,e ptun!. �ceaştă:. schil;llb,re de cu1 loar� a\ pielii
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are un scop. Este un fenomem de apărare al organismului faţă 
de razele ,violete şi ultra-violete, care sunt arzătoare pentru ce
lule. IH încordarea sa pentru apărare, el adună din toate părţile 
substanţele colorante, adună Jipochromele din gră ime şi mela
ninele din sâ�ge. Glandele supra-renale, adevăratele fabrici de 
melanine şi de principii întăritoare pentru organism, lucrează 
intensiv faţă de această cerere. Şi odată cu principiile colorante 
ele elaborează în cantitate mare şi principiile fortificante. 

Razele violete şi ultra-violete măresc activitatea schimbu
rilor celulare ta proporţie de 40 la sută. Razele albastre, verzi 
şi galbene, sau razele luminoase, sunt razele care aduc liniştea 
în sufletul nostru. Lor li se datoreşte calmul care ne cuprinde, 
când contemplăm de pe ţărm întinsul nemăsurat al mării, când 
mişcătoare cu mii de feţe, când nemişcată, cu reflexe de azur. 

Medicii întrebuinţează, <!u efect calmant şi liniştitor, lumina 
albastră a becurilor electrice de această culoare, proectată pe 
părţile dureroase ale corpului, sau d'asupra capului pacientului 
cu nervii încordaţi. 

Experienţele au arătat că munca musculară este favori
zată de lumina albastră (Nogier-Pisani). Razele roşii şi infra-roşii, 
sau razele calorice, au proprietatea de a dilata pielea, dilatând 
odată cu ea capilarele de la suprafaţa ei, înlesnind revărsarea 
sângelui la suprafaţă şi micşorând presiunea lui la inimă. 

ln acest chip se ridică o mare sarcină a inimei, care va 
bate în salturi uşoare şi elastice, irigând cu uşurinţă toat� or
aanele. 

Prin Juna August, mai ales după câte o zi de furtună, care 
a răscolit marea până în adâncuri, se văd aruncate pe ţărm ne
numărate alge roşii şi verzi, iar atmosfera e plină de un miros 
tare şi sărat. 

Plămânii îşi deschid larg porţile Cil să primească mireasma 
dătătoare de sănătate. 

, Mirosul acesta se datoreşte sărurilor din atmosferă şi sub
stanţelor chimice volatile din constituţia algelor şi animalculelor 
moarte, care au suferit influenţa razelor solare. 

Clorura de sodiu se găseşte în atmosfera marină în can
titate de 15-20 miligrame pe rrietru cub (Gauthier). Această 

• sare, absorbită prin căile respirat�ii, măreşte massa sărurilor

•"� 
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neutre J dilli secum, favorizând ,,conflictul" oxigenului cu globulele 
roşii (Hayem). . 

ln alge se gls�şte iodul, substanţl atât de sllvitl şi eon
slderati ca fiind dotatl . cu puteri de întinerire, graţie proprleti
ţilor lui r�zolutiv� şi · de . purificare a sângelui. 

• 

_ , Şi pr.ezenta a o mulţime de slruri, metale şi metaloide s'a 
gislt în apa şi atmosfera marină.� 

· Ozonul, purificatorul atmosferei, înzestrat cu puteri ucigl•
toare pentru microbi, agent de oxidatie şi stimule�t a nutriţiu
nei, este bine repretentat în atmosfera. marină mai ales dupi · 

· furtuni. 

,
•

• 

Putem compara ţlrmul maritim cu un mare sanatoriu ln 
care cel intrat este luat în. primire de specialişti invizibili, cari

lucrează asupra lui. Unul · îi toarnă. în suflet calmul şi îi potoleşte 
durerile, altul. Îi pune în inimă entusi�smul şi iu.birea de viaţi, al· 
tul ii reguleaza circulatia sângelui, îi împuterniceşte inima, altul dă 
bice -gJand�lor lenevite şi face- ca schimburile ieelulare si se faci 
mai repede. 

Muritorul, care coboară pe plaje cJtre miezul unei zile de 
vară·, îşi simte mai întâi ochii copleşiţi de albastra strălucire _a 

-pânzei mîşcătoare şi nesfârşite . dinaintea sa.· El ·vede cum se
. . 

formează şi se perindă în cete nenumărate valurile ... ou crestele

înspumate, care ajung în dulce legănare pe patul de nfsip pânl
... . 

� 

aproape de picioarele sale. Piept�! său soarbe cu nesaţiu aerul·

răcoros adus din larg pe aripele de spumă. Lângă el are plaja � 
cu nisipul arzător� iar înapoi tot pAmântul cu lumea şi cu du
rerile ei. El sill)te nevoe de ,a-şi îinpărtăşi corpul şi sufletul din 

_ limpezimea şi răcoarea apei. Şubred şi timid înaintează, iar pi-
� 

cidţtrele lui ·ia atingerea apei, simt şi. trimit în· tot corpul primul 
fior; tespirajia i se tae; încă un pas şi valul îl cu prinde; de a!' 
cum e al lui; inima îi bate cu putere; alt val vine, înăltându-se 
spre el, spărgându-se în miliarde de picături sărate şi apa &!bită 
parcă fierbe în jurul lui. . . . 

Abia se linişteşte şi altul vine, altele se f ormeaza. în. larg, 
altele vi 11, batalioane iau naştere din sân�I mării, ele vin. în 
rânduri, parcă ar avea un ţel, parct .,, -vin Rentru el, înainteazi,

cresc şise sparg. 
Nu trece mult şi corpul se în vălue, îAtr'cădluoră dulce şi 

binefăcătoare, inima ti bate cu însufleţire, respiraţia devine·pro-
• 

• 

' • 

l.) 

-

.. 

·-
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fundă, pelea se roşeşte şi o mulţumire adâncă îl stăpâneşte. A
cestea sunt primele senzaţiuni şi stări fisio.Iogice prin_ c_ari trece 
omul care face baia de mare. 

După bae pofta de mâncare creşte, respiraţia.devine uşoară, 
sângele circulă bine prin toate organele •şi totul merge bine. 

Temperatura apei; agitatia ei, compqziţia chimică, masagiul 
pe care valurile îl produce pe suprafaţa corpului, toaţe sunt 

· stimulente ale organismului şi au efect întăritor.
Dar, ca pentru ori-ce în viaţă, efectul binefăcător al băei de

mare poate să ajungă până la maximum când se respectă anu
mite condiţiuni şi -poate să fie· scăzut sau nul şi chiar ·poate să
devină vătămător, când se depărtează mai puţin sau mai mult de
acele condiţiuni.

Baia este bine făcută când corpul nu simte frig, nid înainte,
nki în timpul băei, nici după bae.

Timpul cel mai bun pentru bae este dimineaţa dela 10-11.
Să nu se facă niciodată bae cu stomacul încărcat. Intrarea în bae
să se facă brusc, cu tot corpul de odată.

In bae să se facă mişcări. 
Să fie ferite capul, pieptul şi abdomenul' de ciocnirea va-

lurilor. 
Toate afectiunile datorite alterării funcţiunii de dezasimilare a 

celµlei, citculaţiei sanguine vicioase, sleirei nervoase, sărăciei ele
mentelor fundamentale din sânge, alterării datorite toxinelor 
microbiene sau toxinelor creiat.e de organism, îşi. găsesc tămă
duirea în climatul maritim. 

Copilul alb la faţă, cu privirea stinsă, cu buzele palide, cu 
sângele săr�c, fără vlagă, fără vioiciune, după o scurtă şedere Ia 
mare, va căpăta străluciri în priviri, buzele lui se vor colora fo 
carmin, fata se va bronza, inima va bate cu putere şi va shurda 
de fericire. 

' 

Adultul cu nervii obosiţi de muncă, de griji, sau de plăceri, 
pe care cea mai mică sforţare îl doboară, cu functiunile organice 
î�cetinite, slăbit şi desgustat, va căpăta, după o cură de aer, soare 
şi băi, la mare, plăcerea de viaţă, încrederea în sine, dorinţa 
de o viaţă nouă, nervii i-se vor destinde, funcţiunile organice se 
vor înviora. 

Intoxicatul, fie de otrăvuri venite din afară, fie de otrăvuri 
secretate de organismul său, care a dispţeţuit în fiecare zi viaţa 
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simplă, cumpltatl şi hi gienic!, cu nutritiţia încetinitA, 'cu funcţi
unile organelor îngreuiate, îşi va curăţi organismul de otrăvuri, 
arderile în organism se vor pro�uce în mod viu,.,după o euri la 
mare şi se va simti reînviat. 

1 Copii născuţi din părinţi bolnavi, scrofuloşii, candidaţii. la 
tuberculoză, convalescenţii de boli infecţioase, rachiticii, bolnavii 
sau convalescenţii de t11se convulsivă, boala care deschide dru
mul tuberculozei, se schimbă în mod uimitor la mare, după o 
cură d� aer şi băi de mare. 

Artritele tuberculoase ale genunchiului (tumora albă), ale şol• 
dului (cano-tuberculoză), ale vertebrelor (morbul lui Pott), se vin
decă cu timpul şi cu răbdare în chip miraculos în climatul maritim, 
subt influenţa intensivă a razelor solare. 

�O URILE.- Dupl cum Apolon, zeul luminei al bine
lui şi al frumosului, îşi cheamă în strălucitorul său palat pe fii 
săi sµferinzi spre a Ie mai da încă odată sănătatea tn care i-a 
îmbrăcat la facerea lumii, diavolul, zeul răului, îşi instalează şi 
el taraba, chemând sgomotos, cu gesturi de paiaţă, acest popor 
de oameni necăjiţi. 

Din gura lui aprinsă se aud: veniţi, veniţi, 'la bacara, Ia bulă, 
· fox-trot şi, în tactul unui cântec macabru, sunând din pinteni, de
şartă şi umple un corn cu monezi de aur.

Iar biata omenire părăseşte încă odată splendorile de afară
pentru a se îngrămădi ca la bâlci, atrasă de amăgitoarea lucire
şi de sunetul cadenţat al aurului.

La lumina orbitoare a becurilor electrice, corpuri îmbrăcate
în voaluri se strâng şi se despart în sunetele şi mişcările unor
muzici şi dansuri aţâţătoare, smulse d in taverne, pe când la mar
ginile unei mese mari şi ale altor mai mici, mulţimea îngrămă
dită, înfrigurată, cu ochii uimiţi, cu inima palpitând, din seară
până în zori îşi arde viaţa ca pe o lumânare.

Această jertfă adusă pe altarul diavolului o vor înţelege cei
cuminţi; ei se vor feri şi vor merge spre isvparele curate ale
vieţii, de unde îşi vor adăpa corpul şi sufletul.

DR, GE!ORGE ULIEllU 
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ŞCOALA BULGARĂ 
DIN SILISTRA 

Este de obşte• cunoscut, că tn oraşul Silistra, ve
chiul Durostor su Drâstor, cum i s'a mai zis tn cursul 
vr-emilor, primele şcoli cunoscute au fost cea greacă şi 
română. 

Şcoala buJgară se înfiinţează târziu de tot. In această 
privinţă găsim o expunere amănunţită, făcută de profe
sorul _B. lancof, întâi în Uciliştem pregledu, anul 1897, 
cartea IV, Vll, VIII şi apoi într'un studiu deosebit, apă
rut în Otcetu etc ... anul al treilea, Rusciuk 1899, după 
care vom lmpărtăşî şi noi cetitorilor Analelor· Dobrogei, 
mai pe scurt, tot ce credem necesar. 

Autorul face în introducere istoricul oraşului Silistra 
dupl Irecek şi alţi autori, fără însă să prezinte cu exac
titate, pentru a putea fi urmărit, citaţiile. Apoi, la pagina 
13, vorbind despre cartierul Volna,-românesc după măr
turiile tuturor supra-vieţuitorilor Silistreni, cari apucaseră 
timpul când V oina nu fusese distrusa. încă, adică înainte 
de 1854,-ne spune c� aci se născu ideia de înfiinţarea 
şcolii buJgăreşti pentru tntâia dată. Părerea că Volna ar -
fi fost locuită de element bulgăresc, nu este exactă. 

După ce expune preocupările foştilor stăpânitori turci 
ai Dobrogei, ne varbeşte de întărirea oraşului Silistra cu şan
ţuri şi fortăreţe şi, după ce ne vorbeşte despre fortificarf a 
fortului Megidie, care predomină oraşul,-lucrare începută 
la 1842 şi sfârşită la 1849,-precum şi despre luptele de 
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Ia 1854, când, pentru consideraţiuni strategice, este dis
trusă mahalaua românească Volna şi despre jalea ce cuprinse 
elementul bulgăresc din împrejurimi, după retragerea ar
matelor ruseşti pe malul stâng al Dunărei, cu care prilej 
6000 de locuitori bulgari cu vre-o 40.000 de vite fură ne
voiţi a se retrage, odată cu armatele ruseşti, spre a se a
şeza în Basarabia,-vine Ia chestia şcolară. Până la sfâr
şitul războiului ruso-turc de prin 1856, spune că în Silis
tra nici vorbă nu putea fi de 'element bulgăresc. Prin situa
ţia sa deosebită, îndepărtată de localitdţile locuite de po
pulaţie curat bulgărească şi împinsă la margi·nea nord-estică 
a Deliomanului, populat mai mult cu Turci, se înţelege 
că între puţina populaţie creştină a oraşului nici vorbii, 
nu putea fi de bulgari. Şi acei puţini bulgari, cari ve
niau ati după treabă, chiar dacă se stabiliau în Silistra, 
priri femeile , lor: grecoaice, românce, sau găgăuţe, se con
topiau cu vremea. Aceasta a fost oarecum situaţia ele
mentului· bulgăresc în .Silistra până la 1859. Dar, după 

arderea Volnei (18a3) mulţi dintre locuitori şi bulgari curaţi, · 
se aşează în interiorul oraşului şi astfel elementul bulgar se 

· întări 1n mod deosebit în oraş (pag. 15-16).
Acestui element bulgăresc venit, după autor, dela Voi

na, s'ar datori mai târziu înfiinţarea şcolii bulgăreşti tn o
raşul Silistra şi dreptul de a se ceti în biserică tn limba
slavonă.

Dupa cele spuse de Iancof la pag. 19 şi următoarea,
şcoala bulgărească începe întâi la Volna în 1851 sau 1852.
După mărturiile culese de dânşul dela d. Ilie Blascof şi
Gr. Arnaudof, şcoala dură numai un an. Aceasta o întă
reşte prin cuvintele lui Blascof din nuvela sa : ,, Cei doi
fraţi". Ne mai spune că la Volna veni întâmplător un oa
recare Todor, originar din Testegi (Provadia), învăţător la
şcoala din Calipetrova. Acesta, prin cuvântările sale calde,
reuşind să insufle bulgarilor din Volna patriotism, făcu să se
deschidă un început de şcoal� bulgărească in casele cior
bagiului Petre, de pe malul Dunării, iar învăţătorul dormea
in camera: in care se ţineau cursurile. Material didactic nu
exista. Numărul elevilor ar fi variat între 20 şi 40, sosiţi
şi din satele din împrejurime.
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Oupl arderea Volnei, in ajunul anului 1854 arse şî 
şcoala bulgărească. Bulgarii se încercară să· deschidă 
şcoală în Silistra, unde elementul grecesc pe acea vreme 
era foarte puternic şi numai după luptă mare reuşiră să 
deschidă şcoala .la -1856. Nu aveau însă local, căci gre
cii nu Ie îngăduiau să frecventeze în vreuna din came
rele şcoalei lor. Totuşi reuşiră să puu� mâna pe una din 
cele două chilii destinate dascălultli. Elevii, al căror ·nu-. 
măr ar fi fost cam până la o sută, şedeau pe jos. De ma
terial didactic nici vorbă nu putea fi. 

Apoi ni se descriu opintirile Grecilor de a le lua şcoala, 
luptele susţinute de Bulgari pe lângă ibram Paşa împotriva 
Grecilor şi episcopului acestora, Dionisie, amănunte cu pri
vire la mersul şcoalei, la numărul elevilor, modul de pre
dare şi personalul didactic. Ne arată pe diferiţi învăţători 
cari s'au succedat la şcoala bulgărească din Silistra. Pri
mul a fost cel amintit, Teodor Schiopul, despre origina 
căruia nu se ştie nimic. 

Au urmat Hr. Şipecof, originar din Cote], care rămâne 
până Ia 1858. Urmează Taki Culef din Rusciuk, care se 
spune că a fost energic, ca unul care a reuşit să strângă 
până Ia 3g de elevi. El preda şi I. greac�. După el urmă 
Panaioti Dobref din Cotel, nu tocmai de treabă. Acesta 
rămâne la Silistra până la 1862, când ii luă locul P. lco
nomof şi când numărul învăţătorilor fu mărit cu unul, fiind 
adus M. Câncef, cu care prilej se mai înfiinţă o clasă. U r
mează T. Peef din Etropole, dar de origina bulgară. "Tatăl 
său era Ui.băcar şi făcea comerţ de piei cu ţara româ
nească". (pag. 26). El fu foarte energic şi numărul elevilor 
se ridică până la 200, printre cari mulţi bulgari din sa
tele vecine. El chemă şi pe fratele său V. Iconomof, educat 
la şcoala de medicină din Bucureşti. ' · 

In timpul acesta Peef este acuzat de comit 1) de unul 
dintre p�ternicii bulgari ai zilei. Valiul dela Rusciuk Mit
had-Paşa instrui însuşi afacerea lui şi mulţumită adju-

1) Comit. la Bulgari este afiliatul la comitetele secrete., instituite la.
lneeput ln România. cu scopul de a. lupta pentru liberarea Bulgariei. Mai 
t4ruu ele au devenit nişte adevărate instituţii banditeşti, de pe urma cărora 
au avut de auforit !Jwlti popula}ia bulgară din Bulgaria f� Mace4onia. 
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tantului Pac;ei, Peef nu s'a ales cu exilul la Diarbechit. 
- El părăsi S1listra la 1866 şi după el şi tovarăşul său V.

Iconomof.
Cu plecarea lor, şcoala din Silistra dă tndăd.t. La

1867 fu din nou rechemat Câncer.
La 1869 fu numit Iancu Todor din Şopot -şi, fiindcă

numă, ul elevilor crescuse între 150-. 200 şi nu putea do
vedi singur, aduse şi pe Anton Cheseacof din Filipopole,
iar ca tavăţătoare pe Eflampia S. Vichelof, călugăriţă la
mănăstirea de maici din �opot. Ea este prima învaţătoare
în Silistra la şcoala bulgărească. Activitatea lui Todor nu
se mărglnea numai în · şcoală1 ci şi afară din şcoală. El
fiind la Oreahova, Im se parte însemnată la mişcarea re„
voluţionară şi era membru in comitetele locale de acolo.
Au mai urmat I. Dobrovolţi şi sâr:Bul Berberovici, apoi D.
Draganof, fml preotului Dra.gan din Almalăul Dobrogei
Vechi şi P. Arnaudof din Silistra (Volna).

Mai urmează o serie de alţi învăţători şi, după anu·
Illite procese-verbale, se arată şi salariile cu care erau
angajaţi anual şi care variau Jntre 1200-3000 de lei
vechi (groşi); de multe ori şi întreţinerea.

Dmtre aceştia amintesc pe Maior, născut la Tulcea,
pe D. Calcef din flatul Canlia (Dobrogea), Spiridonof, �
riginar din Basarapia. N ar�tă felul cum M angajau în
văţâtori,i cu anul şi apoi urmează capitolele : elevii, în�
văţătura, materiile, metoda, di�ciplina, şi inchee , cu
diferitele manuale obişnuite pe aeea vreme în şcoala bul�

, g:lrească din Silistra. 
· Alte notiţe cu privire la această şcoală le găsim tn

�crierea lui Dimitrof Principatul bulgărţse, 18�5 Filipo
pol,' pag, 231>. Iată ce ne spune: - · 

,,Aci (tn Silistra) ln -şcoală şi biserică se predă în I. 
reacA. i românit Lim�a bulgărească a fost de mult ur-

_ţată. In acest an (1855 Bu1garii însârcinarăpe Hr. lşpeoof 
din Cotei, ca să· înveţe pe copii în liml;>a grecească, ro� 
mânească şi bulgărească. Se făcură încercări de a se 
introduce _ în bise1'ică şi limba slavă, dar Grecii �i Românii 
nu permiseră. �tun<;i Bulgarii se plţnserl la episcopul 

� 

j 

www.minac.ro



, . 

114 

bionisîe, se aclresari şi Patriarhiei {la Constantinopol), 
d1ar rugămintea lor fu respinsă. 

„ Vll.�ând Gr�cii că limba bulgărească apucă fnaintea 
altora, se siliră s! o esc1uda, dar nu le succese şi furi 
nevoiţi fn anul următor să fnfiinţeze şcoală deosebită pen
tru limba grecească, tn aceiaşi clădire". 

» După aceasta ,Grecii tncepură să aţâţe pe copii lor•
ca să .se dedea la diferite fapte ruşinoase, insult lnd pe 
lnvatatorul bulgar, bătând pe şcolari şi altele. Scandalul 
dura inuită vrtme «. 

,Pe la 1808 vroiră să separe şcoala fn doJ.J,ă (func• 
ţionând ln aceiaşi clădire cu a Grt: cil or), dar , episcopul 
Dionisie, dimpreună cu Grecii se lmpotriviră. Mai apoi 

· lrisă autoritatea tnsăşi interveni şi o lmoărţi. Pela 1860

din nou, ln urma scandalului dela sărbătoarea .lQi Metodi
şi Ch,riJ, prin colaborarea lui G. Crlstevici, reuşiră sa.
obţină biserica veche, de oarece biserira mare, construită
atunci de Bulgari, dinpreună cu 40.000 de groşi (lei
vech,), rămase Grecilor

.: 
După aceasta şi şcoala, la care

fu tocmit ca · tnvăţător Todor Peet, apoi C. H. Dobro•
plodnii, fu orânduită mai bine. Pe la 1869 se tnfimţa. şi
"coala de fete".

\ 

I 
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. INScMNl\"I DESPRE' 
TI\Tf\Rll DIN PERVELl/\ 1)

' , 

I • 

INTELIOENŢA. Din convorbi rile cu Tă1arii, constat! ci cea 
mal mare parte din el sunt' inteli4entl şi pricep destul de repede 
multe lucruri. .Copii pe cari li am tn şcoală prind repede şi de
prind lecţiunile, deşi tn Septembrie 1919, când am deschis prima 
şcoală aici, nu ştiau nici un cuvânt românesc •. A�tăzi, dupil. _'un an 
şi jumătate, ei fnteleg tot ce citesc şi · chi_ar pot povesti. Iy1ai ales 
1a aritmetic!, sunt de o înţelegere uimitoare. 

ln satul acesta, mai tuturora le place ne2oţul �i mulţi din-
. tre ei chiar se îndeletnicesc cu el. fn privinţa aceasta D-l loal'l 

Blnescu,-care a fost prir.onfer tn Turcia,-rnf •a spus că T!tarii 
, 1 I , Dobroieni sunt superiori altora din alte parţi şi cbiar Turcilor. 

Când. stau Tătarii- de vorbli, . dlscut� t-mal ales acum tn 
urma rlzboiulu!,..,...foarte mult despre ·politica, lupte şi. mi,c!ri 
ale trupe. II intereseazA totul� şi caµtl 'sl ştie cât mal mult. In 
vorbirea lor s'amest�cll din timp în timp glume şi rldiculidrt. 

I01aginaţia le este destul de fecundă şi de mu�te ori numesc: 
lucrurile cu numiri frumoase, luate prln comparaţie. Oe pilda. 
rachiului ti zic 0

aşt-.su"-.ap!l amară,■; Uăclului tizic „deli-c�n•
,slnge nebun•, etc. 

Odată, în primlvara anului 1920� ducându-ma la ctmp, 
am fntalnit un ;Tllţar care-şi prlşla bostana. Dupl obicinuitele

1)' Ţin al aduc aei mulţumirii• m•l• O•lui Ioan Blne■eu, primarai 
eomttnei Tatlt1eac care mi-a dat tot spr,jiau1, attt prin 'informaţii, et.t �i 

, trio tradile�ri,-.de earec• est• na bua euooscltor al limbii ,i obiffiurtlcn,, . 
'fltu}IQ.f, m11W I. trlU d• ale ee,,l bi •ijlosvJ •• ,j tJl 1?,v.t,ltw.� 
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plofoneli, am fost poftit să fac o ţigare. Mă aşezai pe pământui 
proaspăt şi. începurăm să vorbim despre timp şi despre munca 
câmpului. In urmă, Tătarul începu. să-mi spună· 

- «Vezi, domnu' dascal, pepenii şi fasolea nu se fao, pânl
nu- ari, nu sameni şi nu prăşeşti, pe când bu1·uenile şi bălăriile, 
fără nici o muncă, cresc în orice loc, de-ţi rupi sufletul' la sapă I» 

- «De ce-o fi oare astfel?» ii întrebai eu, să văd ce spun�.
- «Apoi, uite de ce, răspunse el: fiindcă buruenile şi toate

bălăriile sunt fii cei btini ai pământului, pe când orzul, fasolea, 
pepenii şi celelalte, sunt copii vitregi, daţi de suf.et de către oa-
meni t». :t

Am plecat âe acolo, gândindu-mă Ia păcatul Tătarului, care

omora cu sapa copii cei buni ai pământului. 
Ei obieinuesc mult să se poreclească unul pe altul. latA 

· câteva din poreclele unora din sat: unuia,-flindcă este mândru
îi zic „curâc"-"foale'', adică se umftă ca nişte foale ţigăneşti;
altuia,-fiindcă se supără repede şi-i sare fandăra, i se spune
,,tabiaflî"-:-.,tă.ndărosul" ; alt Tătar, care este tuciuriu de tot,
poartă numele de "cara" -

,,
negrul"; altuia, ale cărui organe na

zale au fost atacate de sifilis, îi zic "manca" .:._,,cârnul" ; unuia
voinic de tot şi serios, îi spun „cartancuş"-,,

vulturul"; iar al·
tuia, fiindcă ii tot place să vorbească despre aeroplanele ce le-a "
văzut în timpul războiului, îi se zice ,,aer0plan". Mai este unul,
mititel de statură şi îndesat, poreclit .cu cuvântul românesc .mor
moloc". Deasemenea, un Român, care are la mâna dreaptă şease
degtte, poartă numele! de ,;altt-parmac"-,,şase degete". Acestui

, Român, TătarH aproape că 'nici nu-i cunos0 numele bun, ci nu
mai porecla, sub care este de ·ştiut.

Bătaia de joc este întrebuinţată des la ei şi voiu cita un
caz.

Intr'o seară era adunare mare la o casă şi intre alţH,-ve-
. nlseră acolo şi dol fraţi T. şi V. şi lndi unul Z. care are nişte

oi slabe şi pline de scabie. Unul dintre cei doi fraţi, V.1 ca să-şi 
bată joc de celălalt, T. zi-ce către toată adunar�a, tare, ca să fie 
auzit: 

- .. oameni buni, mâine sunt alergări h
Curîoşi, oamenii întrebară ce alergări sunt şi V. răspunse:
- ,,Oile lui T. şi cu ale lui V. vor face -mâine întrecere.I"
Dar T. jicnit, rbpunse imediat, fArl să mai stea pe gânduri:
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, - �La Primăvară, dacă vreţi potârnichl, să nniţl la fra-
tele meu V., cAci găsiţi l" 1) 

· · 
•

Tătarii ţin mult la. legea şi obiceiurile lor, lucru. ce - se poate 
înţelege din următorul fapt : 

ln ziua de 13' Februarie �921, erau strânşi în localul pri
măriei mal mulţi inşi, Intre cari eu, primarul, notarul, câţiva Ro
mâni şi un hoge, S. H. La un moment dat, intră câţiva Tătari 
şl,-după obiceiul Jor;-i-au zis întâi hogii "seleam alechium" şi 
apoi Românilor „hoş-ghelddn"-

0
bine aţi venit". Hogea nemul

ţumit că nu i-au urat · şi lui ,,,hoş-ghelddn", care după obiceiul 
lor, este o prirnă datorie, se ad1 �să către primar: 

- .,, Vezi, D-le Bănescu, acum puteţi fi mulţumiţi că aţi
isbutit s�-i desnaţionaliiaţi pe Tătarii noştri şi să-i faceţi „ghia
uri11-,,necredincioş1", căci uite, Românilor vi s'a urat 11hoş-ghel
dDn". iar mie nu I" 

Prin cuvintele acestea-, care de fapt nu aveau nici un sâm• 
bure de ad�văr, hogea voia · să lovească indirect pe ceilalţi Tă-
tari. 

In anecdotele lor, Tătarii ridiruîizează în deosebi pe Ţi-
gani, pe -judecători şi mai ales viaţa casnică. Voiu nota aci douA 
anecdote. 

I. Odată s'a însurat un flăcău. La vre-o două săptămâni
după nuntă, el ÎrJcepu să se roage de tatăl său ca să facă ori 
cum va şti, să strângă ceva bani şi să-i mai ia o nevastă. Tatai 
îi răspunse di n'are bani atum, dar când va fi .\ mai înlesnit, îi 
va face. pe plac. 

Mai trecură vre-9 cinci şase luni după aceea' şi într'o zi 
tatăl îi zise tânărului : 

- ,, Uite, acum am făcut o negustorie bună din care am
câştigat d�stul şi,-fiindcă am bani,-hai să-ţi mai iau o nevastă, 
după cum ai zis!". 

Dar fiul, spel'iat, îi răspunse : 
- � Lasi, tată, nu-mi mai trebue, căci aceasta pe care o

am, îmi ajunge şi mie şi ţie ta

li, lntr'o zi, un om tânăr şedea afară la' soare, rezemat de 
zidul casei; era slab de tot şi trist. Lângă el se opri un cocoş, 

1) Potârnichile, când. fug, se leagănă; iar oile, când sMt �!abe de tot,
merg c.a potârnichiile. 
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I _tţl ·_ 

începu 11 hali din aripi şi si clnte. TAnlru1 se ultl luna la 
coco, şi-l zis�·: . 

- ,,Lasă c'ai al vezf tu pe dra�ul, cAnd te va însura tata;
atunci o să fii tot ca m_ine şi n'o sl-ti mal ardl de cântat şi 
de jucat lu 

e
Tătarii obicfnuesc •I Ironizeze alte popoare. 
Mi-au povestit uni el' tn timpul războiului se duceau prin 

Cadrilater după diferite treburi, mai ales s'aduci arlne. Pentr11 
aceasta, era nevoe de bilete da drum. eliberate de autoritlţlle 
,omunale ale administraţiei aermane, 

Mulţi dintre Tătari se serveau de eâte un bilet falş sau 
vechiu, cu cine ,tie ce ftampill. Când erau tnsl opriţi de sol
tlatii Bulgari, ei· arătau biletele acelea, iar Bu,lgarii întrebau : 

- ,,Peceat hna ?11 

- adi,cl 11 are ştampfll ?".
Dacă biletul avea o ,tampilă, Tătarii erau lbaţl i'iberi. Sol

daţii Bulgari nu mai citeau biletele, dci nu se pricepeau ci ie 
mulţumeau doaf cu ..... ,.peceat ima' ... adică stampila, lucru de 
care I t�· Tătarii ·cu mult haz. _. · 

Când - se aduriă ei mai mulţi la 1'un loc, spun o mulţime de 
nnecdote, pipărate rău ie tot, pline de obscenităţi, pe care nici 
m:i le putem reproduce. Repertoriul acesta le este destul de bo • 
2at şi am observat că aceste anecdote sunt _preurate de o mul• 
ţime de scene de pederastie. ln ele se oglindeşte de multe ori 
viata conjugală cu tntâmpllri pline de haz şi de multe ori cu 
nelipsitele „coarne" ce şi le pun soţii. ·Dar trebue să spunem'ci 
aceste anecdote nu au un caracter pur tătăresc, ci SUlilt fmpru
mu1ate dela Turci, sau dela Creştini chiar. 

Notez aici o anecdotA. 
Un om avea o nevastă, căreia ii plicea să calce allturl cu 

drumul; dar, lntr'o vreme, bărbatul b!nili şi hotArt s'o pândeascl 
fi s'o prindă: Intr'o zi el spuse că pleacă la nişte rude în alt sat 
şi că se iAtoarce tocmai a doua zi seara; Porni la drum ; dar 
chiar în seara aceea, pe lnoptate, se întoarse şi se 'ascunse la 

, spatele casei. Stete el ce stete şi vazu pe femeea lui eşind afarl 
şi chemâ1_1d pe cineva. Cum întunereci.it. era mare de nu vedeai 
nimic, omul eşi din ascunzătoarea lu.I, o luă pe femee de pir, şi 
o bătu măr, până-i tăie toată pofta de ·dragoste.' DupA aceea
omul se făcu nevăzut şi se duse la satul unde spusese.

Femeea nu-l cunoscuse deloc. 

' 
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Când se tnto!!rse a doua, zi seara, nevasta şedta culc--1tl şi•I 
spuse că este bolnavii. Jntreb.ând-o ce boală arP, ea li rlspunse 
ci a rllcit. Omul se apuci atunci sA i ceteasc! din cartea sfAntl, 
ca si-i mai treacA; dar cAnd lua, cartea în mânA, începu si cânte: 

- .,Doamne, ce ţi-oiu fi 1lcut c!, în- loc s!-ml virl iubitul, .
a venit nu ,tiu cine şi m'a bltut măr?•. 

Femeea se prefllcu cu nu prîcepe. 
· ln viata lor de toate .zilele, Tătarii 1u t neprevbltorf şi laşi·

şf, din cauza are11sta, cAnd sunt fntr'o încurdturll, ei dau' din 
colt în colţ ca. sA ·scape. Totuşi, se prlceo să faci în aşa fel şi 
să cadA ca pisica, cum e bine. De cele m�f, multe ori, când. e 
vorba sll iasl deasupra, un Tătar nu se dă tnapoi să dea vina 
pe altul tl să-l încurce, - chiar nevinovat, - tn locul lui. E rar 
<;azul cAnd cineva să-şi ia asupra )JJI o vină cu curaj şi la caz 
de nevoe flbeşte repede cuvântul care să-l salveze. 

Voiu povesti aci douâ întâmplări. 
1. Mi s'a spus, de către chiar_ fiul. eroului nostru, că în timp..ul

stftpânirii turceşti în. Dobrogea, un T!tar din Pervelia, Agi Vaid, 
mort pe la 1899, a simtit odata. pe un cerşetor că are bani mulţi.
Agi Vaid l•a prins pe. cerşetor la 9 rispântie singuratic�. l-a b!-· 
tut şi. i�a luat toţi banii. 1,n urmll, ca să nu poată spune nimic 
nimănui, i-a tăiat şi limba. 

După câtva timp, cerşetorul l-a dat în judecat! pe Tătar. 
· La judecată,. în faţa Cadiului, s'au prezentat amândoi. c�rşetorol

a in �ţput să hâi hâiască şi să arate prin semne că Agi Vaid i-ar
fi tăiat limba. Judecătorul-cadiul,-nepricep!\nd, · îl întrebă pe
Agi Vaid ce vrea să spuhă cerş,etorul� iar Tătarul rlsounse:

- .,Domnul� iudecător, ·el spune di eu l-am întâlnit pe
drum tocmai când altul îi tăia limba şi dl eu l-am scipat sl nu
fie omorât I''.

Oadiul îl crezu şi-l achită. 
2. Âci în sat este un Tătar care mi·a povestit dl în tinereţe

şedea la Constantinopol şi �ra� vânzător la uo mare ma2a.iin 
comercial. 

· 
· . 

Jntr'o ri veni acolo un belu să târguiască. Fiindcă belul , 
a văzut că vândtor.ul este inteligent şi serviabil,-clci mai ve
nise şi'n a'lte dăţi-I-a poftit pe Tătar la el acasă. lntr'o Vineri, 
Tătarul s'a pregltit- ti s'a dus „musapâr'' la beiul turc, Ajuns-

,. ' 

www.minac.ro



120 

a,oto. după obiceiul turcesc, şi-a lepădat ghetele şi•a îndltat 
papuci de lemn (,.tabaldrâc''), şi�a desbrăcat hainele exterioare. 
luând un halat lung, care se târa pe pământ. �poi, în timpul 
când scoborau o -scară, din cauza halatului lung, vânzătorul, care 
nu era deprins cu aşa ceva, s'a poticnit de câteva ori şi dac! a
vlzut că nu poate merge, a luat poalele halatului, le-a sumes 
drându-le în brâul cu care era încins şi se adresă beiului : 

- ,,Eu văd că m'al chemat aci ca să mă h.ci femee !"
Beiul a 1âs de aceasta şi au pornit mai departe. După ce

s'au plimbat puţfn printr'o grldină, s'au aşezat la mas§, unde�

contrariu obiceiului,-beiul şi-a adus şi cele două cadâne. Ia� 
răş-contrariu obiceiului oriental,-fiindcă beiul era mai de. lu
mea nouă şi deprins cu ale apusenilor, -a pus la masă furculiţe 
şi cuţite, care erau de argint. Intre alte mârn;ăruri, s'a servit şi 

. 11capama .. , un fel de tocană, în care bucăţile de carne sunt lă• 
sate mari de tot, ca întotdeauna la orientali. ._ 

Tătarul, văzând _pe ceilalţi că iau bucăţile de carne cu fur· 
culiţa. şi le tae cu cuţitul, a vrut să facă şi el la fel; dar,-

� fiindcă nµ. era cleprins,-când tăia carnea, stângaciu cum era, a 
scăpat cuţitul .şi a spart o farfurie. Beiul şi cadânele s'au uitat 
lung la el şi l•au întrebşt dacă tae sau nu cuţitul. 1 Vânzătorul 
necăjit, ca să scape din încureătură

i 
svârle şi cuţitul şi furculita 

din mână, zicând : 
- ,,Care strămoş din neamul meu a mâncat cu furcoiul,

,a să fac şi eu aşa ?". 
Şi a în�put să care cu mâna şi să tae cu dinţii, după c:um 

�a furi� 
Beiul şi cadânele au făcut mult haz de stângăcia Tătarului. 

L-au mai poftit şi'n alte dăţi, dar el, din cauz:a ruşinii ce pătise,
nu s'a mai dus pe acolo.

* * 
Din -riaţa lor. Familia tătară este constituită în felul l!elei · 

a vechilor slavi : ,,Zadruga". Când flăcăul se însoară, nu poate 
. părăsi casa părintească. El munceşte pe pământul -tată!µi s�u,'
cât timp acela trăeşte,-se îmbracă, mâ9âncă, şi cheltueşte din 
ceea ce îi dă tatăl său. Feciorii îşi fac casele împrejurul celei a 
:tatălui lor, aşa că tot neamul se strânge la un"'loc şi este con
dus de cel mai bătrân, fie bărbat- sau femee. 

Femeile respectă pe bărbaţi şi tinerii pe cei mai bătrâni. 
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Obiceiul acesta nu poate fi încălcat cu nici un- chip. Oet 
mk: nu poate nfci sll fumeze în faţa celui mai mare. 

Intr'un loc unde stau bătrânii de vorbă, tinerii nu pot sta ; 
iar daci într'un loc, unde stau flăcăii de vorbi, vin dţiva bi� 
trânf, fUkAii trebue neapărat să plece şi să lase locul bltrânllor. 
Un bătrân poate foarte bine să bată pe unul mai tânăr sau pe 
un flăcău, fliră ca acela să îndrlznea�că cel puţin să se apere 
şi nici de cum să mai răspundă cu înjurături şi cu pumni, cum 
fac Romanii noştri. 

Intre Creştini şi Mahomedani, Tătarii dau intâetate celor 
din urmă. Aceasta se cunoaşte dnpă următorul fapt : intr'o casl 
unde sunt adunaţi Creştini şi Mahomedani la un loc, când un 
Tătar intră pe· uşe, se adresează întâi Mahomedanilor cu ,,seleam. 
alechium'', (,.bine v'am găsit .. ), la care aceia r!spund: ,.alechium 
seleam", (,,bine ai venit") ; în' urmă se adresează şi Creştinilor 
cu ,,sabalar-hairolsun" (.,bună ziua") sau „acşamnar-hairolsun" 
(,,bună seara"), după cum este vremea. · 

_ !n adunările lor, cuvântul greu. îl au hogli, cari sunt şi
conducătorii lor de fapt. Aceştia fac şi pa doctorii, atât ta oa• 
meni cât şi la animale şi Tătarii cred mult în ştiinţa şi în pu• 
terea leacurilor Jor. Hogii practică arta lui Esculap în urmi.torul 
chip : ,cetesc dis Coran s@u scriu pe nişte hârtii în trei colturi 
nişte versete sau rugăciuni din cartea s,fântă. A ceste hârtii în trei 
colţuri, cu rugăciunea scrisă, se cheamă „duva" şi sunt purtate 
ca talismane atâr,nate la gât. de către cei bolnavi, c,u cea mai 
mare încredere în puterea lor de însănătoşire. 

. Tătarii nu prea cunosc mândria şi luxul îmbrâcămintei sau 
a locuinţei. Cel bogat sa îmbracă, locueşte şi doarme la fel cu 
cel sărac. Deosebirea stă, mai ales, în numărul vitelor şi fe� 
lui hranei. 

Este interesant să-l vezi când stau la masă. Imediat ce se 
aduce vasul cu mâncare, toţi se reped deodată să apuce bucă
ţile de carne mai repede. Care apucă, bine, care nu, pace buni, 
căci nu se îngrijeşte nimeni de el. După ce a terminat fiecare 
carnea pe care a apucaţ-o, începe la ciorba·. Aşa se întâmpll 
la toate felurile de mâncare şi în mate casele. 

Tătarul este leneş şi neprevăzător. 0acă eJ.are câţiva bani 
în buzunar şi tabachera plină cu tutun, apoi greu de tot îl mai 
urneşti h muncă. Numai când isprăveşte el banii şi tutunul, a- • 
tunci se mai apucă de ceva, 

,I' 
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Se obfcinueşte la ei ca cţi sAraci să trlfascl, ..:... tn mar• 
&lnlle posfbilitlţif,-pe spinarea celor mal cu dare de mânl, 

Am cunoscut Tătari carf, sub formă de vlzitl, se du
ceau pe la altif tocm'¾i t, timpul mesei şi, flndc! obiceiul lor 
este ca gaztfa sA te poftească la mas�, mâncau acolo, iar acasă 
nevasta şi copil răbdau de foame, sau umblau după împrumut 
prin sat. Iarna, dnd rste frig, asemenea oameni iau câte o fo. 
nle şi oleacl pe la cel cari au pale, ca sl le dea cAte o sarcini 
pentru foc. Acasl, chiar vara, Jer.evesc şi fumead, firi si se 
gAndPascl sl munceai:cA undeva. 

Mal toatl ziua el se stri1ng ln carduri �I vorbesc de toate 
c:ele. E destul ca tntr'un loc sA se oprească unul, clei într'o ju• 
mltate de ceas se strânge tot satul. lntr'o dimineAţA, pe la opt 
ceasuri, mergeam spre şcoală şr am vAzut unul trecând pr fntr'un 
maidan. Un altul fi vede şi, având poate ceva de vorbit cu 
el, îl opreşte. Mergând eu m,ll departe, m'am întâlnit cu un 
Tltar care, dură ţe tmi dete «bună dimineaţa», mă întreb! ce 
vorbesc cei doi şi se îndreptă spre ei. Nefiind încă timpul de 
începerea lerţiunilor şi cum ziua se arăta cu soare cald, şedeam 
şi eu în uşa şcolii şi m� uit>1m afară. De odată vAzui r§sArind 
de prin casele cele joase feşurile roşii şi cealm,lele pestriţe şi 
îndreptându-se spre cei ce erau pe maidan. Oe vor fi vorbit ei 
acolo nu ştiu. dar adunarea aceea nu s'a isprăvit nici la ami11zl. 
De altfel, lucrul acesta se întâmplă zilnic, ba chliir de mai multe 
or pe zi. Se strâo(! la o casă, lângă un zid sau un petec de 

.. iarbl verde şi toată pălăvrăgeala lor este numai de clevetiri, in• 
trige şi rbpândirea zvonurilor. 

Bărbaţii, şi m,•i ales femeile, poartA cu dibăcie poşta sa--
tufui. Un lucru de nimic, în două ceasuri e ştiut de toţi, ba inel 
din ţânţar a ajuns armăsar. 

Aeum, în urma rhboiului în deosebi, cafeneaua lui Peuzl 
o maghernită ca plasa de prins peşte şi mare cât o scoicA, este ţ

ticsită de Tltari, cari joacă toată ziua la căr\i. De multe ori jo•
curile nu contenesc nici noaptea şi se pierd sume lnsemnate.

SENTIMENTUL. ln general, Tătarii se căsătoresc din iu
bire. Am făcut socoteala tuturor din Pervelia şi am găsit cA, din 
37 de căsătorii, 28 s'au facut din dragoste şi numai 9 conven
ţionale; deci, in cazul acesta, căsătoriile 75°10 sunt făcute d·in 
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. ' 
Iubire ,1 numai 28'1, sunt conventionate.· Acum sl arlt c� lntelea ,e� prin c�sltorle conv��llonall
Ia Tl1ari. Ef, tn afarl de cuno,cuta poligamie, mai . Qbifnuetc 
urmltoarele, libere şi prin lege. 

I. Un birbat po�te lua pe femela fratel�I slu mal mare,
care este mort. · " 

li, O femee poate lua pe sotul surorii sale mal mari, care 
este decedatl. 

I li� Se pot dsltorl doi fraţi ca doul surori. 
I V. Se pot  cisltori dol vitregi, frate şi sori, copil qnor 

plrfnţi clsAtorijl a doua oarl şi nlscuti înainte de clsuorfa lor. 
V. Cazul cel mai rar, dnd un flAclu are vanitatea sl la

fata unui om 1de seamA. -
Aceste cbAtorii lotre inşi de acelaş) sânge se fa<:· pentr11 �.

nu se înstreina avutul ; sau copii mici, rimaşi de pe ,ar�• celor 
morfi, să nu încapi pe m4i ni rele.· 

Cum am spus, avem_ un procent de 75°1
0 de cl,ltorH din· 

dragoste şi lucrul acesta este favqrlzat de faptul ci zestrea nu 
joacl nici ,un , rol. _ 

De cele mai multe ori fllclul furi fata, pentru ca sl scua ·, 
teascli cheltuelile, clei tn felul acesta nu mal este obligat sl de• 
plrinfilor el banii „mer-act'' şi „slut.act'', nici sA mai faci nunta 
cu tArAboiu, mtocăruri şi băuturi. 

Intotdeauna, ·flăcăul e�te vorbit cu fata şi seara, oa se face 
' cil eJe pâni afară, se sue tn druti şi mal ia-o de unde nu-i. 

Divorţurile la TAtaJ'i sunt foarte rari, deşi se fac c11 cea 
mal mare uşurihţ!, clei elite de aj,ms ca 'un blrbat si cheme tn• 
tr'o searl câţiva martori şi si-i iacileascl soţiei paşaportul de 
fmediatl plecare. , 

Din toate cinteceîe lor populare şi din poveştile lor, se 
desprinde o iubir� p!timaşe� Fliclii şi fetele, câod, se tntO:lneac, 
ffi c4ntl ,,,an", dntece de câlţ. două versuri, pline dt. dor.· 

ln ce priveşte geloija, nu se dau bătuţi. Paşii, sotlel sau 
iubitei 'SU.nt număraţi. 

lntr'o searll, după obiceiul lor, un fllcău şedea la fe� 
reastra unei fete şi vorbea cu ea. ln _ acelaş timp vine un altul 
care iubea pe aceeaş fată şi când a văzut ci: are locţiitor, a SCOi

imediat un cuţit şi ,l-a . lovit. Noroc că tinta a dat greş ŞI tuia a
fost... sănâtoasl. · 
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La drept vorbind, Tătarii nu urăsc. Dacă astăzi se ceartă 
sau se bat doi i nşf, seara bătrar-lii fac un tribunal, îl judeci, îf 
împacâ şi a doua zi îi vezi umblând prieteneşte amândoi. Ei 
nici nu prea au Jobiceiul s! se răsbune. 

,,, ' 

Aci tn sat, prin toamna anului 1919, un 'făt-ar, Agf.Qmer, 
a pârît autorităţilor româneşti doisprezece flăcăi, dezertori sau 
neprezentaţi. Agi Omer a făcut lucrul acesta de ciudă că un flu 
al lui fusese luat în armată, pe când ceilalţi nu ; şi cei doispre• 
zece flăcăi au fost purtaţ,i din post în post până la Constanţa. 
Acolo, după ce au luat o bătae bună şi au, cheltuit câte-va mii de 
lei, au scăpat şi s'au tntors fiecare acasă. Jn urmă, tot satul 
prlnse_se ură pe Agi-Omer, care îi pârâse pe flăcăi.: toţi oamenii 
îl ocoleau şi nimeni nu mai 1intra în casa lui. Dar după vre•o 
două luni, lucrurile s'au · 1chimbat şi, fără ca să se fi răzbunat 
cineva pe el, Agi-Omer este astăzi prieten b'.ln cu toţi oamenii. 

CONCEPŢII DESPRE UNiVERS. Pământul, soarele, Juna, _ 
stelele, munţii, apele şi toate câte se văd şi nu se văd, le-a făcut -
Dumneze_u. După creaţie, Dumnezeu a daţ în grija câte1 unui 
înger fiecare lucru: de pildă, un înger are în gr ija sa ploile, altul 
furtunile, altul animalele, altul sufletele oamenilor ş. a. m. d. 

- Prin mijlocul pământului se află nişte vine pline cu ap!,
date în grija unui înger care, atunci când Dumnezeu îi porun
ceşte ca un loc să fie lipsit de_ apă, astupă vâna şi o redeschide 
mai târziu, când i se porunceşte iarăş. Dacă Dumnezeu poruh:.. 
ceşte să plouă într'un loc, un înger aduce vânturile care s! a-
lunge norii şi un altul dă drumul ploilor să curgă. 

Tătarii cred di sfârşitul luînii va fi în etirând. Atunci va 
apare un uriaş îngrozitor, care astăzi se află legat în spatele p!
mântului şi cu doi vulturi păzitori la cap. Acest uriaş este aşa 
de mare tncâtt dacă ar sta cu pi�ioarele pe fundul mării, apa 
nu i .s'ar sui decât Ia glesne. ·când va scăpa el din locul unde· 
este legat, uriaşul va nimici totul, svârlind pământul, soarele, 
luna şi stelele ca pe nişte mingi şi Ie va sfărma, ca s! se răz-:- · 
bune. 

Urmând însă tradiţia religioasă, ei spun că .va veni Isus
. Ohristos să pedepsească şi să nimicească totul. 

· - Sultanii sunt urmaşii directi ai lui Mohameâ pe p1lmânt
şi în mâna lor este concentrată toată puterea ; de asem.enea
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regii şi împăraţii sunt de origini divin! şi este mare păcat a 
te opune voinţei lor. 

Tătarii cred în existenţa sufletului cu toată temeinicia. După 
moarte, dacă omul a fost · bun şi credincios, sufletul lui merge 
în raiu, unde sunt femei frumoase, livezi, ape mândrei mândiruri 
firă pereche şi munţi de pilaf. Când moare un om, îogew . 
rul în,ărcinat cu această misiune vine şi-i ia suJletul pe care-l 
duce, după fapte, în raiu sau îo. iadul cel plin de chinuri. 

Un Tătar este foarte bucuros când îi moare un copil mai 
mic de şeapte anf, căci acela este curat şi neprihănit, iar în cer 
se roagă pentru părinţii săi şi ruga lui este ascultată de D11m• 
nezetf. 

El cred că există nişte fecioare cu puteri supra-naturale 
pe care le numesc .Gin" şi care nu sunt decât întruchiparea 
.Ielelor" sau „Rusal!ilor" noastre. Ca şi poporul nostru, ei cred 
ci aceste n Gin", când le vezi jucând, te schilodesc. 

Orizont geografic. Locurile cunoscute mai bine de Tătarii 
Dobrogeni, atât din umblate, cât şi din auzite, ţinând seama 
de direcţie, distantă şi suprafaţă, sunt: Dobrogea, Bulgaria, Tur
cia cu oraşele Meca şi Medina şi Crimeia cu- o parte din Rusia 
de sud. 

Mai cunosc ti şi alte ţări ş.i popoare, însă în mod vag: Ou 
prilejul răsboiulul, au cunoscut mai bine pe Germani, Francezi 
şi Englezi, cari s'au perindat pe aci. 

Cosmografie. Tătarii îşi închipuesc pământul in forma unni 
plan horizontal şi nemişcător: pe marginile lui se s;,,rijină cerul 
far Imprejuru-i se'nvârteşte soarele care, în mişcarea lui, dă 
n�ştere zilelor şi nopţilor. Pământul este susttnut în spaţiu de 
un taur uriaş, care-l sprijineşte între coarne. Taurul şade cu 

. picioarele pe o corabie, corabia pe apă şi în api este un peşte 
mare. Câte odată Satana vfne la taur' şi-i vâră un ţânţar ln 

· nas, care-l pişcă.· Taurul Jncepe · să se scumre, cutremurând p!-
mAntul, dat Dumneze11 vine imediat şi-I potoleşte.

Luna are o deosebită semnificaţie pentru ef, prfn fap�ul 
că luminează întunericul nepţif,' . _ 

In ceea ce priveşte stelele, Tătarii cred ci sunt atâtea stele
pe cer .tatl oameni sunt pe păm4nt li când moare un· om, cade 
o stea,
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Cometele şf eclipsele sunt prevestitoare de rbboae şf de 
nenorociri. 

.Voiu da aci câte-vil numfrf. 
1) ,.CantŞ'' (turceşte ,,ghiun1,11)-1Qare)f.
2, ,.Ar', Juna. .
9. Chiabe-glol'', fn traducere: .,dramul la Oaaba11, calea

lapte lui. 
4. ,.Urcher•, în traducere : .,sperioasele11-cloşca cu pui.
5. 11Şu/pan•-turceşte: ,,Sabă-ildaztt'. · adecl : .,steaua cll-

mfneţii"-luceaflruJ. 
6 • • Chervan-cllrar", tn traducere: .,Caravana tnfr4nti-steaua 

care rlsare lnafntea luce�flrului de d,mineaţă. 
Asupra numelui . acestei stele exlstl o legendl. lnafnte tf m• 

puri, oamenii umblau tn convoae cu caravanele (.,che�van") şi 
clnd voiau sl plece dintr'qn loc aproape de ivirea zotilor, ae 
conduceau dopl luceaflrul de dl'mineaţl,, Odatl 'a plecat o ca• 
ravanl, luând drept• luceafăr steaua care risare tnaintea lui. 
f,indcl porniserl tnsl prea din -noapte şi nu se mal apropia 
ziua, le-au eşit tntr'un loc pustiu nişte hoti fnainte şi l-au jefuit 
de tot ce ave,u. De atunci, fiindcă acea caravani a foat jefuit!, 
din cauzl ci negustorii plecaseră prea . df n noapte, lu4nd �Jtl 
· stea drept luceaflrul de dimineatl, acelei stete f-a rlmas n.umele
de „th,rvan-c4rar'', adicl „caravana fnfrântl" •

. . 7. ,.Gttemen-ilddz"-carul mic sau steaua polar,. Cuvin•
tai „Udh" însemnează „stea11

;. iar ,,seteml#n''-,.si te ajunii';
deci, la el steaua polari s'ar chema „steaua sl te ajuna''. Unii
Tltari su1fiu ci, .,getemen" ar veni de la cuvântul „getî" cart,
asemenea lui „edî'', tnsemneazl Ja. Nohal ,,şapte11

; deci, 1'ar
·traduce „şapte stele", cite are carul mic.

,;Tereze-ilddz'' tn traducere: ,,C4ntarul"--carul mare. Carul
mare se cheaml ,.tere1f!1

1 - ,,clntar11
, filndcl tn· imaginaţia lor.

s'aseamlnl ca un clntar. Carul mare are o importantl capitall
pentru Mahomedani tn' timpul Ramasanulul (postulu ), căci a-.
ttu�cf, când cele trei stele ,-le oiştei trec de ,enit, s'apropie di•
mineata şi este momentul când ei mAnlncl pentru cea di11 urmi
oarl tn timpul nopţii. .

DANSURI ŞI JOCURI, 'Î.,i nunti, la clrcumci1iunt, precum 
11 eu ,1to oeuiunl, ,,at blrbaţU. dt fl fJlcitl, femeU,Q tau ,,.,. 
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telr, joacl. lntotdeauna când joacl Tătarii,-fie blrbati sau fe� 
mel,�se .aşează câte doi, f,iţă tn fafă. A�este dansuri, femeile 
le execută singure de o parte, iar bărbaţif de alta, ·1n alte case 
chiar; pot însă privi barbatii la femei, cât şi femeile la bărbaţi. 

Din tot dansul Jo.r,-mâi ales la femei,-se desprinde o 
' 

1 
. 

vrajă ,liniştit�, care predispune la visare şi dragoste, Cea mai 
bună daosatoare este acea care ştie mai bine· lă-şi mlădie mfj. 
locul, să şi tremure sânii ş·i pieptul şi d. ţină tactul cu mişclrile 

I 

şoldurilor. Nu pot şti dacă prin ac.este ,tremurâturi furtunatice 
ale corl)ulu •, Tătăroaica vrea să redea fiorul dragostei, sau 
nişte dorinţi sexuale lascive. ln oriee caz, la femei� .ritmul dan
suJui se împleteşte minunat cu v_iata lor închlsll •. care dl naştere 
la atâtea vislri şi dorinţi pătimaşe. 

Jocul bărbatilor ,este cu mişcări mai repezi, dar nu cu a
tata farmec. 

ln timpul jocului celor doi da.nsatorl sau doul dansatoare, 
este obiceiul oa ceilalţi privitori să Je dea bani. Suma datl tn 
dar jucătorul,ui se ,chedml ,,şappaz". Când moneda este de hâr
tie, li se pune la' fes sau la basmaua 'din cap; iar clnd este me• 
tal1d, tn gură: CtJ cât cineva· este mai meşter tn arta lui co
reografidl, cu atât capltă mai mulţi bani; tnsl banii nu rimân 
jucătorilor, ci (ţupă terminarea d�nsului, sunt daţi cântlreţilor 
,,daulg'ii''. . · 

.. Fiecare joc îşi are cântecul �Au şi este tn- strânsl • leglturil 
cu el, în ceea ce priveşte mişcAr;l� corpului. Jocul sau . dansul 
poartă acela·ş nume ca i,i cântecul şi fiecare cântec t�i are jocul 
lui. Aceasta se vede chiar din cuvântul ,,avd", care tnsemneazl 
şi „cântec" şi ,.t�c''.

Sunt multe jocuri pe care femeile qu Ie pot executa din 
cauza repeziciunii mişdlrllor. 

Volu nota aci patru cântece-jocuri (uavA") specific tltl• 
reştl şi importate din Crimeia: 

f „ Talg'2r''-ţ,Domoala", �ans 'al f�meilor, c� fitmul rar. 
Cântecul acesta fiind duios, fn timpul jocului am vl,ut ptAn„ 
gând pe femeile care priveau, fiindcl le amintise trecutul fi le 
Impresionase.-

2.,. ,,Secdrtmi'·-,,sldtura",, dans jucat Ji de femei 'şi de 
t,JrbaţJ •. 01.1 deoiebir� . uupra iuţelii masurif� femt11lo, tl joacl

I, ' 
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foarte încet şi uşor, pe când barbaţiî rep'ede şi fqrtunos. De alt
fel, întotdeauna, toba ("daul") care însoţeşte clarinetul ce-ti sparge 
urechile, bate rar la femei, pe când la bărbaţi des şi otova. 

3. larâm ava-,.jumătate melodie", îl joacă bărbaţii cu miş-
cări -încete. 

4. ,,A.nadăn ocsdz calgăman';l.-,,.am rămas orfan de mamă",
îl joacă numai_ bărbaţii. 

TAtarii însă au foarte multe cântece-jocuri împrumutate de 
la Turci. Deosebirea între jocurile curat tătăreşti şi· cele turceşti, 
este oA cele t&tăreşti nu sunt însoţite de tremurarea sânilor şi 
şoldurilor, ci numai de mişcarea,picioarelor, bratelor şi de pocne-
tele din degete. 

lat! numele a patru cântece-jocuri ,,avă" turceşti : 
1. ,,Cifte tetr', îl joacă femeile.
2. ,,Arab-avasl"-,.cântecul (jocul) Arabului".
3 •. ,,Aman, 1echer olall /..:...,,ah, băete de zah!r I''
4 . .,Ben bir Jândtîcci"-neu sunt un alunar'' •

. Oântecele şi jocurile acestea turceşti, s'au introdus la îl
tari acum tn urmă. Intre ei sqnt mulţi,-mai ales cei bătrâni,
earf nu le privesc cu ochi buni. De asemenea nu le joacă toţi, 
ci numai bărbaţii sau femeile · tinere, sau flăcăii şi fetele ce vor 
sl se facă mai de lumea noull. Prin faptu1 că jocurile turceşti 
sunt însoţite de mişcirila părţilor corpului, care aţâtă ${mţu� 
rile, unii Tătari le privese ea o depravare. 

I· DU/Y\ITRESCU 
JNVAŢA.'fOR.�PI!RVKLIA 
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. Când străbaţi Dobrogea, mai ales în jumătatea sa 
din spre M. Neagră, ceea ce te surprinde este caracterul 
pur turcesc al toponimiei ; , ţi se' pare, dacă n'ai lua con
tact cu locuitorii satelor, că ai călători în ţal'.ă turcească: 
Murfatlar, H:asancea, Omurcea, Biul-bml, Casicci, Eogfo,z, 
Topraisar, Cara-Murat, Cara-Omer, Caraacicula, Edilchioi, 
Ce1tbichioi, Endec-carachioi etc. etc, deşi multe din a
ceste sate sunt, fie curat româneşti, fie ca majorităţi ro-

, mâneşti. Acea-stă toponimie barbară este pricma pentru 
care ..mulţi dintre profani îşi închipuie că Qobrogea ar fi 
un pământ mai mult strein şi fără caracter românesc. 

Pentru aceea azi, când ne-am învrednicit să vedem, 
în sfârşit, teritoriul nostru naţional întregit şi când se 
procedează, în toate direcţiile, la consolidarea lui, -este 
de datoria conducătorilor noştri ca, între problemele ac· 
tuale, ce-i preolupă, să ia în cercetare şi problema to-· 
pommiei dobrogene. Un popor de ui1tor ca al nostt u, care 
vrwl;,te să vie cu nota sa caractnistică, cu personalitatea 
sa bine pronunţată, în concertul neamurilor de cultură 
or1�inală, tr(rbue sa imprime pretutindeni, pe teritoriul 
său naţ10nal. pe.ct>tea origw,htăţd sale ; ş1 este o ade
v·ărată ruşine indoltnţa aceasta, amorţitoare de conştimţe, 
cu care continuăm a păstra şi mai departe_ o stare de 
iucruri nepotr1v1ta. cu schnnbănle ist rice ale vremd şi cu 
cerinţele conştiinţei noastre. 

Dmtre toate proviinctile româneşti, a..:elea care tre
buesc în primul r«nd consolidate sunt, de sigur, pro-vm
ciile mărginaşe. 0acă tăria unui stat modern con tă, în 

, · vremea noastră, nu âbt ia târia gr➔niţelor sale naturale, 
cât mai a}iS în desimea, omogeneitatea ş1 cultur·a popu
laţiei sale,-atuncî, cu atât mai mult provinciile de la 
margine trebuie să cadă pe primul plan al interesului 

, nostru, cu cât tocmai ele sunt cele mai ameninţate de 
1 

infiltrări · streine şi tocmai ele sunt acelea care sufăr maj ! 
mult de pe urma conflictelor războinice. dintre popoare. j

Prin urmare, colonizar.ea românească , este o pro- · 
blemă peste care nu se poate trece aşa m;or. Şi aacă ' 
schimbarea toponÎ'r:niei barbare, dup,ă câte ştim, şi-a câş
tigat atenţia cercuril,or noastre conducătoare, -despre co-.

I 
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Ionizare şi în special în Dobrogea, nu se aude nimic. 
A schimba tpponimia unei regiuni însemnează a-i 

războteza satele, văile, dealurile, pădurile, lacurile, gâr
lele etc. etc. De la început, fără multe argumentări, sim
ţim că a ceasta nu 'este o operă tocmai aşa de uşoară. 
Maţ întâi, toponimia unui ţinut, aşa cum o avem azi, 
nu este o creaţiune oficială, ci un. rezultat istoric al vea
curiiJor. Orlcât de stărmtor au lucrat Ungurii în Transil
vania ca. să schimbe faţa pământului romănesc, botezân
du-l din nou pe limba lor, ei u'au reuşit de cât în mică 
măsură: dovadă harţile cele mai nouă ale statului major 
austriac, care abundă în toponimie românea„că în ceea 
ce priveşte dea.lUl'ile, văile, râurile pădurile, piscurile etc. 
Singure satele au .şi dubletul unguresc. 

Când însă într'un ţinut se aşează în massii o popu
laţie nouă pe urma celei vechi, alungate, măcelărite şi 
împuţm<tte peste măsură, cazul Cadrilaterului sub Turci, -
atunci aceasta populaţie nouă botează peste tot locurile 
în limba sa, pentru nevoile· sale de orientare. Dintre ve
chile numiri nu se mc::1,1 păstreaza de cât acelea unde· tot 
mai dainueşte, ;:;·au a dăinuit o bună bucată .de vrt me, 
elemPntul autohton, pentru a tra,nsm1te n01lor sosiţi o 
toponimie mai veche. Când s'au' aşezat Turc,i în Cadr1-
laH�r, e1 au găsit, după, mă.rturnle istorice ale vr..,miî, 
multe locuri goale de locuitori: de o p;:i.rte .codru înt ns, 
o__.horrnan, iar de alta o stepă aproiipe pusue dt:i aşezări
omeneşti, fiindcă neamul nostru, ce ocupa în evul mediu
aceste părţi, s'a refugiat in cea mai mare partt- peste
fluviu. Ne mai având <'me să mai transmita vechea to
ponimie, Turcii au botezat locurile din nou ; şi aş1;t se

face că azi toponi.mia părţilor dm spre M. ,NeagL·ă este 
turcească._ 

· 
� 

· 

Când ma· târziu şi mai cu seamă după 1877, au 
început să s� �.,ze imigranţii bulgan ·11 Cadda'.er, ·ei.au 
împrumutat pur şi simplu t Jpica turcea::,C'ă existentă şi
nici n'ar f� ·putut lucr,a altttl; aşa am fa cut şi noi în păr
ţile Dobwgei vechi, pe unde nu există. element romanesc 
mai din vechime. Acolo însă unde satele erau locuite de 
neamul nostru încă din vrerµea ·rurcului, adică mai ales 
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în părţile Dunărene, toponimia românească dă caracte
rul ţării. 

De la 1877 încoace noi ne-am înmulţit în deajuns 
ln Dobrogea, pentru ca să fim îndreptăţiţ a lua ofensiva.· 
A mai păstra nume turceşti pentru sate curat româneşti, 
sau cu· major,tăţi româneşti, ar însemna să dăm dovadă 
de slăb8nogire şi de lipsfl. de originalitate culturală. 

Problema toponimiei se pune altfel în Dobrogea ve
che ca în Cadrilater. Dacă în cele două judeţe de nord 
schimbarea humelor barbare în n„me frumoase româneşti 
este un fapt ş1 firesc, întru cât se întemeiază pe realităţi 
etnografice, ş1 necesar,-. în Cadrilater, în schimb, este, 
mi se pare, ceva neoportun şi fără sorţi de reuşită. 

Admimstraţia poate schimba numele satelor şi mai 
la urmă, poate impune locuitorului turc sau bulgar ca, 
in relaţiile sâle cu organele administrative să folosească 
noua topommie românească.; dar, mă întreb,_ cum poate 
forta administra.tia pe ţăranul turc şi bulgar să numiască 
pe româneşte dealurile, văile, pădurile etc. ? Iar a răz
boteza nurn.ai satele, însemnează a face operă neispră
vită. Tradiţia, conservatismul popular, lipsa de utilitate a 
no.ii măsuri, duşmănfa, prostia etc., sunt tot at&tea pie
dici în calea unei asemenea inovaţii. 

Reforma acea3ta nu se poate face de cât procedând 
pe aceleişi căi fireşti, pe care s'a ajuns ca în Cadrilater 
să avem o toponimie turcească. Ea trebuie, adecă, ba
zată. pe- realităţi etnografice, Voim să avem o toponimie 
românească în Cadrilater ? Atunci -trebuie să căutăm mai 
întâi a avea acolo o majoritate româniască, care s'o 
întrtbU:mţeze <:u drag ; deci trebuie să colonizăm. 

Cu cine să colonizăm ? 
Ţaranii de peste Dunăre nu -vin acum, când şi Ia ei 

acasă li se dau· pământuri dm moşiile ce se împart şi 
când războiul dm. care am ieşit ne-a împuţinat plugarii 
atât de mult, în cât nu mai avem prisos din ei. Unii 
dintre noii colonişti, refugiaţi din Dobrogea nordică în 
faţa invaziei inamiee, nici astăzi nu . s'au mai întors pe 
la căminuri, din acelaş motiv,; b.a chiar, după tristele· 
constatări ale venetabilului nostru colaborator, d-l C. Ra-
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riano, şi dintre cei c�ri s'au întors o „ parte pleacă din 
nou peste Dunăre, în s.:ttele lor de orig'nă. Totuşi, o so-
luţie ar fi şi aci. 

Căci, dacă e de datoria or,cărui gnve1-lfl. ror,nânesc 
să se îngrijească de întărirea m::i.r 1 n lor , ţârii, care, în 
chip firesc, sunt mai amenmţate, {)rin faptul că elemen
tul românesc e mai puţm compact şi presăr.:.t cu ele
mente streine şi, dacă aceasta f.'()n dare h ebu · e să fie 
'efectivă, adecă întemeiată pe rr;alit.aţ, trainice, iar nu pe 

f paliative administralive,-atunci colonizarea e:-,te un im
perativ· categoric. Nu facem colonizare? Mai cmânJ sau 
mai târziu vom pierde Cadrilaterul. Puliti\!a 8e va îngriji 
�ă ofere inamicilor noştri prilejul de a nî-1 rţ1,pi, după cum a 
oferit Polonilor, Danezilor şi Francezilor prilejul de a-şi 
anexa provinciile răşluite. Şi dela cEine? De la straşnic de 
bine şi de puternic organizata Ger-manie! Din potrivă, rea
lizăm în Cadrilater o majoritate român�:ască. strAn:.; 1 gată 
de pământ? Atunci, p€,::;.e to::>te furtunile îl păstrăm. Şi chiar 
dacă l-am pierde vreod::./ ... , oricând îl pu�i::·m recuceri pe 
baza unui drept existent, da€ă avem acolo neamul nos
tru în număr covârşitor. 

Prin urmare, coloniz::ire. Dar cu cme ? 
Cu Români de peste hotare : de peste Nist!'u şi din 

peninsula Balcarlică, din locurile unde suut prea 1ăzleţ1ţi 
şi au· pot re,ista desnaţionalizării , de as�ine11ea1 cu timpul, 
şi cu pr1sosru elementului românesc din Rega . ·eju.-
� ri __ istoric� vit[�ge ne•�u _ ri�ipit m_ �rg�l. lt!_� : .,....._i)este

toata U crama ,şi gestc. tot Bak�uml, pâna m ,ma Gre
ciei şi mai deparfe. Pretutindeni dincolo de glailiţe f:>e în
cearcă siluirea şi ştergerea fiinţei noast�e ea neam. E 
timpul deci să reacţionăm, sa ne commassam, :..:.ă ne în
chegăm intr'un bloc cât m.u omogen şi mai den-;. 

Noii colonişti vor gâ.si in Dobrogea un m diu geo
grafic 1nrudi1 cu cel părăsit de danşiI; ş1, după cum, bă
tuţi de vitregia soartei, ei totuJi au reţ1şit sa i-n�hege gos
pod�lrii în tot largul stepelor ru8eşti pâna pe m�lurile 
Doneţului şi la. miază�i pană în podiş-Urile şi văile uscate 
ale Bulgariei şi Serbiei, -tot aşa, chemaţi înapoi ,şi pri-
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mind înlesnirile de stabilire, măcar un procent dintre dânşii 
se vor întoarce la matca lor, dacă : 

1. Li se vor împărti fără şicană, mituire întârziere,
nepăsare şi alte crim� naţionale, după cum s'a făcut în 
trecut în Dobrogea 1), pământurile statului libere de alţi 
plugari; 

i. Dacă se va regula chestiunea proprietăţii imobi
liare rurale din Dobrogea-noua pe baza principiilor de 
care s'a condus legmitorul din 1882 pentru. Dobrogea-veche, 
transformându-se detenţiunea mirie în .Proprietate abso
lută şi. recunoscându-se actualilor detentori o porţiune a , 
terenurilor' folosite de ei (1 / 2 de pildă) în plină r-roprietate, 
iar restul· rămânând statulm, care are încă în Cadrilater 
drepturi asupra nudei aoprietăţi i); . 

3. Daca vor f1 puşi in .posibilitate a cumpăra pă
mânturi dela Turcii, Tătarii şi Bulgarii Oobrogeni cari, 
fară a fi siliţi, ar voi să emigrez� în ţările lor; -precum 
ş1 dela alţii cari 1au prisos de pământ ş1 vor sa-1 vtindă. 
1n acest caz însuşi Statul ar trebui să organizeze ase
menea vânzărÎ şi cumpărări, fiind în interesul consoli
dării sale ; 

4 Daca se va putea ajunge la un aranjament cu 
st.alele Vt'cme pentru un schimb de populaţie, pentru. o 
limpPZ 1re a rap,irlunlor etnogrnfi,,e, evaluandu·s1; averile 
emi{a!ranţdor ş1 retiMmndu-se imigranţilo:r gospodării de 
act'euş1 val are ; 

5 D,na Sf' va atrage _admirabi1ul elemf•nt rn=-,gusto
r1-s al fraţ1lo1 Aromani, ris1piţ1 prin toate centrele străme, 
in tot lârgul lum11 ş1 unde, mai curând sau mat tarzm, 
prm forţa imprt>jurar1lor, vor trebu sa. se desnaţ1onallzeze. 
Să nu Uit: m I'.& dm ac• o.sta ramură plină de cahtaţ1 a 
poµorului nostru s'a r1d1cat un Şaguna ş1 că e, au dat 
ataţ1a eroi ş1 atâţia barbaţt de cultură stramilor, în spe-

1) Cunos·i cazuri în j11d. T,,Jcea unde coloriiza„ea spontană cu element
româ,1• sc de .ruiste Duna.re a fost tmp1ed1cată d " admrn,straţ e ve• ala şi 
c, 1mm, ă H1el'f oamem, plâng" d, ş1-.au părăsit frumoase e case ridicate din 
t melie de ei, cele ,-,.i fru ,oase d n sat ş1 cu "osp,,dăria î «·ărcătă în care, 
s'a întors dm nou la v�trelr1 şi , .. o;- intc1e strătbune. în sateie lr,r de pe�te 
,,unăre, ble,, mând vitreg a admmistraţi,·i romane ii in«onştiente. 

i) V zi J, N Roman: Proprietatea i ,obiliară rurală- ·din Dobrogea,
în Arhiva Dobrogei An iI pag: 47 şi urm. 

I 
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· oiai Grecilor, ră�ân'ând .elem�n.te · şi forţe pierdute pentru
nea1:0-ul nostru. Gu. ei� am putea crea 1n oraşe_le n9astre
Dobrogţne o puţe1�nică clasă mijlocie; care nu ne paate .
fi deeât de· folos. , � � , 

, . 6 .. · DaCă vom .reînvia obie0it1l strămoşilor n8şt:ri,' acel· · 
J-' ver' sa crttm ", pri mă;yara� sacră, când per�chlle de. tineri
inst1răţei. ai satelor roman·e� primiau .Pământuri de cultură î

îU ţinuturi mai puţin popula,te. · · , , J •
� f ·: 

• 

• 

I 

ln chip- eivilizat se poate rea•tiza în România din spre 
1".[a;re o co1o11izare hlnefăcăto.are. O po,iti�ă. Conştient '.na- .. ,
ţ1ona1lă trel,11ie să aiQă ca deviză,� de unde• plea�ă un plugar _. 
st:rein, să se puie în loc un plugar român ; und.e poate să-şi 
deschidă pr�văli�� un i:iegustor ·a.român, s� µ� se pref�re r
un neg"1stor strein, după eurn ·-ia.răşi ·o tristă. experienţă , 
-ne--a a:rătat că. se · practică de ,către oficiâiitâtea noa%tră ·

• 

mital'nică� � , · -. , ' • 

. � .Pentru aceasta. însă se c�re o .personalitate de ade-
vărat bărb.�;ţ iţe· s'.tf1t, care să j,:ciceap� interese1e im�•dia•te , : 
ale ijeamului şi ale Sfatului şi care să organizeze şi să . · 
poatte grija. executării, in spirit de. ci�ste :şi d,e _iupire de · 
iară,, a 1„1nei ,aserµenea opere nuţz·0nale. r, ,. '. 

"Pa1�a1e� cu ac€ţtstă polo�i�are. va urma Ş;poi" şi scliim-• 
' 

• 

, bare a toponjmiei. . · · . :ţ•

, · Din rpoment ce se. aşeaz� 7 . 8 familii· româneşti · 
, 

• 

• 

I 

' 

• 

î_n'tr·' an sat fstrein, ehia1� cl� atuac1 .să/ se �,botţze partea • , .. 
• ✓ • " de saf1 • locuită· âe. ei, cu Utn nume· firesc car.e, cu lilmpul, .' . .pri1ţ · înmulţirea. colon�iştilo . va îµloeQi, şi oficial� pe cel 

• t străin.. •ţ " ·, • , 

• • 

, . 

Este ; de1a sine î11ţeles şi �ai - ctles· în urma-�x:(5erien-
ţei făcute în Dobrogea veclie� .că în 1îici un caz coloniza
rea nu ,'.trebuie să r.isipeas�:ă� ;pe noii •colonişti' în număr 
dispA·l"e 1t prin s�tele ·.streîilµ'e, ci trebui� · s�-il aşe?!e la un. 

t lfJQ„ ÎĂ .g1·upe . {!ât mal �aţt şi .ş� · ie- d�a pOSlDll1tatea unei.{ ,
'bune· ,stări ecaaotnice, pen:tru � ;nu ajurige a:i;ga{i la ;,trăini. ·. 

• .. l . ' 

Şi a· nu. se desnaţio11al1za,� it1Gt½pâad înţâi cu· portul şi tţr.-

' .

• 

munâi.1d �)a. u1�ină cu limba„ <t.ând vin în l'OQtact aoua nea-
' lliUri de �'C({eaşi Qcupaţ1e, \ de �x4 agr1c�itu1�a, :�$tuqcţ cei .
· nrai 

I 

numeros şi Gel mai bi11e go1,pQ�da1·i-t 'desnat1onali;zează 1

cu„ titnpul pe cel�lalf,. Staf�l ·poat� tmp�edeea . pr.ecesul � 1

.. ' - , " 'j' 
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• 

� I • ... • 

I

\ ( \ 
( 

•

• • I
• 

• 
l 

• 

r • t 

• • . 
� 

• 
I 

,. 
I • ' , 

, 

' 

, 

• 

• 

•

www.minac.ro



136 

acesta de desnaţionalizare prin şcoală. biserică, armată, 
relaţiile cu orgaw-le adm tist ·a ve e�c , <lar n1 mai îrJ pai'te. 
Singura cultura şi o cun-:-t.i1 1ţ r a "i<1na a puter tlc<i, tre
zită nu numa1 pnrl şcoaJ , ci şi pr n aam1 1i traţ'e, poate 
înpiedeca afest proc s d p .1re a. m m„r taţi n:i.ţionale. 

Convirgu.·ea noa ·tnţ t-sf;:,, dupd. urn <,e poat. bănui 
din cele d ' mai su', ca pentm Cadr.llarer încă n'a sosit 
timpul sch1mbarii too„mmît}i, afară ce câte-va cazuri. 
Acest' cazuri privt ,c, de sigm, satele cu populaţie ro
mânfască, ia oricf' otnce ,t s\ r gă::s1 ea faţa de străini: 
· aşa s ex. satr le de e ma ul Ounani şi cate- :a sate din
interior. In acest s �o , s'ar r: utr,a r în0a veth le numiri
din �.n 1ch1ta t.\ în masurJ. i 1 ca�·e ele se po� 11 apta firii
limbii româr.> 0\ti. Localrt ţde r ;1ma -� c'anclicUana şi Ni
gr-iniana dintn1 T ... irtucaia ş· Silistr..1 �- t:X., ar 1ut.\;a de
veni în romr1.neas„<1. frnmollS'l : Cândeni şi Negreni; Pal
rnatis, l 14 m li:' s re , lld ci;:. Shistra1 ar deveni Palmata
sau Palmaţi; Ab,·y1us ( 11 A ,t1t C e 1) • iJre :3Ud de
Adarn-Clisi, l:l/ ev i .4br,ul f te. 1:.-t d� p � ce-I laite lo
cahtă ţi, r,e ; ru am J u cum c :t m un r.mrn � rum an dm
antichitate, mai fin· J , ar fi �â h se d ,a ni :t , numiri
uşoare de pro„ 1 nţat, pi· 1 te 1� anz ,;,I -c, 1e â iodice o
caracter,sf•c, � 1 ttln', prec1n: 0-ambr·ava, Valea8eacă,
Prisaca, Ste1eriş,, Izvorul, V w·âr ·a, Sâr·,ita, Getalf;'CL etc. ;
sau num1ri m legă,ur,i t:u· i:c,t ,'Î<i ţim tuh11, rtc1nI.11·ospătand
arnmfar, oer:-ondgnk,r ,�t ri ,, ce au juc;:i� un re. I 111 aces'e
p' rţi. preţum: Mii•cea Vodă, Daneşti,. 7'epeş Vodă, Co1·
vin, Traian E-tc.; san se "\;or raduce ,mel..-, nume �o,11ce
tu-rcef;it , dacă în tracturett de cao::itii. un caracter „im
patic şi ad'lptah1!. In n 1•1 un cal m1-; nu se ri:>r, ,rnandă.
o top1,r i'TI e d ,tă a,.,1:.,.t nunwle h,, b�.ţ or po tid î1 vrnţă,
cepar·e ai f de prost gust sau duo� a celfH' !(!• 1'�1, cari
n'uu Hh:r o lrgatur: cu ţinutt,1.

In !Jobrocrea ve he sch: nb rt:a topi,n·m .-i e;.;fe obli
g,dori�. fo s;:,?·:1al nJi, Dut,.·ob rm. t111 mJ.1 outmn suferi o 
nom"'nda t1u :-:.tr•• i ,  ,,ar. m ;;,dJ .::,. Ş d o,t .e eopera 
aceast trt>bu- · · ,, poart€ .în s1 •� e.1ra,•ţerul ve 7niciei, eu 
trt>buie r.iregaf 1� ,fe spe I lşt1 ca lu'it-'i. sqios tttea cu
vtnilă. Ea nu pocite fi lăsată pe mâna uno" organe ad-
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ministrative provinciale, care n'au nici bunul simţ şi nici 
pregătirea necesară spre a găsi criteJ:1iile după care să se 
orienteze. Arbitrarul, - ..,mie-mi place să numesc cutare 
sat Dr·agalina", deşi locuitorii cer să i se zică Basarabi ; 
gaşca. politică, - cutare sat să se numească General 
Averescu 1 ), sau 1 ăslăoan-i, sau Argetoieni etc. ; fantezia
caraghioasă: - cutărui sat i s'a propus ca nume nou 
1Dă-te jos şi· te plimbă" şi alte aberaţii microcefalice, nu

pot fi socotite drept criterii de orientare pentru o operă 
aşa de însemnată. 

Nouă ni se pare că aceste criterii s'ar putea clasi
fica, în ordinea importantei lor, astfel : 

1. Acolo unde găsim pentru o localitate actuală cu
nume barbar, un nume antic, frumos şi adaptabil, - qbli
gator va trebui să-l reînviem, dându-i numai aspectul ro
mâne:5c. Aşa s. ex. localităţile antice: Sucitlava, 5-tul 
lhiril, Axtopole, Capidava, Dlmetwn, Be1·oe. (azi Băroiul), 
Domitfana, Sa.lsovia,, lstropole, Valea Cet·erei

1 
JJinogeţia,

etc. pot figura foarte frumos în noua toponimie dobrogeană. 
2. Satele care, înainte de răsboiul dela 1828, au 

avut ·.element şi nume românesc, dar care după. acest răz
boiu şi-au schimbat numele, trebuie neapărat să şi-l reîn
vieze, cu atât mai mult, cu cât aceste numiri sunt dintre 
ce.le mai frumoase şi au şi o valoare istorică. Aşa s. ex. 
în jud. Tulcea ilar putea reînvia numele: C1·ucea, Stân
cile, Str·a:ja, Ma,·tina, 111.angfrta, Caladuca şi alteif", despre 
care dă mărturie la .1850 agronomul .Ionescu d la Brad. 

3. Satele, care astăzi au nume româneşti, vor ttebui
să şi-l păstreze. Aşa s. ex. Ol tina, lf,f ârleanul, .A.liman, 
Greci, Cochirleni, Nîculi/el, Cocoş, Sarica, }?ăgăraşul-nou, 
Peceneaga, Floriile, Coliti'a, Carmen Sybxi, Pâr·lita, 
Piatra-roşie, Peşte,·a, L-unccivi{a, Văc ·reni etc. 

4. Dintre numele cu origine nelămurita sau str'eină,
ori cu fonetismul· înstreinat în parte, se vtw păstra nuinai 
acelea care sună simpatic la auz şi care nu poartă în 
ele prea pregnant. caracteristica unui fonetism: sfrein. Pof 
rămânea, prjn urmare, nume încetăţenite ca: Jlfăcin, Par·-

1) Vre-o trei sate, de fapt vre-o trei notari din jud. Constanţa, au
ce:i-ut pentru comuna 101· acest nume, 
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cheş, Cataloi, Seimeni, Sa1·aiu, Malcoei, Babadag sub 
forma Baba-dava, Isaccea r,ntb forma lsacea, ca o remi
niscenţă a Voevodului rom�n dobrogean Sacea din evul 
me,diu etc. 

5 .. Toate numele topice, ce · nu intră în , cele patru 
categorii de mai sus, vor fi traduse, dacă numele turcesc 
cuprinde în el o caracteristică, a locului şi dacă, in tra-

, ducere, el capătă o înfăţişare simpatică, adecă să fie fru
mos şi uşor de pronunţat pentru ţărani. A�a s. ex. Biul
biul, care însemnează Privighetoarea,, poate deveni mai 
cu adevăr pentru stepa plină de semănături în care se 
află, Ciocârlia ; Gargalâcul mare şi - mic poate fi nu
mit Corbul mare §Î Corbul mic, mai curând decât Cioră
ria; Enisala ar deveni Cetatea; Moru-ghiol - Balta al
bastră; Cara-nasuf ar fi Nisipăria, sau Nisipeni; Tuzla -
Sărata; Allah-bair ar deveni Dealul lui Dumnezeu; De
nis-tepe - Dealul mării etc. 

6. In sfârşit, numele to pice turceşti, ce nu · se pot
traduce, vor fi botezate din nou după următoarele criterii: 

a) Sau se vor alege numiri, ca.re să indice o caracte
ristică a locului, precum : Valea mare, JNucet, Periş, 
Plopeni, Adâncata, · Valea-largă, Vântoasa, Bujorul, 
Prisaca, Isvoarele, etc. 

b) Sau se vor folosi numele iocalităţHor de unde
provine majoritatea locuitorilor români din· satele mai re-
cent colonizate ; · 

c) Sau se vor alege nume istorice, :puţine de altfel,
care au legătură cu Dobrogea. Dmtre acestea s'au şi în
trebuinţat până acuma: Traian. Mircea Vodă, Mihai 
Viteazul, ba chiar şi Ştefan cel }Ilare. 

d) Sau în f ne, nume simbolice ca: Dreptatea, Uni-
rea, Lumina, etc. 

Toate aceste nume nouă trebuie să uniască în ele 
adevărul cu frumosul şi cu uşurînţa de ros,tire Altcum 
ele nu vor prinde lt.sne şi nu vor fi primite cu sim
patie. 

�m convingerea că, dacă s'ar proreda înţel1->pţeş-te, 
însuşi gospodani sar1--Jor, adunaţi la ş<·oală sau ta primă· 
rie şi puşi în conştiinţă de scopul convocăr1ţ lor, ar iăs.i_ 

\· 
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cele mai fireşti şi mai, caracteristice nume pentru satele 
lor ; iar comisia de specialişti, .care ar lua în studiu da
tele culese, ar avea munca cu mult uşurată şi n'ar în• 
terveni cu corecţiunea şi cu impunerea altui nume de 
cât acolQ; unde criteriile de mai sus n'ar fi respectate. 

Iată opera naţională care trebuie să se îndeplinească 
cu necesitate în Dobrogea şi pe care o aşteptăm cu ne-
răbdare dela conducătorii noştri. 

C· BRÂTESCU 
Pl'(OFl:SOR--CONSTANTA 
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FOE/V\E 
DE 

IU\BINDRA-Nf\TH TAGORE 

LUMINĂ DIVINĂ 

Lumina! Unde este lumina? Cuprinde-o cu flacările 
mistuitoare ale dorinţei. 

Iată lampa fără scânteie, acolo e destinul tău, inima 
mea. 

Ah ! moartea ar fi mai bună pentru tine. Teama lo
veşte Ia uşa ta şi te vesteşte că stăpânul tău te cheamă 
la întâlnire� prin negu•·ile nopţii. Cerul este acoperit de
nori şi ploaia nu incetează. · . 

·

Eu nu ştm ceea ce tresare în mine, eu nu ştiu ce 
va să. zică asta. 

Fulgerul, care trece, face vederea mea mai întnne
cată şi jnima d1bue pentru a găsi poteca către care mă 
chianiă muzica nopţii. 

Lumina! Unde este .lumina? 
Cuprinde-o cu .flacările mistuitoare ale dorinţei. 
Tună şi vântul se ridică urlând prin vifaduh. 
Noaptea e întunecoasă ca o piatră. neagră Fă ca 

ceasurile să Dl} _se scurgă în întuneric. 
Cu viaţa taf"Cuprinde lampa iubirii. 
Lumină ! Lumina mea ! 
Lumină, care umpli lumea! 
Lumină, care săruţi ochii ! 
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· Lumină, care îndulceşti inima! :1� 

Ah ! Lumina· joacă în mijlocul ieţii mele, iubitul 
. meu! 

Cerurile se întredeschid ! 
Vânturile se deslănţuesc I 
Inviorarea străbate pământul ! 
Fluturii întind aripile lor pe o mare de. lumină! 
Crinii şi iasomiile se deschid pe creasta valurilor de 

lumină. 
Lumina iradiază cu ploae de aur peste nouri, iubi-

tql meu 
Şi se risipeşte în mii de pietre scumpe. 
Bucuria sboară din f oare în floare, iubitul meu, 
Şi o veselie fără de margini. 
Fluviul cerulu,i s'a rewărsat peste ţărmuri şi bucuria 

se revarsă în lume. 
Toate acordurile vesele să se topiască în ultimul 

meu cântec. 
Bucuria, care tace să �oace prin lume S,!lrorile ei ge

mene : viaţa şi moartea. 
Bucuria, care trece în furtună, sguduind tot ceea ce 

trăeşte silindu-l să râdă. 
Bucuria, care se aşează liniştită cu lacrimile ei pe 

lotusul roşu deschis de durere 
Şi bucuria, care aruncă în pulbere tot ceea c� are 

şi nu- ştie de altceva . 
.... Da, eu ştiu; aceasta nu e decât iubirea ta, iubit al 

inimei mele, această lumină aurită, care joacă pe frunziş, 
aceşti nori cari rătăcesc încet pe cer, această adiere fu� 
gară, care îşi lasă răcoaţea pe fruntea mea 

Ochii mei sunt copleşiţi de lumina. răsăritului. 
Iată solia ta către inima- mea. 
Faţa ta se coboară către mine, privirile tale se a

J.undă în ochii mei şi inima mea a atins picioarele tale. 

BAYADERA � \ 1f \ 
Ugaponta, discipol al lui Budha, dormia culcat în ţă· 

rână, lângă zidul ,cetăţii Matura. 
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Luminile erau stinse şi toate porţile cetăţii închise. 
Pe carul întunecat de August, norii ascundeau stelele. 
Deodată un picior mişcă cu sgomot brătiri de ar-

gint şi atinse pieptul lui Ugaponta. -
Tânărul se deşteptă sărmd ; ll!lmtna mişcătoare a 

lanternei lovi ochii săi plini de bunătate. ' 
Ef zări o bayaderă ameţită de vinul tinereţii safe, 

acoperită cu pietre scumpe, de diferite culori şi învălită 
cu o mantie azurie. Ea coborâ lanterna ca să Iumimize 
faţa frumoasă şi austera a ascetului. 

'- Iartă-mă, tânăr Sihastru, că te·am deşteptat, zise 
bayadera; îndrăzneşte şi vino la mine. 

Drumul plin de pulbere nu este· pat bun pentru tine. 
- Urmează-ţi drumul, frumoasa frumoaselor, răs

punse ermitul. 
Când ceasul va sosi, voiu veni să te găsesc, 
Deodată noaptea neagră, printr'un fulger luminos, îşi 

arătă dinţii şi bayadera tremură de frică. · 
Anul nou încă nu venise. 
Vântul adie, ramurile arborilor plâng, făcând să cadă 

o ploaie de petale.
Un vânt dulce de primăvară aduce de departe su

netele fJuerului ; oamenii aleargă prin păduri ca să cele
breze sărbătoarea florilor. Pe acoperişurile oraşului ador
mit coboară din cer lumina lunei pline. 

· Tânărul anachoret merge pe drumul pustiu,, ascul- ·.
tând plângerile de iubire ale unei păsări, aşezată pe o 
creangă de magnolia. 

Ugaponta se apropie de porţile oraşului şi îşi opreşte 
pasul. ✓ 

- Cine este această femee �ulcată în. ţărână lângă
'd . ? 

, 
z1 uri. 

Este bayadera plină de răni, în prada ciumei negre, 
şi pe care au isgonit-o di9 oraş. 

Tânărul ermit se aşează lângă bayaderă; el pune 
capul bolnavei pe genuchii săi, 'udă cu apă rece buzele 
ei arse şi îi unge corpul cu undelemn. 

- Cine eşti tu, înger dulce al milei, zise bayadei'a
gemând? 
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... � Ceasul a sosit, ca să viu spre tine şi iată-mă, 
după cum ţi-am făgăduit. 

COPILULUI 

Când îti aduc jucării colorate, copilul meu, 
Atunci înţf'lP{! pentru ce este aţâta schimbare de culori în nori 
Şi pentru ce florile sunt zugrăvit� cu nuanţe atât de bogate, 
Când îţi aduc jucării colorate, copilul meu. 

*** 
'C1nd cânt, ca să te f.ac să joci, 1

Eu ştiu într'adev�r pentru ce este atâta muzică sub ramtţr 
Şi pentm 'ce valurile fac să se audă corul vocilor lor 
Până în fundul pământului, care ascultă 
Când ţânt, ca să te fac să joci. 

*** 

Când întind lucruri dulci către mânile tale doritoare, 
Eu ştiu pentru ce este miere în caliciul floarei 
Şi pentru ce fructele se 'umplu Jn taină de, su� gustos
Când întind lucruri dulc� către, mânile tale doritoa-re. 

* . * * 
Când sa.rut. fruntea ta, ca să te fac să surâzi, scumpul 

, [meu copil, 
Inteleg mâng-;erea care· iradiază din cer d mineaţa 
Şi plăcere a, pe care adierea verii o dă corpului meu, 
Când buzele mele ·te ating, ca să te fac să • surâzi. 

* ' * * 
Somnul, care pluteşte peste ochii �opilului, se ştie de' unde 

· , [ vine el? 
Da. Se povesteşte că-şi are locuinţa tn satul feeric, 
Printre umbrele pădurii abia luminate de licurici, 
Unde găsesc două flori sfioase, fermecate. 
De acolo vine somnul, ca să sărute ochii copilului,.. * . 

* * 
• Surâsul, ce pluteşte pe buzele copilului care doarme
Se ştie unde s'a născut el?
Da. Se povesteşte că o rază palidă din cornul lunii,
A atins 'marginea unui nor· fugar de toamnă
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Şi că în visul unei dimineţi răcoroase, din rouă 
Născu surâsul, care tremură pe buzele copilului care 

[doarme 
*** 

Dulcea şi plăcuta frăgezime, care catifeleazi membrele 
[copilulm 

Se ştie unde a stat ea atâta timp ascunsă ? 
Da. Când mama era încă tânără fecioară 
Ea ş i-a îrivâluit inima într'un tăcut mister de iubire. 
Suava, dulcea frăgezime, care cati_felează membrele co:-

, pilului. 
' DR C· ULIERO 
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FAPTE, RECENZII 

Emile Belot : Originea; lumi11,r şi 4tt'Uetuf'ff, unfoir,ultU tt,01JilPtt•1 
dup«S deseoperiri'te ştiinţei -modertte (La �cienee et la vie, No. 62 Au� 
cust-Sept. 1920). 

· Di.ntre progr�sele ultime, realizate de �tijntă, de SÎiur neua oi
ieniala concepţie cosmogonică aşupra originei lumilor, emisă de Emile 
Balot, vice-preşedintele societăţii astronomice dia Franţa, meritl d 
fie mentionati printre cele dintâi: 

Nu mai departe de cât acum o sută de ani, astronomie. nu. ne 
·putea da un răspuns satisfăcător nici în ce priveşte structura Uni
'\'ersului, nici în privinţa genezei lui. Insă, dela marele Laplact, ea
re-şi prezinta hipoteza 8il asupra nebuloasei primitive «eu neîncrede
rea ee trehue să ne-o im1pire tot ceea ce IJ,U rezultă din observa.ţie
sau din calcub şi. până astăzi, ştiinţa astronomiei â ficttt proarese
uimitoare,

Cu ajutorul telescopului, acest ochiu puternic. care ne destlinue
in adâncimile cerului existenţa a sute de mii de nebuloase spirale
eu ajutorul aparatult"i foto!)f"a(ic, care poate înregistra impresiunile
luminoase ale astrelor timp de aproape o sută de ore pe aceia�i placi
in fine1 eu ajutorul apectroscopului, care ne reveleq,ză unitatea de com
poziţie chimică n universului stelar, precum �i iuţeala radialii a ste
lelor,· a băror depărtare imensă nici n'o putem măsura eu măsuri pl•
mAnteşt�1-astronomii sunt în mii.sură astăzi sil. ne dea o imagine mai
reală a cerului şi să încerce a explica. cu mai mulţi i;orţi de izMndli.
geneza universului nostru.

I. Ce. este terul ? Să presupunem că a.m păr!si plimllntul pe o
ra,,l d11 lnmin� care, se ştie, străbate spatiul cu, o iuteall de 300.000
km. pe secuitdă ; atunci, :iu ceva ,mai mult. ca o sec:undl am ajU.ll(t
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in Luni ; tn 4 m. iO s. am sosi în Marte ; în 8 m., 1.8 s. ne-am afla in

soare; în �5 m. pEt Jupiter; în 70 m. pe Saturp; în 2 ore aq m.f pe
Uran şi în 4 ore pe Neptun: De. acolo, din dep�rtările acelea pline 

( de frig, Soarele nostr'u nu s'ar vedea decât ca o stea din eele mari; 
însă, ca să ieşim din sfera de atractiune a Soarelui, trenue să clll
torim 2 ani de lumină. După 4 -ani de lumină , şi străbătând i0.000 
de miliarde de �kilometri. atingem ct3a mai apropiată stea de plmlnt,

. Alfa din Centaurul, formată din doi sori, ce se învârtesc unul împre-,.

\ 

• I

• • 

.iurul celuilalt. De aci înainte distantele se măsoară cu secolii. 
După 1-,3 secoli a� lumină, dăm �e nebuloasele amorte Orion,

Leblda etc. care nu sunt de cât nişte enoţme masse gazoase, cu lucire 
electrici, continând mai ales , hidrogen şi helium, materie din· care · 
sunt alcătuite primele Iumi.-După' 60' �ecole de drum ,cu aceeaşi in•
teală pomenită, se pot număra până la 2 miliarde de stele, cu ini• 

I � 

Iiarda de planete în juru.I lor şi purtând,r ... miliarde de omeniri ! Şi·
• 

eu toate acestea, 11u am ajuus-:, de cţt abia la mari'in-ea miezului cen ... 
trai al Căii-Lactee şi nu încă până Ia acei nouri stelari· ( cum sunt 

I in nehulo�:sa America şi în grămezile de stele din reg_îunea Ophiucus)t I ,

pe carţ fotografiile, ii arată ca o pulbere de aur înprăştiatl , în intu.-. 

, 

necimile nesfârşite ale spatiului. 1 · • 
• 

, După 600· secole de l1Jmină, spatiul se limpezeşte de orice pul..-
�ere Btelarl şi, in di1�ectia Săgetătorului, vom distinge aşa numitele

• I 

· Universuri--ins-Kle, nişte roiuri de stele, dintre care fjecare poa:te eu�
I I • 

prinde dela 30.000,-100.000 sori : aşa e s. ex. roiul Cânelui de vA•

nătoare, care ni se arată . ca o sfenă' de ,f oe invârtjndu-se în jurul axei•
ea un far ce luminează oceanul de eter. Până· la unul din, aceste roiuri

. de sori, cari pare a ti. la marginile extreme ale ,1neia din spirele. 
Căii-La�tee, se cere un drum de nu mai putin de 2000 ţJecole de' lu.mini ! 

Şi da�ă ne afundăm pri virile şi mai departe, în. aâânţimile ne.. 
gr·e ale nesfârşitului, uu. mai vede1n de , cât doar nişte nepµloase spi
r,ale, (cum sunt: nebuloasa· spir-ală din ·Carul--ma1·e, ·nebuloasa Andro-. 
medei, nebt.1loasa Peştilor,' nenµloa·sa Berenicei,' a Cânelui de vAnl-

. t·oare etc.), adecă alte. CAi-Dncteet cu roiliar<le de sori fiiecare, Univer-,, . . 
-t3uri deosebite -de al nostru şi care plutesc in. infinit cu .•• milioanele.!
La te depărtări se găsesc; aceste. Uni�er.suri de no1; nimeni nu o • · p„oate şti. Poate că, în ani ee lumin- t la cinci, sase, zece mii de' se-

I .... I 
t\ 

,; cole... Se sperie gândul cugetând la nesfârşirea acestui ·spaţiu t
O rază de Iu1nină, pornit� dintr'un, soare ce arde în acele lumi 

·d�plrtaţe, trebuie sl eălătoriaseă prin imensitatea per.ului mii· şi mii
, de seeole, �u iuteala vertiginoasă de �00�000 km .• pe �ecundl,. ea să 

· ajnngi la noi. Şi de aceea noi nici· nu putem. YJedea �orpurilo cere§ti
aşa cum ,se înfăţişează in clipa de fatii� ei aşa cum erau .ele tn clipa
0ţ�d â plee�t de acolo .�aza de lumină„ eare .a.bia. ai;i ne-a ij�us ,.�..,

.. 
I 
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derii noastre. Citiţorii noştri pot intelege acum mai bine frumusettli. 
poeziei genialului Eminestn1,. 

La steaua eare--a răsărit 
E-o cale-atât de lungi,
Că mii de ani i-a trebuit
Lu_minii să ne-ajungăj

Poate de mult s'a stins in drum 
In depărtări albastre ... 
Iar raza ei abia aeiun 
Luci vederii noastre. 

!coana stelei �e„a murit
Ineet pe cer se suie
Era, pe când nu s'a ză'.rft
Azi o vedem şi... nu e I

lată ce e cerul :· un spaţiu îngrozitor şi fărli sfâl'şit, ale cărui 
marg-ini mintea noastră nici nu le poate pricepe. 1n acest spaţiu in
finit plutesc cu milioanele Univ suri, depărtate unele de altele prin 

, distante de mii şi mii de secole de lumină ; şi fie care Univers este o 
Cale-Lactee, adecă un roiu in spirală de câte„va milial'de de sori ; 1i 
fiecare soare 1şi are planetele sale, ce gravitează în jurul lui, pur_tllnd 
prin cer miliarde- de omeniri! 
.ll. Ccwe e•te gene�a nelndoaselor s_p·i,·ale ? Care e&te gen.esa si&teme ot• aOUJfei' 

Cunoaştem cu toţii, măcar din anii de scoală 'secundară, teori(l. 
lui Laplace in aoeastă materie. Explicarea eCeste- foarte simplă �i lt1. 
îndemâna ori şi cui, mai ales în urma exemplificării teoriei 'prin ex
perienta ce $8 face cu acea bobită de. undelemn pusă într\m vas ee 
conţin& apă amestecată cu spirt. Se introduce un ac prin bobiţa de 
undelemn şi, prin învârtire, l)obiţa' capătă o mişcare de rotatie. Pe 
urmă din ea sa desfac nişte inele careJ rupândţJ.-Se pe 'i'ând; se aduni 
toate in_ mici sfere, ce continuă a se învârti înprejurul sferei cen'trale 

de undelem _şi ... evrica! iată cum se naşte un sistem solar. 
Ei bine, frumoasă, simplă şi el!3gantă explicare, dar cât de 

ştângace şi insuficientă, când este vorba să se explice· mişcările re
trograde' ale unot sateliţi, cun:i sunt sate'litul IX ·al lui Saturn şi Sa
teliLii VIU şi IX ai lui Jupiter ; sau când este vorba să se explice 
excentricitatea orbitei solare (planetele nu .descriu circomferinţe, ei 
elipse în jurul Soarelui, care se a(lă într'un focar), sau înclinările 
neegale ale axelor planetare (cu cât .ne depărtăm de soare cii atlt 
,planet�e au axele inai inclinate,,in afară până.la Ux:nn, eare III ap:roap� 
rulcat pe ecliptid), sa� li!tru.et1.u•� llihuloa_aelor spiralic 'ttu, 
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Conceptia -cosmogonică a d-lui E. Belot, verificată prin ohservll
rea cerului şi 1Jrin e erinţe de laborator, are toţi sorţii de a da ex
plicarea cea mai nemerită. 

Analiza spectrală ne-a arătat pe de o parte, prin ajutorul epec
troscopului, unitatea de compoziţie chimică a întregului univers; de 
altă parte, toate forţele fizice cunoscute, sunt deopotrivă de univer
sale în tot cerul, ca şi gravitatiunea. Geometria, de asemenea, este 
aproape plană în toate sistemele: căci sateliţii gravitează în planul 
equatorului planetei lor, după cum şi planetele gravitează înprejurul 
�oarelui în planul eclipticei ; şi Calea-Lactee însăşi este plană, de 
altfel ca toate nebuloasele spirale, iar proba o avem la acele nebu
loase pe care le putem observa cu telescopul în dungă (s. ex. Coama 
Berenicei). Toate aceste fapte ne duc la concluzia că evol1iţia tuturor 
sistemelor cosmice a fost aceiaşi in toate timpurile. 

Şi totuşi, in această unitate de plan cosmic, noi deosebim o mare 
varietate de specii siderale. Cum se explică aceasta ? 

Şi aci vine partea originală a teoriei d-lui E. Bezot. El zice: întocmai 
ea şi în bioiogie. In biologie varietatea speciilor se datoreşte combinaţiilor 

· multiple ale c�racterelor dominante ale celor doi părinţi. In scurt, va

rietatea speciilor depinde de dualismul care prezidează b naşterea in
divizilor. Acelaş lucru şi în astronomie: ca să se nască un sistem

solar, sau o nebuloasă spirală GU)ll este Calea-Lactee ca şi celelalte

milioane -0e Căi-Lactee ce umplu cerul,-a fost nevoii, de doi părinti,
un tată şi o mamă·-Prin urmare o concepţie cosmogonică dualistă.

Şi în tocma) ca în biologie, evol�tia sistemelor cosmice se îndeplineşte

foarte repede Ia început, când se şi fixează la început, când se şi
fixează caracterele lor distinctive şi geometria speţei lor.

Cine sunt părinţii unui sistem cosqiic? Mama, în toate cazurile
este o nebuloas_ă uriaşe, care pluteşte în cer, am9rfă, Îără nici o geo
metrie trezită in sânul ei şi care este doar însufleţită de o mişcare
de translaţie ; sau, cu •alte cuvinte, un fel de nor imens, format din
tr'o substanţă cosmică foarte subtilă şi care trece prin infinit, intr'o
anume direcţie cine ştie încotro şi pentru ce. ---Cine este ta tăi, sau mai bine
embrionul? Multă vreme astronomii nu l-au cunoscut şi abia în timpul
<lin urmă au reuşit să-l' descopere cu telescoapele, sau cu ajutorul
fotografiei în limpezimea cerului şi să-l analrneze la spectroscop. Sunt
a,a numitele Novae.· 

O Nova este o micii �tea gazoasă, care abia licll.reşte pe eâr, eu 
o lumină slabă întocmai ca a stelelor de a unsprezeeea m!rime. Ana„
liza spectrală descoperă intr'ânsa hidrogenul în abundenţi, Ea tr&efl
prin spaţiu cu o iuţeală fantastică şi e însufleţită de o miocare de
ro�aţie. Nova �te aceea care, pătrnnzAnd în materia COflm.Î:<:i • nnti
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nebuloase amorfe, o sileşte sli se cutremul'e în valuri uriai;e, Să. se 
desfacă în făşii enorme şi sli capete m·şcare rotatorie, dând naotere 
astfel unui sistem solar. 

Prin urmare, nu atracţiuttea este aceea care etplică .naotsrea 
lumilor, căci prin atracţie toată materia unui sistem cosmic s'ar fi 
concentrat într'o singură massl, ci aceste forţe dispersive, aare sunt 
Novaele. 

Asemenea ciocniri mAreţe intre materia cosmicii şi stelele Novae, 
astronomii cunosc destule in Calea-Lactee, unde sub&tanta cosmică 
este foarte abundentă: In câteva ore numai, Nova din Perseu, ohser• 
vatl la 1901 şi Nova din Vulturul, observaLă in 1918, au trecut de
la a unsprezecea mărime Ia o strălucire superioară aceleia a lui Sirius, 
adecă de 150,000 ori mai mare ca la început. Un cataclism ceresc? 
ne-am întreba. Nu, ci mai degrabă un «fiat lua:» al bibliei, o gesta• 
ţiune scurtă ca a ori şi cărui embrion, de pe urma cărei 1 ·, 1 răsărit 
n slavă un nou sistem solar. Mai apoi strălucirea ovei începe să 
dispară, adesea prin -oscilaţii periodice. O vedem apoi iuconjurAndu-se 
de făşii nebuloase concentrice,- care cresc în diametru şi care făşii, 
prinse de placa fotografică, ne trădează, spre marea noastră uimire, 
inelele planetare ·ale unui sistem olar în formatiune. 1 Şi iată că, peste 
doi ani, Nova se reîntoa-rce iarăşi la strălucirea sa primttiyă� însă, de 
data aceasta, analiza spectrală arată în ea o maf'e bo�ătie de helium, 
aşa cum e în sorii cei mai tineri şi mai fierbinţi. 

Nu este locul aci să redăm mai amănunţit îndeplinirea acestui 
fenomen cosmic. După teoria d-lui E. BeloTTnsă, e nevoie să acentu!m 
asupra faptului că un sistem solar nu-şi poate lua naştere de cât nu
mai ţn cazul când steaua Nova se izbeşte şi pătrunde în materia cos
mică a nebuloasei ci1, IJ'egiunea, polartl, Numai atunci Nova 1 prin rota� 
ţiunea sa în jurul axei cu care străpunge nebuloasa şi prin enormele 
sale pulsatiuni-dilatări şi contractări ritmice îu regiunea equato
rială-..poate porni din această regiune equatorială făşii circulare în
prejur, adecă acele inele uriaşe, din care mai târziu se vor desvolta 
planetele. Câte pulsatiuni, atâtea inele, deci tot atâte a planete. Aceste 
inele înai:Rtând, odată cu Nova, prin- nebuloasă, se măresc în diame
tru, ca undele circulare de pe faţa unui lac; iar forma drumului ior, 
dela intrarea până la ieşirea Novei din nebuloasă este, deP.i, ea aceea 
a unei pâlnii. Aşa !!18 explică înclinarea tot mai mar� a axelor pla
netare, cu cât ne depărtăm de soare, înclinare pe care teoria- lui 
Laplace nu o poate explica. Prelungind aceste axe, ele tonte s'ar uni 

într'un singur punct, întocmai ca beţele unui evantai deschis. Printr'u 
serie de figuri, autorul explică şi celelalte caractere ale sistemului 
nostru solar, precum: excentrir.itatea 1)rbitei solare, mişcările retro� 
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mai intime, se eutremurl1 fn faţa acestei faiensitllti. Şi când ·ne ga.n� 
dim că la fel cu Calea-Lactee mai· sunt în nesfâr1Şirea spaţiului şi ' 
alte milioane de Cili-Lactee, fiecare cuprinzând, la rAndul lor, mi� 
liarde de sori, de planete şi de omeniri ... 

Ce va mai fî dincolo ile spaţiile până unde străbate ochiul pu� 
ternic al telesc9pului1 nimeni nu poate ·şti; destul atât că' min'te o.. 
menească nu s'a aflat până acum pe pământ, care să priceapă ·spa
ţiului hotar şi, dacă un sentiment de măreţie sublimă ni se revarsă 
in suflet, când în seninele nopţi albastre privim spre râurile nes
fârşite de stele, care ca o pulbere de aur presară firmamentul,-iu. 
schimb un sentb1ent de uimire şi de umţlinţă ne covârşeşte, când 
medităm asupra imensitătii creatiunii lui Dumnezeu. 

SALSOVIA 

' 

Politica de VOJ'be şi Omul politic e titlul unui volum de !230 
p. al d-lui profesor 8. Me1,adinţl, a apllrut în_ editura societăţii ano
nime , Viaţa Românească» din Bucureşti şi închinat memo�iei .lui E
minescu şi Maiorescu.

Volumul cuprinde două părţi : tina o:negativb, .cum at.:torul în
suşi o numeşte,-mai multe articole ae ,polemică, publicate prin dife„ 
rite reviste,-şi 'alta «constructivă»,-câteva realităti şi îndrumări, de 
caru un popor cu voinţă de .a trăi şi de a se afirma trehue să ţie 
socoteală. 

Vom trece uşor asupra părţii întâia, pentru că articolele_ ce o 
alclltueşc sunt de mult cunoscute iubitorilor de lectură. 

I. ,,Politica de vorbe", unde ni se-înfăţişeazll plastic flecarul Tril11-
clne11cu, am politic cu pPioritate în stat, e biciuirea virulentli a vor

bei goale în politică, a limbuţiei, a palavrt'li1; care n'au fost calit�ţi 
romane (de oarece strămoşii noştri n'au avut prea multă evlavie pen
tru meseria grecească a retorilor), şi n'!l suµt nici calităţi româneşti 
(de oarece Românul ştie că «vorba multă, sărăcie» şi lui nu-i place 
«sll-i faci capul calendar))), 

,,Dervişii condeiuluin e înfierarea a:ţigAnieio ce se observli intr'o 
bunl parte a presei noastre politiGe1 care face 4in alb negru şi din 
negru alb, neagă fără sfială ·evidenţa t'aptelo11 şi debitează trivialităţi 
«ca la ·uşa cortului». 

„C4tre Popeştii. partîdului liberal",· o polemică cu tiarul « Viitorub 
unde găsim o admirabilă descri6re a munţilor Vra11cei, c1.1. frumu�eţile 
lor naturale, cu urmele şi amintirHe lor istorice şi cu locuitorii lor 
sănătoşi la trup şi cinstiţi la suflet. 

,,Nationalismt.s. latrans", o altă polemică, de astă dată cu d. pro
tesor N. Iorga, �de' ridiculizeaz� naţionalismul verbal, de eare s'a 

www.minac.ro



152 

abuut 1.tit dt mult @i oaris eredem că nici îll intenţia. autorului AlA 
:prive�te şi nu P.Oate atinge pe învăţatul istoric, şef al partidului 
nationalist-democrat. 

Tot în această parte mai găsnn o „Sct··isoare cclt1·e• ui fret ttti
mflri de culte dela sf 11rşitul anului 1918", unde a utoru1 critică cu drept 
ou'fânt obiceiul rlu al unora de a răsturna tot ce au făctJt alţii, adu
eând astfel, până şi in organizarea învăţământului, o piliubitoare nes.
tatornicie ; apoi „Rc%spuns r.elor IS4 de deputaţi şi senatori dln pa,·tiătd 
f4r4ne,c", unde, pe lâiigă vidarea unei chestiuni personale, se ating ţ, 
sumă de chestiuni de interes general ; şi în sfârşit alte două răspun� 
suri: ;,oa,peţilor francesi," şi „d-Jui Şifmanof, fosl mit1,Jstru da instruc• 
fH aJ Bulg<1rtei", in care se spun ocazional, cu curaj, anumite ad@• 
VAM'lri. 

II. Mai interesantă ni se pare partea a doua a lucrării d-lui Me
hedinţi,-partea irconstructiTă»,-und-e găsim stJfletul omului politic 
preocupat de problemele mari, dela a căror îndrumare atârnă viitorul 
unui neam. 

Cea mai i·mportantă din aceste probleme e aceea a îndesire; po
pulaţiunii. ln etnografie putem prevedea viitorul ca şi în a-eografia 
fizică. După cum ştim, d. e., că numai într'un veac sau potmolit în 
Tirol 118 lacuri şi că altele vor dispărea mai curând sau mai târziu, 
putând preciza chiar. epoca, tot aşa e sigur că · analele omenirii vor 
înregistra în curând actul de deces al popoarelor primitive (Boşimanii 
Eschimoşii, etc.) 

La începutul erei r:reştine numai malurile Mediteranei erau lo
i;uitş de popoare civilizate ; restul Europei ora o regiune la fel cu A.• 
merica dinaintea lui Columb. Germania de nord era acoperită cu pi� 
duri şi mlaştini. Numai în regiunea Rinului , populaţia începuse a se 
fndesi. Din contră, Galia era bogată ; pământul ei, peste tot lucrat, 
producea cu atâta belş�1g1 

încât ii permitea să exportez(l hranJ i11 
Italia. Dar e_ bine să se ştie că alăturea cu această hlmă stare s'a oh• 
servat o rară fecunditate a femeilor, admirabile crescătoare de copii. 

Se socoteşte 1(7 milioane populaţia de atunci a Galiei. Numărul 
locuitorilor ei a sporit apoi necontenit. Sub Antonini erau 8 jum. 
mil. ; sub Carol-.cel-Mare-9 mil. ; la 1660-20 de mil. ; la 1770-24 
jum.; la 1851-35 jum.; la 1870-aproape 37; iar astazi circa 40 de 
mil. ; Pe vremea lui Ludovic Xlr,'Franţa cu 20 de mii., reprezenta 
88¼ din populaţia marilor puteri, şi aşa se explică de ce Regele• 
soare era arbitrul Europei. In sec. XVIII şi XJX însă această creştere 
s'a oprit. Sub Napoleon Franţa reprezenta numai 14 jum, din popu
latia continentului, fiind al doilea stat (după Rusia) în această pri
vinţă. La 1840 ea fu întrecută de Germania : la 1860-de Statele-
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Unite; la 1870-de Japonia; ti la 1899-·de Ang'lia, In ajunul ultimu
lui r!shoiu Franţa reprezenta numai 9 °Io din populatia Europei. Ro� 
Iul ei politic şi militar a scă:tut în aceiaşi proportie, ceea ce dove
deşte ci «puterea naţiunilor creşte şi scade, după cum creşte şi scad9
populaţia Ion. 

In epoca daco-romană, populatia Daciei,-a Daciei fe?i:x:-a tre-· 
huit sl fie tot at!t de numeroasl ca şi a Galiei. Ea s'a împuţinat, 
fireşte, în timpul năvălirilor barbare. Dar epoca închegării principa• 
telor corespunde cu un însemnat spor · al populaţiunii băştinaşe. Cro-
niearul Ureche vorbeate de mulţi-tnea locuitorilor, asemănâhd-o cu 
!J>Uhoiul apei». Să nu uităm apoi că armata lui Şte.an-cel-Mare in 
lupta de la Podul-Inalt era de ,40.000 d� lupt�tori. N!vălirile Turcilor 
Titarilor, Cazacilor, etc., intrigile şi nenorocitele lupte pentru dom
nie au adus din nou «scăderea», de care ne vorbeşte acelaş croniear. 
Nu avem date statistice din diferite secole. Numai dela începutul se• 
colului trecut începem a· avea. Recensământul lui Al. Moruzi din 1803 
semnala pentru Moldova 104.517 capi de familie cre�tini (fără boeri, 
slugt, ţigani şi nevolnici), a.decă o populaţie creştină de vre-o 614·000 
de suflete şi vre-o 12.000 de evrei. Recensământul din 1831 dă pen • 
tru Moldova 831,000 de creştin' şi 37.000 de evrei şi pentru Muntenia 
1.65,0.000 de creştini şi 3316 evrei. In 1849 erau, în ambele P,rinci
pate, circa 4 mil. de suflete (1.463.000 în Moldova şi 2.500.000 în 
:Muntenia). Iar înainte de răsboiul balcanic, populaţia României era 
de 7.230.418 suflete. Natalitatea între 1880 şi 19-17 (epoca de ascen
dentă politi�i a regatului) a fost de 3800/uo, faţă de o mortalitate de 
35or100� O diferenţă, deci, de 3°0foo, care ar fi putuţ fi cu mult mai 
mare, dacă in fiecare an n'ar muri până la 70.000 de copii în vrâstl 
de un an, până la 30.000 in vrâstă de 1-5 a:ni şi până la 16.000 în 
vrâstă de 5-15 ani, Adecă, peste tot 100.000 de morţi pe an, nu � 
bătrâ�ete, ci de boli ş_i de neîngrijire. Şi mortalitatea e mai cu seat,i 
la sate, printre copiii ţăranilor, pe când excedentul naşterilor e la. 
oraşe ş1 mai ales la ovrei. Este de pt·evăzut că împroprietărirea va 
aduce o ameliorare, adecă un spor de populaţie ; trebue totuşi -să ne 
ferim de două primejdii ce ne stau în cale ; ignoranţa, care ucide pro
ducţia şi rafinarea, care ucide şi pe producător. 

Indesirea, populaţiei este cea mai bună chezăşie a hotarelor U• 
nu.i popor şi unui stat. Exemplul Chinei e edificator. China repre
zint� singură aproape 11

4 
din populaţia lumii. 1n vremea vechilor 

năvăliri mongolice, China îşi întărise hotarul de nord cu faimosul 
zid. Acum nu mai simte nevoe de el. Mulţimea chinezilor e zidul cel 
mai hun. Popor prolific e şi poporul german. El creşte în fiecare an 
cu 1,000,000, pe când Francezij cu de abia 30.000.-Desimea popula-
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iiei însă nu e singura condiţie de fortl, Mai ·trebue omogene(tole ; 
mai trebue răspândirea şi .cultivarea 1ittibii poporului de baştini,-o' 
mare legătură de tărie între locuitorii unui stat ;-şi Jnai trebue. ca 
ultima ratio, o cât mai puternică organieaţie niilitard. 

Indesirea popul&ţiei însă presupune : e�ploatarea, ştiinţificei, a u� 
rltoriului naţional. Dovadă Anglia Acum· 200 de 1tni Anglia avea nu
mai 6.000.000 de loc11itori ; astăzi are peste 40.000.000. din care 11, 
trăeşte la oraşe. Altă dovadă sunt Statele-Unite, populate până_ ml!j 
secolul trecut de câteva cete de Piei-Roşii. iar astăzi de 100 do mii. 
de locuitori. ca.ri vor · ajunge la 300 de milioane către sfârşitul -acestui 
veac. In sfârşit dovadă e şi China, a. căreia populaţie am văzut ce„ 
mare desime are. In Anglia şi in Statele-Unite se ştie cAt şi cum se 
munceşte. Să nu se creadă cumva că Chinezii n'ar fi muncitori. 
Chinezii, din contră, cultivă· nu numai câmpurile, ci şi coastele mun„ 
tilor. Cele mai mari moşii chinezeşti nu trec de -60 de hectare. In 
regulă generală un chinez cultivă un hectar şi chiar mai puţin,-insi 
cum ! Pe hectarul acela el pune de toate. Ba 1;1.ici iarna nu lasă pă„ 
mântui în pace. Unde vara a secerat orez, iarna dă drumul apei, face 
iaz şi pescueşte. Şi �ând nu are destul loc, îşi fnce case pe apă, ca 
să nu-şi ştirbească ogorul. Se poate spunei axfomatic, că «populaţia 
deasă însemnează muncă statornică şi intensivă:». 

[n privinţa raportului dintre, pământ şi populaţie se poate spune 
că ipământul ţării nbastre e nu se poate mai bine plăsmuit. Ca ar„ 
monie de forme şi ca varietate de bogătii, e un fel de -unicum pe 
toaU faţa planetei : la mijloc un podiş înconjurat cu o cun11ni de 
munţi; la poalele munţilor-cunună de dealuri; apoi şesuri întinse, 
mărginite de Tisa. Dunăre, Mare şi Nistrm). Nu e ţară- în Europa 
care să întrunească mai mult decât România toate condiţiunile nece
sare pentru o viată economică independentă. In multe ţinuturi ins! 
populaţia e prea r.ară şi munca pământului se ·race în condiţiuni prî� 
mitive. E ceea ce economiştii numesc Raub1virtscJiaft (gospodărie ho• · 
ţească), Aceasta trebue să ne îngrijească, de oarece populaţia nu se 
poate înmulţi fără o exploatare ştiinţifică şi pământul, mai la urml, 
cade în mâna· celor cari îl vor mt.nci deplin, oricine ar fi ei. 

Dar nici cultivarea ştiinţifică a pământului nu rezolvă chestiu
nea. Se ştie că Franţa. e cultivată ca o _grădină şi totuşi pqpulatia ei 
DtJ' creşte cât ar trebui să crească. Şi la Berlin s'a observat o scă•· 
dere bţ"liscă -a natalităţii de la 1900-în coace Cauza? E rafinarea: 

:J ' 

luxul, arivismul, egoismul individtial. G;recia pe timpul lui Polibiu, 
şi Italia, pe timpul lui Tacit şi Juvenal, au cunoscut şi ele rafinarea, 
cu urmarea ei fat�lă : descreşterea populaţiunii, împuţinarea natali
tăµt-Ne mai trebuesc, aşa dar, moravi1ri Blffl!Jtoase. 
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Exploatarea ·ştîinţifieă a teritor:îului national presl!pune ; o6ilca-
#ia ştunţiflctl a lntregultd popor. Se dă, într'adev!r, aculn n;inltă aten
ţiu�e muneii şi condiţiunilor în care se execută şi se cautA a o f,act1 
eAt mai spornică. In Statele-Unite, de, pildă, lucrătorul s'a cinemato„ 
gratiat, lucrând. Mişcările ,rnânilor lui au fost înregistrate. După aţ:eea 
ingineri specţalişti au st1.1diat filmul şi · au eliminat mişcările �.e· pri• 
so5. S'a ajuns astfel Ia o mare economie de timp şi de putere muş
chiulară. Lucrătorul c,re mai 'nainte încărca 12 jum. tone pe zi, a� 

1 

cum încarcă 47 ; zidarul care aşeza cărămida in 18 mişcări, o aşeuil 
în 5 ; o maşid de cur--ut, care se punea în funcţitine în 37 jum. mi� 
nute, se pune numai în 8 jum. MAtoda imaginată de Taylor (crono� 
metrajul) a clat rezultate uimitoare. ;De- aceea dela învăţământ în ge� 
nere şi dela Universitllţi în speci11l trebue sl pretindem mai mult4 
ftiinţd. Şi trebue să mai pretindem ceva : formarea carqcterelor, firi 
de car-e preg!tirea viitorului- nu l!le poate socoti asigurată. 

In condiţiunile etnografice de astă;d ale României, e bine sl ne 
pltrundem şi de un alt adevăr : Jţducatia · ştiinţifică a poporului im� 
plică respectarea individiialitctţilor etniee. Fiecare popor are calităţile 
lui şi dreptul lui la viaţă. Napoleon a nesocotit acest adevăr şi a 
dispreţuit naţiunile mici. Lupta dela Lipsea, numită «a natiunilorn 
a fost răsbunarea şi pedeapsa aceJei I greşeli. Germania, mai târziu, 
s'a arătat agresivă faţă de to�tă lumea. Bigmarck, cel dintâiu, a ne- · 
socotit principiul libert�ţii naţiunilor. Treitschke a erij�t silnicia_ în 
dogmă. Universităţile s'au făcu_t ecoul sentimentelor de ură şi de dis,. 

-preţ pentru cei mici .. O doctrină nouă s'a formât: el nu se poate
cultură fără slugi (keine K-uit-ur okne Dienstboten> I Şi rezultat.II îl ve-
_ dem: Germania a fost înfrântă şi umilită. A căutat şi Ungaria sl a�
servească popoarele nemaghiare şi se ştie cum a eşit şi ea din răz
boiu.

1 
Laper6use, Cook, Forster, Humb!>ld, Darwiil, Na,nsen, Amund�

sen, toţi călătoru vestiţi, s'au întors cu o mare simpatie pentru n,ea„
murile cercetate de et Nansen spune chiar că Europenii sunt în unele
privinţe adevăraţi sălbatecj pe lângă Eschimoşi. Şi nu mai e nimeni
acnm c;:ai:,_e să im fie con,vins .că distrugerea Tasmanienilor, Negrilor.
Pieilor Roşii şi altor primitivi, pe care plândul Livingstone a -veşte•
jit-o şi înfierat-o, a fost o neomenie. Poate tocmai acolo erau ascunse
rezerve preţioase de energie umană,.,

Noi, Românii, am fo.st totdeauna toleranţi. cu alţii. De Saşi,
Şnbi, Turci, Tătari, Evrei şi Secui nu ne pu'tem teme că vor mani•
festa tendinte centr�fuge serioase. Nici faţă de Ruteni, Unguri, Bul�
gari şl Sârbi, la cari se pot ivi într'adevăr gânduri iredente, nu uyem
motive să ne perdem cumpătul, E drept· că la Vijnita, pe malul Ce�
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remuşului, limba. romineascli se mai intălneşte numai pe piett-ele mor
mintelor. S'ar putea însă ca morţii aceia să învie. $'ar putea ca Ivan� 
ciuc de astăzi să-,i aduci aminte cine a fost eri. S'ar putea iarlşi ca 
mulţi Unguri şi Bulgari, cari n'au în realitate .o pfoătură de Sânie dia 
neamul lui Atila ori Asparuch, să-şi dea seama că nici dupl chip, nici 
dupl suflet nu seamănă cu Kara-Hunii. Dar dacă totuşi ei ar prefera 
sl rimâe ceeace îşi inchipuesc că au fost de când lumea, n'au decât 
să rAmâe. Noi am trăit două milenii pe plaiurile acestea şi ne-a,_m men
ţinut, ca neani. Nu avem să ne temem, tocmai acum, că vom displrea. 
Cu cei cari se cred şi se mândresc � fi descendenţii cine ştie cărei 
nobile horde tur�niene şi cari locuesc intre hotarele noastre, avem si 

'fim numai drepţi. 
Ar fi, desigur, de ştiut - şi rămâne în tot cazul discutabil -

dacă intr'adevăr dn problema raportului cu elementele străine, şi 'sn 
genere a organiz4rli Statului, trebue să ne orientăm in deosebi după 
experienţa Românilor cari au avut mai. mult de luptat cu străinii,. 
Autorul însuşi pare a-şi simţi această credinţă zdruncinată. Adevărul 
ei axiomatic n'a fost încă, ce-i drept, ,.-erifics.t. De experienţa aceea 
trebue flă ţinem socoteală; să nu ne bizuim însă numai pe ea. In ga� 
neral, pesimismul ce străbate !-lin toată lucrarea d-lui Mehedinţi cu 
privire la sinceritatea, competenţa şi patriotismul oamenilor politici 
din România-veche e cel pu!in exagerat. El e mai curând produsul 
unui sentiment decât al unei judecăţi obiective. Mai bine venit ni se 
pare sfatul ce se dă Românilor de curând lihe:·ati şi uniţi de a se ri
dica peste regionalismul provincial, pentru a reprezenta Statul şi Na
ţiunea, dacă tind să devină punctul arhimedic al politicei româneşti. 

Nu rămâne mai putin adevărată observaţia d-lui Mehedinţi diu 
cele două scrisori adresate d-lui I. A. Brătescu-Voineşti, că ,iaţa noastră 
politică are multe scăderi. Inrolarea eleme1;1telo11 politice n 'a avut 
intr'adevăr până acum nici un temeiu etic. Ori-câte cusururi care să 
discalifice pe om ar ·avea cineva, din moment ce dă o petiţie la club, 
el devine «onorabilul membru» al partidului cutare; iar dacă 4:onora
bilub se mai arată .şi zelos (într'o alegere, de pildă) el se distinge, se 
impune şi ajunge departe. Partidul are nevoe de voturi şi voturile, ca 
şi banii lui Vespasian, n'au miros, - toate fără df;osebire numără 1. 
Apoi ecandaloasele treceri din partid în partid riu mai impresionează 
pe nimeni. Chiar selecţiunea valorilor în partide se face d4pă aceleaşi 
norme. Priviţi ce se petrece în proviucie, unde oamenii se cunosc mai 
de aproape şi în bine şi în rău. Cetăţenii de omenie rămân smeriţi, la 
o parte. In schimb, vre-un neruşinat oare-care, 4:0m de afaceri rău
mirositoare, dă cu plasa în judeţ, adună pe cei de un fel cu dânsul:
caracudă, ştiucă, br9aşte1 mormoloci, lipitori, apoi trimite telegrame la
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i,et1,h ... şÎ iată-l şef!» Şi dacă «şeful» mai e şi intrigant şi linguşitor, 
el ajunge un mic Satrap provincial, care leagă şi desleagă toate în 
judeţul său, când partidul vine la putere. 

Şi cu toate aceste, ori-cât de respingători ar fi domnii Nimic, 
Simeni, şi Pleavă, cari fac şi une,-ori chiar con.duc la noi politica, po
litica în sine, adevărata politică nu e un gen de ocupaţie inferioarl �i 
omul politic nu e mai prejos de artist sau de savant in ce priveşte 
partea lui de contribuţie la înaintarea societăţilor omeneşti. Din contra, 
din toate valorile unei epoce, omul politic, omul de stat, e valoarea 
eea, mai rară şi mai preţioasă. Un astfel de om a fost, în zilele noastre, 
Bismarck. «Discursurile» şi «Scrisorile» lui sunt nişte adevărate galerii 
de tablouri, cu figurile cele mai de seamă ale epocii. Biiimarck a avut 
numai cusurul că nu s'a pătruns de doctrina ideali tului Fichte şi n'a 
fost destul de filosof. Mai complect şi mai armonios decât el a fost 
Cavour, soldat, artist şi cugetător desăvârşit. Om de Stat e şi cretanul 
Veni1-elos, un realist_; un temperament etic. .\şa încât dacă se cuvine 
sl dispreţuim şi să osândim politica rnoravurjlor uşoare, tot aşa se 
cuvine să arătăm cel mai sincer respect adevăratului om politic, -
omului de stat. 

Dar cum îl vom cunoaşte? .. � După oratorie, nu. Omul de stat 
poate să nu fie orator. El trebue sli fie mai intâiu imper8onai, al doilea, 
rsalist şi al treilea, scf. aiba darul de a Insu/feţi pe contempm1ini 

0

psntm 
iâeclurile lui. Omul de stat, într'un cuvânt, trebue s4 aiM pCJsiunetJ lv-
rr,dui public, 

O pildă clasică de om de stat rămâne Pericle. Dela Pericle nu 
avem nimic scris. Dar, cu toate aceste, timp de 40 de ani el a fost 
izvorul de entuziasm,_ omul de voinţă şi caracţerul neşovăitor, 'care • 
schimbat toate ,energiile atenienilor. Fidias era mâna lui dreaptă. Sub 
el Cnlicrate zidea Partenonul, Metagene templul din Eleusis �i Mine
sfoles Propileele ... 

Pe omul politic, mai la urmă, il cunoşti şi ţlupă colaboratori, -
clei «cine se aseamănă se adună:» : - valoarea. acestora îti dă măsuri;. 
valorii lui. 

D. Mehedinţi inchee cu judicioasa ohservaţiu_oe că viata poporu
lui rom�n ar putea fi împărţită în. trei perioade egale de· câte 600 d� 
a.ni fie-care. Prima, începe cu c9lonizarea şi ţine pânll Ia năvălirea 
Slavilor : o pruncia lui ; a doua, dela năvălirea Slnilor până la inche-, 
garea principatelor: e aăol68cenţt1; şi a treia:, dela închegarea voevo
datelor pânăl a unire (1859 şi 1918) : e tinereţea,. Abia acum, dup! unire, 
începe faza lui de Mrbaţie, Poporul român are încă multe· şi miri 
greutăţi de învins-, pi.ai ales că, după ,cul'n pe fata omulw eare a iii.cut 
de '7lrsat rlmân eemne, a,a au r�mae �i se menţin în .făptura lui 
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11rme şt rlni etnografic� din faza infiltrării. «Uar traiul şi dezvoltarea 
Latinilor din Carpaţi nu poate şi nu trebue să atârne de gratia ni
mărui. ci numai de puterea culturală şi materială a poporului autoch
ton:D. Critici. a ceeace e bolnav în so�ietatea noastră şi contl'ibuţia la 
organizarea ştiinţifică din viitor a vieţii şi dezvoltării sale, sunt aşa 
dar totdeauna bine venite. 

Acest rezumat, în care n'am dat măcar o egală extindere tutu
ror capitolelor, ar putea fi numai un îndemn pentru cei cari se ocupi 
eu studiul acestor probleme. să cetească 1 cartea d-lui Mehedinţi •. Ea se 
va eeti cu folos. Se va ceti şi cu plăcere, pentru că, autorul a înfAti-
4at materialul tratat i11tr'o formf trumoasă, energică şi colorati. 

L H. R.01'\AM 

'\ 

,. , 

.. 

• .J,;;, 
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41.n, 

,,lf Gb11li1 lntonH Baudrand Pa,isfnl &1ogr1pbl1 ardlu lffBl'li'Um-
dlsposlfl'' ParlsHs IDCLIXXIl-1682 . 

-◄ 

BalmJlris, Iacus Moesiae infer�oris Pllnio, quem efficit 
Danubius, fluvius, non longe a suis ostiis et supra Istro· 
polim ; huius meminit quoque Callistus ejus ch·cuitus ea ' 
65 milliarium et a ,Pineto vocatur �Laaus Beatae Mari(:i:e 
Danubianae" 1 Le lao de nostre Dame du Danube Gal„ 
lis; sed ab · incolis dicitur le Lac de Cara„ui, ut didici

' a viris doctis iIJarum pat'tiu°t1. (pag. ,ţ6 l).
In traducere ; 
Halmyris, un lac

1 
după Pliniu, lu Moesia inferioară, 

pe care îl formea.za. fluviul Dunărea, nu departe de gu 4 

rile sale, mai spre nord de Istropole ; de _el l)Omeneşte şi
Callistus dându-i nn circuit de 65 de mile, iar Plr:etus 
rl n1i1-meşte ,,Lacul fer,icitei Maria Duriăreana'\ ,,Le lac 
de nol!tre Dame du Danube" ·Ia Francezi; tnstt de către 
locuitori este numit � Lacul Carasu•, după cum am 1aflat 
de Ia bărbaţii invaţaţi din acele părţi 1)

lstropolis urbs fuit Moesiae inferioris Plinio, "quae 
lstros Straboni · et Istria Arriano, în tractu Scythia dieto, 
ad Peuce seu Sacrum Ostium Istri fluvii, quae nune 

1) D11 oigur, e v,)l'ba aci de I.acul Razim, pe care autorul n .eonfundă
en balta C.r1M11:1 de pe -val�a diJltl'fl Mefidia ,i Cern1Lvou. " 
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Stra,vico castaldo, aliis autem Prostaviza dîcîtur, 60 sta
diis ah ora Ponti Euxini dis ta ns, et 200 f ere a: Tomis in 
septentrionem, subestque dominio Turcarum a duobus sae
culis, cum toto tractu adjacente qui in dies sterilis et 
incultus efficitur, propter frequentes incursiones' Tartaro
rum Dobrucensium et aliorum. (pag. 533) 

In traducere : 

Istropole a fost un oraş al Moesiei inferioare, după 
Pliniu, numit de _Strabo lstros şi de Arrian Istria., în ţi• 
nutui numit Scythia, la gura Peuce sau Gura-sacră a 
fluviului Istru; azi se numeşte „Stravico castaldo'', iar 
de cure unii şi l'rostavi/a, f1ind departe cu 60 stadii de 
gura Pontului Euxin şi aproape cu 200 stadii ele la To• 
mis spre :JDiază noapte, şi se află sub stăpânirea Turci
lor de doud secole, fmpreună cu tot /inutul altUurat, 
care din .zi în .zi se preface mai pustiu şi mai sălbatet 
din cauza numeroaselor incursiuni ale 1 ătarilor Do
brogeni şi ale altora. 

C 5MTE!.SCIJ 

I 
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Manuscrlsele ae trimit d-lui C. Bratescu, �re

fesor la Şcoala normală din Constanţa. 

Redacţia tiu ia sub a sa răspundere nici una din 

<{>piniunile emise de autorii articolelor publicate. 
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«F'/:\RI.S"fRION» tlN DU�f\t DE- GRflNl-Pfl 
f3IZR�·r-1N IN -DOBR.OGER DE RStAz1·-

. 
. 

(FRAGMENT DINTR'O COMUNICA�E . ., . 
LI\ f.\CADfiMIA ROMANA) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 
. � 

{ . . 

• 

• 

• • 

• 

/2{ V, 
• 

' 

Cu pri.lejul evenimentelor ce se desfăşură la gran,ta· 
·de.· Miază· Noapte a imperiµ.Iui . bi•�antin, în veacµrile .. XI. şi
X[I, scriitorii acestui imperiu pomenesc adesea, s,ub :�u-
mele de Paristrion, un· ţinut. de la Dunăre, ce cores
punde cu Dobrogea actual-ă. El începea din su.s IµJJ�lţ .... de . 
Silistra şi mergea până către gur=le Dunării, p�qtru -l

� fi 
statornic amintit ca unitate administrativă "� ar.aşeiori „Şi
Ţinuturilor •dela Dunăre" şi a avea de reşedinţă .-41. ;��r
muitor·uJui ·bizantin cetatea Silistra (Dristra, Dorost,olqh). · 

Relevând întâi� _oară, ca . cele mai ::v:echi a..l�ătgjri ·-�e
vieţii �e Stat vomâneşti, formaţiile de c·aria�tşr pqJiţic,
menţio11ate în acele părţi, ·pe vremea. 100.păratu\ui,AleKios 
I Comnenul, de fiica acestuia, Anna Comnena,�-�. N. J.Qrga . 
bănuia că termenul de „Paristrion", ·pentru ·regiunea dµ;11ă
reană care e teatrul acestor evenimente, trebuia· să . fie . 
mai mult decât o indicaţie geogratică oare-��·re. 1)

Izivoarele bizantine ne ar.ată, în adevăr, că sub� aceste 
nume se înţelege o sub„tmpărăţire ad,�inistrativa. şi mili
tară a imperiului. Timp de două sute de ani, i,n . gJ�ri- . 

• • 

oasa perioadă a Comenilor, Ţinutul acesta, � uµ .. ducat 
de; graniţă dintre cele mai însemnate - a fost strân� lţ-
gat de Constantinopole. . " � 

. .. In paginile ce urmează, dăm ·o expunere a E�ptelor
--�--:----- • 

. . -

,. 
. 

- . .• 
• 

. . . ' . 

1. Les p,,.e1nie1�es cristall·isat,ions ă'Etat cles Rouinains, în ,,Bullefin

de la sec1ion historique de l'Acad. roumaine,,,5-Se aunees. 1 (Jauvier i92 J ' 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

I 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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• 

. • • 

·c�: alcttuiesc istoria acestui ducat, pe cât se poate re
. constitui�. după ştirile sărace pe care ni le-au păstrat sc1·i:
torii bizantini. 

• 

• 

• 

+ 

* * 

• 

Paristrion, unitatea administrativă - militară• a im
periului, s'a creiat, după toate probabilităţile, în u1„ma dis- ·
tragerii ţa.ratului -bulgar al lui Samuel. Când cel din urmă 
apărător al neatârnării bulgare, acel Se1/fnion, care-şi avea 
reşedinţa 1·a Sirmium, c���. su·b loviturile de pumnal ale 
lui Constant�n Diogenes, comandantul din ·părţile acelea 
(1trov ex.stas 1.1spcov ă..pxmv ), acesta fu aşezat dE Basi]ios _II 
BuJgaroctonul ca guvernator al ţinutului cucerit, acelo 

... la,; -Sirmium � ('X.�t ! �b LltoySYY]c ă.px Et V E'ta. x:&YJ . 'tije; VEO'X.'tY]'tOO
X c� p ct.�) .· .- . . . . . . . . : 
7• 'Ceva mai târziu (1027), sub Constantin IX Mono-. 
maehos, când Pecenegii trec Dunărea în Bulgaria, devas-

-

·. tând· greu ţinutu], omorând şi târând îH captivitate mul-
1 time de soldaţi şi şefi militari, împăratul, spre a asigura
• liniştea în aceste locuri primejduite, creiază pe Constantin
· Dio�enes duce al Bulgariei (ato o oCJ.otAEoc: Krovotu.Y'ttYoc
�OY LltoyEY"fJV ripx_oY'tCJ.. �-tpt-1t00 0'1ttlPXO'i'tC1., 'X.tl.t aoux'CI.. 't"�c
BooA yaptCI..C: €'7t0tY]uEY 2).

· . Basilios II procedase cu mult tact politic, după sdro- ·
birea definitiăvă a r.esistenţii bulgare, punandu-şi, în dife
rite puncte ale: Statului cucerit, . cârmuitorii săi, fără a 
transforma acest Stat intr1

0 simplă „ themă" a imperiu-
.lui 3) Necesitatea apărării îl silia pe urmaşul său, după ·
câţi-va ani numai, a pnne asupra Bulgariei danubiene un 
duce, cum erau atâţia· în punctele de fronţieră ale impe
riului. Diogeneş se. strămută astfel dela Sirmium în păr-

. ţile expuse mai mult ale vechei Bulgarii· danubiene : .. pe
aici veniau acum, regulat, năvălirile prădalnice ale bar-
barilor. . . 

· .
� 

· · Reşedinţa noului duce bizantin era la Dristra sau ·
Dorostolon (Silistra de azi), cetatea cea mai · puternică 

• 
• • 

• 

1. Ked renos, ( ed. Ronn.) ·11; ·476,24.
2. l'bidem,_ II, 483,20. �
3. Skylit zes (ed. Bonn.) 715,1.

- . . 

• 

• 

-• 

• • 
• 

• 

• 

t 

• 

• 

•
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• 

pe linia întărită a ·ounării de jos ! Autori.tatea sa se exer· · 
cită asupra· tuturor oraşelor · de pe malul drept al Dunării, 
· unde steteau acum iarăşi garnizoanele imperiului. Titlul

• 

său aj_µnse în· curând acela· de ,,duc� al orttşelor şi ţi-
nu(urilor de la Dunăre", de _unde termenul ge_neral de
,, Paristrion", pentru noua sub-împărţire administrativă.

Term�nul acesta se tnţâlr;ieşte şi penţru alte ·pa.1,ţi de
lângă Dunăr�, către Sirmium, cum il aflam 1·a KinnaDlos1),
.par acolo. el are valoarea unui simplu term�n g_e�6rafic . 
. : Al doilea duce de Paristrion fu, la începutul · doll}-
niei lui Constantin IX Monomachos� vestit�! K�takalon

Kekaumenos, unul din cei mai mari generali ai veacului x·1. 
Ruşii lui Vladimir, veniţi în 10�3 asupra Gon�tanti

nopolei, fuseseră zdrobiţi la intrarea Bosforului. Cei scăpaţi· 
din acest des�stru luară atunci drumul pţ uscaţ c�tre 
patria_ Iar. Lâng� Vama, ei sunt atacaţi şi nimiciţi (800 
prinşi fură trimişi la Constantinopole) de Katakalon Ke� 
kaumeno�, ă.pxrov wv 't(oY 11tspt 'tov ''Ia'tpov '7t6As<ov �ttt 
xroptCOY 2). ·- · .• '

El nu stete· mult în locurile ·acestea. Marile sale ta-
• 

lente m.ilitare îl chemară îndată la cealaltă extremitate 
a· imperiului, în Armenia ·de curând anex3:ta, unde arma
tele bizantine purtau grele lupte cu emirul· de T.ovi·n. Ka
takalon fu transferat din părţile Dunării ca duce al Iberiei. 

Io locul său fu. aşezat ln Paris trio� Mihail, f ful lui
Anastasios. · .. _

. , . 

• 

Se ştie ca, în 1048, Kegen, �idicându-se asupra lui 
Tyrach, trece cu 20.000 de Pecenegi Dunărea pe la Si
listra, vestind pe Comandantul locului, Mihail, asupra 
cauzei venirii . sale şi a. dorinţii lui de· a intra în ser
viciul imperiului: attlt.t"f1YU€'ttlt 't<t) 'tij� xc.�pt!� ă.pxovtt ( fiv 
as MtX,tl"f]A . o. 'tOU , AYt!O'CC/.utOU ut6c:) 8). Iar când Tyraeh 
ameninţă îr1�ată cu răsboiu, împăratul trimete poruncă· lui 
Mihail_, rJ..px.rov 't&Y '1tt!ptatptrov 11t6Asmv, ca să paziască
bine malu1·ile fluviului 4)

• 

-

1. Ed. Bonn., 118,11 ; 1.19, 16-7J
2. Kedrtnos, II, 555, H.
S. lbideni, li, 583,12.
4. Ibidem, II, 585, 5.

• • 

• 

• 

• 

I • 

• • 

• 

, 

\ 

• 

• 

\ 

• 

• 

� ' 
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După Mihail, aflăm, sub. Constantin X Ducas, do 
şefi în acelaş timp, în acea�tă regiune. Năvălirile Pecene
,gi�or. şi. ale Cu.mapilor, ajuns'eseră · tot mai deşe şi „ imp·e
ri.uţ se văzuse, de s,igtir, nevqi_t a -P?,'ne acd,Io . doi şefi,
pentru a putea· asigura ·paza hotarul�i. Când . Cuinanii .ti::ec 
. în :m,aşsă peste Dunăi;e, în 1065, Nike'phor.os Botaneicites 
şi· B.a�îlios Ap9capes,. -cfov -iso.ptcfrptc.ov , -it6Asc.ov ă.pxciwtsc;:, 
'încearcă:. zădarni,c a· le împiedeca trecerea 1 ).· 
· . ))�pă aceş,ti8;, com:1nda în_ Paristrioil o a.tu . i::ebelul 
,,, .Ve�t'arches� ,Nestor. c�re, ., abia instala,t, ia armele în 
. poh:iva,JuL Mihail VII.'Pa�apinakes ( circa 1072). El fusese 
,'ar,��e:,trimes· .de la Cqnşta�tin,opole, în .P;ărţile un,de se 
;revolta,, Clţ aoo,; f(Î)'I Ilq.ptcnpfc.ov 2). . . . 

. 
. ; ! , � )� sf�rşit, tri timpui domniei l�i :Alexio? I Comneiiul; 
J��

1
).l! �091 :-:-92,. .. d�cele de_Paristri�n era ���ţi Ni{{�rit�s.

;:P9pa .µiarea bătahe de .la Leburmon (Aprihe tu.91), în
.�câre .Peienegii fură �triviţi de Bizantini, cu ajutorul Cu

c• ��ni,l;?:f; ·_frwăratul Jj .trifi!ete„a lui . N!kerites · de _coleg' pe
. , Georgios al lui Dekanos l 8cvprtoc;: 'COO ·&s-x.a.voo ; ;n rea
litate însă acesta, compromis în conspiraţia.' lui Ga-

_p.ra.�t .�ra .. ��ped!at .. la pu��re „pentru a fi maţ bine ob-
' s�rv�t de c�tre, N1kerite� ... ; . · 

r,, *·"' ...* '* ' .

• i. � ' 
• , 1 • H ... .... : I 'ţ, 1 I/ 

. . -Alt duce de Paristrion nu mai 'cimoaşteni. 
. 

Aceasta 
nu. inseariuiă însă. că ducatul va fi ctiiipărut atât. de re

, pede. Urmaşii lui· Alexios I au fos't mai cu searnâ · absor
,.)?iţi. de evenimentele. ce .chemau atenţia lor în Asia . 
. - Politica .de· energie războinică a lui Ioan Il ComQenul, 
... �perialismul amb1ţios ş_i înirăzne.ţ al lui Manuel ţrţu 
_încă ld�st�l: 'de impunăt?are pentru a păst�a la frontiera 
mereu expusă a Dunări.i acest post inamtat, · a c�rui . ex1s
ţenţă număra o sută de ani şi mai bine ... Ridîcar�a .'acel.ei 
.numeroase oşti de ..Vlahi, . . ,,din părţile de către, I:\mtul-
·:Euxiin'.', pentru războiuf 'lui Manuel Oomnenul cu.Ungurii
(1 i64), despre care ne vorbeşte Kinnamq�, ._, co_��Îrmă:'-·şi

1. Zonaras (ed. Bonn) III, 678,7. Cf. Skylitzes, GM-,11
2. Skylitzes, 719,11; Zonaras, HI, 713,:J.
3. Anna Comnena, (ed. Bonn.) ,I, 122· ·. · '··· · · · 
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• 

• 
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• 

• 

- -

• 

·,

• 
•• 

ea·· existenţa în acel timp a · unităţii administrative, · din 
care porniau aceste pregătiri. 

Existenţa ·ducatului bizantin de la Dunăre s'a putut 
încheia numai cu sfârşitul puternicei dinastii a Comne
nilor. Răscoala Aşăneştilor, cucerirea de către Latini a 
Constantino polei, cu toate urmările lor atât de fa tale Bi
zanţului,· au rupt definitiv legătu1·ile acestuia cu .ţinuturile 
de la Dunăre, cârm11ite de ducele din Dristra. 

•'

• 

• 

• • •

• 

' 

N .. BANESCU 
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5flNXUL-
HEtN!ţlCH HEINE 

E vechiul codru din poveste I 
Văzduhu-i tot parfum de tei 
Şi luna-mi farmecă simţirea 
Cu mândra strălucire-a ei. 

Mergeam grăbit şi cum mergeam 
Un cânt frumos venia de sus -
Cânta'n desiş privighetoarea 
De dragoste şi dor nespus. 

Cânta de dragoste şi dor, 
De râs ce'n lacrime se sbate, 
Prindeau viaţă'n pieptul meu 
Atâtea visuri vechi, uitate. 

Mergeam grăbit şi cum mergeam 
Zării o pajişte smălţată 
Şi chiar în mijloc un castel 
In faţa ochilor s'arată. 

Ferestre 'nchise pretutindeni 
Ce jale'n liniştea pustie! 
Să crezi că moartea 'n aste ziduri 
Işi are cuib de-o veşnicie. 

� 

Un sfinx de piatră'n faţa porţii, 
- Ciudate părţi în el se 'nchee -
Un trup de leu cu ghiare crunte.
Jar' cap şi sân ca de femee.
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. Ce chip frum�os ! A lui privire 
Spunea dorinţi ce dau fiori, � 
Plutea pe buzele tăcute 

· · Un zâmbet blând, linistitor .
, 

ln cântecul privighetorii 
Să-mi ţin pornirea n'am putut, 
Pe chipul gingaş, fără voie, 
Uimit pusei un lung sărut . 

Văzui cum chipul înviază 
Şi piatra prinse să suspine -

· Cu sete aprigă, nestinsă
Sorbi sărutul dat de mine .

• 

• 

• 

' 

. . -

• 

• 

• • 

• 

• 

. • 

Si.mtiam cum sufletul mi-l soarbe 
In strânsa lui îmbrătisare 

, , 

Şi cum în carnea mea patrunde 
Grozavul ascuţiş de .. ghiare. 

Plăcut martir, durere qulce, 
Ce groasnic chin şi bucurie I 
In timp ce gura mă sărut.ă, 
Cumplite ghiare· mă sfâşie . 

Cânta 'n desiş privighetoarea ; 
<<Q. sfinxule frumos, iubire, 

• 

• 

De ce 'mpleteşti dureri de moarte 
Cu-atâta sfântă fericire? 

O sfinxule frumos! Desleagă-mi 
Această taină minunată-
De mii de ani gândesc la dânsa 
Şi n'am ghicit-o niciodată)). 
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DULE'fl 

- Stai, Dulea, stai f ... C.!-ti pasă ? Stai şi te prăjeşti la
soare I... 

„ Dulea tologit pe iarba moale şi mătăsoasă de dinaintea 
bordeiului, cu· picio'arele infăş_urate intr'o groază de surtuce sd°ren
tuite, auzind glas �unoscut - glasul vecinului ce-i spunea de ani 
de zile aceleaşi vorbe, ori de câte ori se abătea pe la poarta lui 
- vru să ridice capul, dar toropit cu fotul de căldură, rămase
cu ochii la cer, şi 'ngăimă a lene:

.:.._ Păi ... sfânta Duminică ... meştere lordachi! ... Hodinesc !. ..
Mai hodinesc şi eu f.,. 

Meşterul Iordache - care se cunoştea cât de colo că. are 
cen pe inimă - îşi drese glasul şi se dădu mai aproape, tră
gându-şi mustaţa pe oală· a gândire: 

- Hodineşte, Dulea ! .... Hodineşte L, C'apoi dela v'o mâni 
încolo, iar intrăm la roată! ... Am luat binaua grecilor din piaţa 
mare! ... Facem noi şi pe-aceia I. . Ha? 

Şi vru să se aşeze pe iarbă. 
De lângă Dulea - un câne mare şi negru aţipit c'o labă 

pe pieptul lui - ridică ochii turburi, mârâintl duşmăneşte. 
Dulea întihs·e mâna, îl mângâie cu dragoste pe cap, pe spate, 

şi 'ocepu să-l ciugulească : 
- Ei, taci, măi Mocane l Taci, că-i meşteru lordachi I...
Cânele mişcă din coadă, mârâi din ce în ce mai domol, tot

mai domol, pufni pe nări, întinse gâtul şi 'nchise ochii fericit. 
Meşterul îi aruncă o căutătură urâtă, trase pălăria pe ochi 

şi se lungi mai încolo, rezemat într'un cot, strivind între degete 
câteva fire de muşeţel. Şi vorbele nevestii de cu· seară, vorbe de 
mânie, ii veniră din nou în minte : ,,Iordachi, bărbat eşti tu? 
Birbat? Javra lui Dulea iar mi-o prăpădit o găină ! .. Iar ! Şi tu 

www.minac.ro



. : ": 

taci ! ... Taci ca un mort! ... Mă rog, găinele ni Ie-o ·prăpădit, că 
din şaptesprezece n'am mai rămas decât cu urta; pe Tincuţa şi 
Nicuşor ni-i bagă mereu în hilichi... Ce 'gâhd ai?- Ha ?!i 

Ce gând să aibă ? Tace ! Tace că n'are 'ncotro. Da.că, 
nu i•ar fi lui de Dulea, he, hei·!... Ce peti·ecanie i-ar mai 
face javrei! ... Un gogoloş mare· de· mămăHgă cu brâhză şi ceva· 
şoricioaică sau sticlă pisată ... _Dar, se gândeşte· la Dulea. Se gân
deşte mult şi tace ... Tace mereu. Unde ar mai- găsi el aşa sculă,: 
de calfă? Face zidul de par'c1-i--tras cu linia. 'Face ciubucăretul• " 
mai dihai· ca Talienii. Iar la sob?, nimeni nu I întFece. 1 Hotărât-1.:, · 
fără Dulea ar fi de ·pierit! Luetătorii l-ar părăsi: Şi cu toate·că-i · 
beteag de picioare, ar lucFa pe seama lui. Căoi Dulea ·preţueşte 
cât zece. Vede grfşala numai decât. Ş':-b vede biF1e ! Hei,' cum· 
mai vede Dulea� Ş'apoi unde pui, ·că--nici ·o: Schele n1u' poate ,ri
dica făra el. Şi lucrătorii ţin• la D1,1lea lucru·- mare ! :.. Iar Dulea 
ţine la câne, ca la viaţa lui ! Atunci? Hm'! Trebue;învârtit; altfel 
şurubu ! .•

Şi deodată gându-i s'abate cu toată· cruzimea spre cumna
tu-so Costin, ce ţine tăbăcărie peste apa târgulu'.i.� lş1 făcu vânt 
cu pălăria şi ochii lui mici şi sfredelitori străluciră în eh-ip ciu-· 1 

dat. Avusese el doar o vorbă cu Costin. 
Se trânti pe spate, puse· pălăria peste ochi-i •Şi luă firul vor-

birii pe departe, cu viclenie: · · 

- Binaua-i mare .... Mai mare ca toate din ··vara· asta ..• Şi-i 
chip de câştig ... să nu mai• dud grije toată ernicica '··· Facem 
Dulea ? · · ' ' · 

Dulea :_ care îşi purta mâna în neştire pdte blana: moale 
şi mătăsoasă a cânelui, urmărind cu ochii umezi o 1pată· d,e nor · 
în chip de ostrov, tivit de jur împrejur cu 'n ie!'de horbotă şer
puitoare şi trandafirie, - tre,ări ca ele pe aliă lume: 

F t I ( 
v 

I f , I N . • ·v - acem meş ere . .. . .um sa nu .•.. acem .• . uma1 sa 
nu ni prindă i,>Ioile 1: .. C'apoi de I. .• Şi arătă paţa de.nor; picioa-
rele ... Boala-i, boa·lă !. .. Nu te iartă! Câtu-î cald şi senin� mer-
ge1 .... mai mergel...Mă dor ele cotonoag1Je iste·a'şi mijlocul mă:doare 
-doamne iartă�mă -de par'că's putred, da: t6t merge!.:. lnsă
cum or veni ploile,- s'o dus 1boii' dracului! Nu mă ştiu eu?

· Şi Dulea oftă amărât. Apoi rămase pe gânduri, �cu o·chii la
pata de nor care, in:etul cu încetul ajungând în dreohHsoareluil 
luă înfăţişarea unei clădiri în flăcări. Dulea o urmări până se 
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prăbuşi',· prefăcându-se 'n zeci de fărâme sângeri şi, deodată,. 
adăogă sugrumat : 

- Mă om.oară reveneala şi pace ! Ia un prăpădit !. ..
· Atunci, meşterul Iordache trase pălăria şi mai pe ochi, căi-

nându-l 
· · 

- Cuuurat prăpădit ! D'apoi şi Dumneata nu te cauţi !. ..
Umbli cu babele! ... Par'că babele-s duh sfânt! ... Ai să a1ungi olog I 
Olog de tot I Să· nu te mai ·poţi hrăni!... Dumitale iţi trebue 
căldură, Dulea, ·c.ăldu1ă multă! ... Şi iarna şi vara I... Să ştii dela 
minei Şi iarna şi. vara I ... Dumitrachi tejghetarul dela „Adam şi 
Eva" din piaţa mare, nu era olog? Şi'ncă ce olog ?1 ... Se ţinea 
de gar<Juri ! ••• Da�, emu, că Dumitrachi-i om �.u glagori la cap, 
a plec.at. µreche� la sfatu unui rus ce venea p'in prăvălie şi. .. ce 
mai la deal la v_ale : şi-a turnat nişte prube de �iubote căptuşite 
cu blană di câni, ,să se ducă vestea/ ... Ş'acu, slavă domnului, um
blă ! l:.Jmblă- ca toată lumea!. .• 

Dulea se ridică'ntr'un cot: 
- Blanâ di câni ?
--:-- Ce _na_iba, n'ai mai auzit?

. - Ba di auzât, am ·auzât, cum să nu ... Da' chipurile soco
tiam da's braşoave! ... 

. -:- Pai, .dacă socoteai, rabdă! Rabdă 'n piele ! ... 
Faţa lui. '[i>ulea, cinstită şi rotundă ca o lună, se umplu de 

lumină. Făcu o sforţare de necrezut şi. se dădu mai aproape : 
- Şi zid că să aivă leac? Ha?
La vorbele astea, .musLsţa meşteru!ui - roş' e şi tocită pe'a

col�uri -;-- se strâmbă într'o parte, a bucurie ascunsă : 
.- Mai vorbă? Par'cf-;i ia cu mâna! Iacă, Oumitrachi n'o 

murit ! lntreabă 11. • 
Dulea îşi privi picioarele dus pe gânduri : 

- - Aşa-i.' .. să-l întreb I... Ca di undi naiba u găsât el blanâ
di câni? Că pela cojocari nu cred sâ hii ! •. 

- Aşi, cojocari L Ce cojocari? Ave·a omu un câni cum
ai şi· Dumneata-un câni cu blana moale· şi lăţoasă - că numai 
aceia-i -de leac, şi I o dat pe mâna lui cumnatu-mio Costin. Iar 
Costin, cum Îi el săritor Ia nevoe, i-o trântit o chelşică număru 
unu 1... Nu cred să-l fi costat cine ştie ce pân pe-acolo ... Da 
pe,ntru Mneata, m'oiu ruga eu de Costin. Ce naiba, atâta lucru 
a face el' pentru mine ?!... 
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Dulea îl ..privi ,1ăuc: par1cl1 surzise. Apoi se trase îndărăt 
cu spaimă şi se sgârci lângă câne, cuprizându-1 în braţe pătimaş, 
nebun de durerr, ca şi cum ar fi vrut să-l apere de-o primejdie. 

Cânele ridică ochii - galbeni, cuminţi - şi-i linse mâna cu 
recunoştinţă. 

Dulea simţi că i se rupe inima. �Deschise gura şi gemu 
tremurat: 

- Ai auzât, măi Mocane, măi? Ai auzât tu ce mă 'nvată
meşteru? 

Apoi amuţi şi rămase cu ochii în gol, gâfâind, ca şi cum 
ar fi ridic'at un deal. 

Meşterul, în picioare, gata de ducă, îi privi oarecum înduioşat. 
Dar, numai decât, gândindu-se la iadul de acasă, îşi trase mus
taţa pe oală ronţăind-o între dinţi, şi săltă din umere : . 
· - �i, dacă- eşti copchil, treaba dumitate !... Fă �e vrei ! •..
Da'să ştii' de la mine: când ti ajungi 'n cârjă, nimenea n'o să�tl
deie sub nas I Nimenea ! ...

Şi tuflindu şi pălăria pe ceafă, băgă mânele în buzunări şi 
plecă pe poartă, scrntând zarea, cu ochii lui mici şi sfredelitori. 

* 

* * 

O seamă de vreme, nu-şi mai pomeniră nimic de cele în-
tâmplate. Dar seara, ori de câte ori lăsau lucrul, având acelaş 
drum, se abăteau regulat p.e la „Adam şi Eva" la câte un 
rachiaş, două. 

Dumitrache tejghetarul.,.- pus la cale �e meşterul Iordache� 
le săria 'nnainte zâmbitor, cu braţele . deschise .. Aşa că, vrând
nevrânc', Dulea trebuia să dea r.iereu cu ochii de ciobotele făcă
toare de minuni. 

Odată, ne mai putându-se stăpâni, cum vremea ploilor în
cepuse să bată la uşă,. iar el de-abia se târa pe picioare şi bla
nă mai moale şi mai lăţoasă ca a lui Moca.au nu era de găsit 
în tot târgul-răci în fiecare Duminică îl clăbucea .cu săpun şi-l 
spăla ca pe un copil,-trase pe Dumitrache la o parte ş,i, căh 
când-şi pe inimă, îngăimă: 

- Te-aş ruga un fel · de lucru ... Nu te superi... ha?
Dumitrache, prefăcându-se că nu pricepe unde bate Dulea,

îl atinse binevoitor pe umăr : 
-Parale? Ceva mai multe? Cum să nu! Pentru dumneata ..•
DuJea scutură din cap că nu-i .vorba de asta şi dându-se

mai aproape, arătă cu dreapta către ciubote: www.minac.ro
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. i _,_ '•Cât? .• Cât te-au costat? •.. 

. - Dumitrache se umflă în p·ene: 
--=- Aaa, ciubotele ? la un fleac de nimic... vre-o trei poli 

cu blană cu tot ... Cam aşa ceva!. .. Dar, ce are-a face ? Dum
nez,ău să-i deie sănătate rusului I Iaca, acu umblu!... Pot să dau 
şi1,fuga la nevoie l 

. Şi to·t lăudându-se şi ridicând pe ru� in slava cerului, se 
aşezară la o masă nas în nas şi prinse să-l sfătuiască din toată 
inima,· ca pe un adevărat prieten : 

- Nu-ţi închipui! Parcă-ţi ia cu mâna! ... Ş'apoi trei poli ..
Pe ce mi svârle_ omu trei? ... 

: Duîea · îl ascultă mocnit şi g.oliâ păhăruţ peste păhăruţ, ca 
să-şi fa�ă curaj. 

, Meşterul Iordache; care se 'ncurcase într'adins la vorbă cu 
alf muşterii tocmai în partea cealaltă a prăvăliei, nu�I pierdea 
din ochi. Iar când simţi că lucrurile-s pe gata, se ridică a lene 
şi se 'hdreptă spre· eJ, legănat, cu' mâinile'n buiunăl'i : 

· ·-'- Ce naiba, bre, omule, tot puneţi la cale?
Şi schimbând o p"rivire de înţelegere cu Dumitrache, po

runci trei secărele şi ceva me7:eluri : 
· ·-= Nu, de alta, ·dar pe inima goală, de ...

Apoi se trânti· pe scaun, răschiră picioarele şi aduse
vorba de bina : 

...:.... Acu, hă I Acu zic şi eu frăngăret! ... Să nu mai duci 
grijă toată ernicica 'de gură ! ... Dar până una alta, muncă nu 
şagă·! ... Să te ţii Dulică ! ... Tocma' pe după Sân-Dumitru 'ncolo, 
dac'om scăpa cu obraz curat I 

Şi plesnind1H una peste genunchi, adăoga vesel : 
. ·- Să te tii Dulică L. 
· Dulică, secat la ·inimă de palm'iţ cam prea fără milă a 111.eş·

terutui, făcu o strâmbătură cumplită, trase picioarele sub masă 
şi tăcu mâlc. Apoi duse mâna la pahar şi-l turnă dintr'odată 
pe gât, ca şi cum ar fi băut otravă. Să se ducă racila din pi 
cioare I Să se ducă pe pustii de unde a venit I Să nu-i mai audă 
de nun'i'e ! Fir'ar ·a dracului de -racilă ! · Că numai ea are ,să-l 
calicească, s&-1 bage'n pământ. .. 

Durriitrache-prinzând momentul-sări îndatoritor şi 'nfi-· 
gându-se fudul în ochii Juj, isbi piciorul drept în' duşumea .!. .. 

- lnc'un păhăruţ l Ha ? Ce zici ? Ca undilemnu I...
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Dulea tresări şi dând iar de cio .bot�, îl apucă nebunia.
• • 

Nu ! flotă rât că 11u mai merge! •.. Ce, să se prăpădiască· el C,in 
pricina unei javre de câne ? · . · 

; Şi, ameţit de băutură, roşu ca sfecla, trânti cu ·pumnu] 
"' " 1n masa : · . • 

Şi zece dacă vrei J ••. Acu, ce-a ··hi sâ hii !..... · · ·
, 
• 

• 

Apoi. repede, înflăcărat, tremurând din tot·· trupul, .... luă pe 
meşter de după gât şi-l privi ţintă, fără să clipiascăi: , ·· · 

-. Mă' nţelegi ? Sâ vii Co ,ti.n ! Sâ vii să-l eie. ·1 Sâo;l' du.că!
Sâ facâ b9rş cu el ! ... Da' când n'oiu hi eu acBsă I Auz'? · ·Când 

• 

' . h. . .,, n 01 u I a casa.... . ( · · 
• • 

,. 
* 

• • 
• 

. � . .

• 

• 

• 

In · ziua când Dulea a înc�lt.at ciubotele moi ş,i călduroase, 
a fost curat sărbătoare. Glumia, râdea, da de băut, nu-l mai 

' 
• • 

( 

J · încăpea lumea. de fericit. Iar Ia 1ucru--voios ca niciod�ţă-c�ârita, 
aru_pca· priviri înflăcărate, striga la salahori, �ăcea atâţ_a. gă_l:ăgie, 

# 

,,. 

f .. 

. că _·Iucrăto_rii •înferbântaţi, molip�iţi. de _ves'elia şi aptJc .ătur.ile lui,
11mp·1·eau şchelea de fierbăt, . . 

· 
•

Şi zidăria creştea; creştea văzând cu ochii · _şi meşter·u1 
lo�dache,-el .însuşi scos cJin ţâtâni-�u ţigara sti_nsă şi lipită de 
buza de jos, striga mereu : ·· . ·, ...

- A, h�, băeţi ! ... Brava băeţi ! .. Ca la clacă!._.. . · 
.. � - Apoi, cuprins de ţuria dragostei, un-- fel de �ragost.�.� i�te
. resată şi ·copilăroasă, se repezi a la Dulea, · îl ciupi�. de �ulp_e,,.: îl 
· plesnia după ceafă, veşnic cu zâ�betul . pe buz� : . . · ·, · 

' JI · - Dulică ! ... Nu te lăsa Dulică ! ... ' Trage Du.lică !.... - ,
. ' . . -.: Iar Dulică măgulit, fura ciubotele din. ochi, căta� la cer,

• • 

sbucnind la răstimpuri : . 
· ·,

- Var �i. cărăm�dă ! Că ne prinde jiarna t11ăăÂăt:. Y.� .. �r I.
. No.�ptea, rupt de oboseală şi_totdeauna cu c_âteva rachiuri 

Ia· măsea,· adorm ia tun-de cele ·mai multe ori încălţat. 
J • ' • • : 

Dar '·Duminicile, c'um vremea i�rcepuse să se jnă�p1'1a,�că 
în lege, ne mai voind să ştie de nimic, se în_f�und� ,�n bordeiu 

·. şi· s·e pârp·ălea toată ziua ·la foc. . 
La început, stăpânit, ameţit de închipuirea că nu va mai 

';duce g'rije de' nimic ·Şi,. 'mai c� _oseb_ire, �a ?căpa de racilă cu_m
scă·pase şi Dumitrache tejghettţru1, îl făcu. �ă înlăture şi chiar să 
_uite oarecum pierderea cân.e]ui. 
. , 
I ' 

• • • 

'/ J, � I • 

• 

. . . 
• • 

• • 

• 

• 

• 

I 

• • 
• 

• 

t• .. ... 
• • 

1 

·'

• 

• 

•
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Părea ca. un nou născut care, orbit de lumină, mai mult o 
simte decât îşi dă seama de strălucirea ei. Iar gându-i fără ţintă, 
f��ă putere de a se opri la ceva hotărât,-rătăcia, luneca in ne
ştire peste lucruri şi oameni, ca şi cum - in afară de bjucuria 
lui - orice pricepere ar fi fost de prisos. 
' lnsă, odată cu venirea ploilor, greutatea şi fulgerătur.ile din 

pic_ioare cercetându-l cu tot dinadinsul, o tristeţe apăsătoare îl 
cuprinse, ii. puse pe gânduri. Şi, încetul cu încetul, locul de lângă 

• 

v.atră, locul din d_reapta lui, ·unde-până mai dăunăzi-se JAfăise 
Mocanu, începu să i se pară te>t mai gol. Tot mai gol şi pustiu., 
că, un�or,, însuşi bordeiul-gol şi pustiu-îi strângea inima ca 

• • 

după o înmormântare. � . . · · 
ln asemenea clipe îşi purta privirile rătăcitoa·re, orbite de 

lacrimi, pe lucrµrile dimprejur, pe pereti, pe grindeiul de sus. 
Apoi, doborât, ca un om sup.us unor chinuri fără ertare, căt� 

• 

la ciubote lung, sfâşietor de lung : le lu�-, le pipăia, le alătura 
cu dragoste ca pe nişte fiinJe vii şi. ceasuri • întregi, rămânea 
a{urit, nebun de durere, cu ochii în para focqlui. . • 

li crescuse droar de când era atâ·ti�a numai !... Cât căciula f ••• 
• 

. Ah, meştere, meştere, mare păcat ţi-ai făcut cu mine ! 
ii zise odată lui Iordache la un pahar de rachiu. 

• 

Meşte�ul înfiorat de glasu-i adânt şi căutătura-i pătimaşă, 
întoarse ochii spre Dumitrache şi Prinse să-şi muşte. mustata, 
fărl sA poată scoate un cuvânt: Iar· Durr1i·trach e-c are de-o ba 
• 

cată de vreme. nu le mai săria înainte ca de· obicei -bănuind 
tJ,,.-rerea din sufletul lui Dulea, se'nghemu1 pe scaun în dosul
tejl!helii. • • . · 

-
. 

. · Dulea îşi purtă privirea dela unul la altul, •puse capu'n pă-
�ânt şi eşi pe· uşă fără să se mai uite'napoi . 

. Nu trecu mult şi meşterul îl ajunse din urimA gâfâind. Dar, 
cum nu mai aveau par'că ce să-şi spună, mergeau alătul" tăcutf, . 
îngânduraţi, ca doi străini. 

La despărţire, meşterul dădu· să-i întindă mâna: - Păi .... 
noapte bună Dulea.... 

Insă Dulea, stăpânit numai şi numai de durerea lui, îl lăsă 
c� mâna'ntinsă şi intră pe portiţă, clătinându-se pe· picioare: · 

-· Păcat !, .. Mare păcat I...
· · .

. l.Vleşterul, uluit, ruşinat, îl privi lung, ruşinat şi, deodată, ră-
şucindu-se'n călcâie, � orn.i spre casă furtu·nă. Ş·i cum nevastă-sa 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

www.minac.ro



327 • 

I 
• 

• 

• 

îl aştepta pe prispă, aruncându-şi din când în când pr,ivirea ·spre 
drum,-tăbărâ cu gura pe dânsa. · 

• 

Atunci ea - mică şi iute ca o vespe - i se'nfipse în su-
fief„ gata să-i �coată 0chii : · · �

- Ce? Pentr'o javră de câne? Da'· mult era să-mi mai
bage copchiii în hiJichi şi, să-mi prăpădiască gă·inele? Mult? 
Ş'apoi la urma urmelor, tu l'ai pus la cale f Beţivule! .. Tu . cu 
Costin şi cu Dumitrachi al tău I �u r Tu să-i�•tragi păcatele! 

Meşterul scrâşr. i di,n dinţi şi ridică pumnii : · ( ·
· - Nu ţipaaa, scorpie, că s'aude de-alăturea ! .Nu tipaaa !

Ea, însă, ridică glasul şi mai şi..
• 

Atunci scos din sărite, îi arse o palmă, de-o răstigni pe prispă.
Dulea - care nu intrase încă în bordeiu - auzind cearta,

1 ămase trăsnit. 
· ·.

Va să zică şi meşterul şi Costin şi Dumitrache, nişte. tică• 
Joşi ! ..... L-au înşelat I Şi-au bătut joc I 

Săăăăracu 1"1ocanu, săracu I ••• Atâta .suflet îi _mai rămăsese · 
şi lui pe lume care să-l iubias�ă, şi el, el, păcătosul păcătoşilor, 
l-a ucis şi pe acefa_f L-a ·ucis să-şi facă ciubote! ... ' Să-i fie cald

• 

la sfârloage ! . .
Şi, cum alerga de colo până colo, desnădăjduit, călc1nd ca 

pe foc, se repezi în bordeiu şi trase zăvorul. . 

• 

* 

* :Jc 

Cam pe după Sfinţii Arhangheli; binaua fiind gata, Dulea 
pri1nindu-şi partea cu venită, se închise în casă aproape cu de-
. . " 

. 

savarşire. • 
• 

• 

Nu eşia în oraş. decât rar şi atunci tot pe căi dosnice, 
ocolind orice prilej de vorbă sau băutură. Iar când din întâm„ 
piare se pornenia fată'n faţă cu c \te cineva dintre cunascuti,
se arăta b1·•uf şi supus ca un copil. SJăbia însă văzând cu ochii 
şi-şi lăsase Jarbă. O barbă rară şi sură, ce-i da înfătîşarea unui 
mucenic·. Şi cum începuse să umble cam aplecat, încet şi pu . 

• 

ruri cu capu 'n, pământ părea de dpuă ori rriai bătrân. . 
ln schimb meşterul Iordache, care se umplus� de bănet pe 

urma bf nai ei, arăta �uit mai ţanţqş ca �e obiceiu. Iar ochii lui 
mici .şi verzui priv: au drept înainte, peste capetele altora, ca 
şi cum ·· lumea, în fata Jui, n 'ar fi plătit ·nici două cepe degerate.

' 

Uneori, aducându-şi aminte de Dulea . căci, ori cum, 1,1u
. . ' 

• 
• 

• 

• 

• 

owww.minac.ro



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

828 
• 

• 

trebuia trecat eu vederea - deschidea uşa binişor şi rămânea o
clipă î •n prag, mulţumit, cu zâmbetul pe buze. Şi cum Dulea nu 
găsia alt loc mai potrivit pent.ru . gândurile l ui_de cât �·cel de din
naintea vetrei· lui,-făcea doi-trei paşi-, băga mâinile· în buzuna
Jiele dela pantaloni, răşchira picioarele; şi, umfl:ându-se în pene 
ca un curcan; dădea dFumul glasului, ·un gla·s ·totdeauna dulceag, 
plin de prieter.1ie.: .. t • � • ..

· -Stai; Dulea I Stai ·! .. � €e--ţi mai pasă? Parale, parale! ...
Cald-� cald ! ... Grijăry nu f ••• St-ai şi t·e prăj·, şti la foc r Ha? 

Apoi, icnind ca un . ghiftuit de prea- multe bunătăţi, se 

aşez;i pe-o margine .de laiţ.ă,: îşi scotea tabacherea liniştit, răsu
cia o ţigară ca pe deget şi,. aprinz:\nd-o ţacticos-cum v,ăzuse că 
.fac b.oerii cei-; mari. tr_ăgea. un fum două, ţuguind buzele şi ră
mânea .cu ochii în. -para focului, ca şi cum fiecare gând, ce trebuia 
să se prefacă în cuvinte, ar fi avut greutatea aurului.. · · 

. ,· Şi fii_ndcă Dulea nu mai pomenia nici de picioare, nici de 
ciubote şi nici de ·câne, simţindu-se· din ce :în ce tot mai la 

,larg.ul· lui,; aducea. mereu vorba de noua· lucrare pusă la cale 
iCU:;ajutoriul ._de. _primar :. o lucrare �rea ... o lucrare plină Je griji ... 

• 

-o lucrare care-i înghiţia cu garanţia aproape tot capital·ul .•. I·n
siârşit, o lucrar� cu multă răspundere...

- Ce-i de făc;u_t, Oul ea ? 1 • , • 

Dulea, obosit ca ,de-o călătorie prea mare, nu răspundea 
decât foarte rar; şi atunci printr'un „daaa ('' �au ,,nuuu I" de
abia îngăima.t, cu silă, ca şi cum orice atingere cu oamenii, l-ar 

• 

• 

· fi jignit ca o batjocură. : · · . . , . · · •.
Iar după oe pleca meşterul, se scula buimac, făcea câţiva 

paşi împleticindu-se, îşi pironia ochji leşinaţi de slăbic;une şi 
tlesnădejde pe :ciubotele ce se hodineau, acum lângă sobă, în locul 
lui Mocanu şi se -tt:ântîa în. pat cu gândul să doarm.ă, să nu se 

• • • V 

· mai trez1asca. • . · · · :-. · 1

· � · Insă, cum asta . nu·. se întâmpla, şi orice deşteptare ajunse
· b( povară chinuitoare,-într'o zi, gătit· în hainele cele mai · de
seamă, se târâ'n genun'chi până ta icoana Maicei Domnului de 
de-asupra -patului·, aprinse candela cum făcea în zilele de sărbă-
•toare şi; încrucişându-şi� braţele cu smerenie, plecă fruntea spre

i rugăciune. · · . · · . · · · ,
- Apoi,•:,1,inlşt-e, ca şi cum nici o umbră · nu· i-ar fi · întunecat

' 

· ieugetul, ·băgă --mâna sub căpătâi; scoase b funie-funia cu care
• 

•• • 
•ol •. � • 

• 

• 

• 
• 

•
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îşi înfăşura ·d� arii de zile un�ltelt;
. 
când pleca la .

ll;lcru-o l�gft:
bine de grindeiu, făcu un laţ potrivit, li trecu pe după gât,; ·ş'i
mai întorcându-şi odată ochii spre icoană, îşi dădu drumuL 

Funia fiind cam putredă şi roasă pe alocurea de prea multă 
întrebuintare, tot desrăsucindu-se încetul cu încetul, se deslână 
şi se. rupse. Iar trupul lui Dulea, încă moale şi cald, căzu gră
madă dinaintea vetrei, cu genunchii la gură şi mâit�ile în lăţuri,,. .
ca şi cum s'ar fi lăsat cotropit de dogoarea focului. · · 

* 

:;: * 

A doua zi,. către prânz, meşterul lord�che îrytorcându-se 
din oraş aproape sburânct, căci;· în sfârşit;, sfavă D9mnu;ui şi
ajutorului de primar, care p'urtase ileie lfciţăţiei,, pusese mâna
pe lucrare,-se abătu pela Dulea să-l împăr.tăşiască1 şi ·1ui bucuria. 

Noua lucrare_:_era 6 ·şcoaiă p-rofesională de fete:_cea mai 
de seamă din câte făcuse până. atunci, avea să I .ridic!! în rân
dul celor dintâi antrepr�nori din oraş, şi să21 înstăr.iască ·d.intr'odată. 

lnvăţat frisă să nu prea spue tot c� are pe inirpă şi mai 
cu osebire să se arate că c·eea ce pune Ja calţ · e p�ntru binele 
altora, - luă o înfăţişare potolită, îşi drese glasul şi deschise 
uşa încet, tacticos, cu surâsu-i obişo,uit_ pe buze: 

- Stai, Qulea\ .. Stai r'. .. Ce-ţ(_mai _pasă? Stai �i te păr
păleşti la sobă i... I-ia?_ Parale, paralţ ..... 

Şi dădu să se îndrepte spre laiţă, cu tabacherea în mână, 
chibzuind cuvintele ce trebuia_ să-i iasă �in gură_., ·! i .:. 

Dar focul stins,· scaunul răsiurnat, juvăţul . rupţ şi nemiş
carea lui Dulea, îl făcu să holbeze . od.i\. Se- aprop!e repede, 
cercetă şi deodată dându-şi seama, scăpă tabacherea şi răm ase 
năuc, tremurând, ga.lben ca ceara. lntr'o clipă toate sforţările, 
toate înjghebările, toate tertipurile frământate în nopţi de svâr
colire şi nesomn, toate frigurile de îmbogăţir"e şi huzur, toate le 
văzu prăbuşite, nimicite, făcute praf ..• Dar garanţia? ... 

Sbucni pe uşă îngrozit, aproape ne·bun, cu mânile'n păr. 
Şi, orbit de furie şi desnădejde, repezindu-se la  gard, începu să 
bată, să strige din răsputeri : 

- Oatincoooo ! ... Oatincooo r-. .. Ah, doamne, Dum!lezăulel...
Catincooo ... 

A· l"\ANDRU 
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Au plugărit, au sămănat-; şi'n zorii 
Atâtor şi atâtor năzuinţi 
Au sângerat pe rând 'de suferinţi 
Şi s'au topit de grije munciţorii. 

Asi lanul gren işi leagănă fiorii 
Din zări ln zări : 1n suflet nasc credinţi 
Şi nasc surâsuri şi priviri ferbinţi -
Căci sau trezit ln ei secerătorii. 

Şi iar s'avântă şi se dau poverii ... 
Dar, când amurgul sub cupola verii 
l'mb.racă'n haina lui aromitoare 

Şi'n larguri tihna s:a lăsat deplin, 
Mai fericiţi ca nimenea sub soare 
Intind durerii ramuri de măslin. 

A: JY\AHDRU 
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Curg valuri de 'ntuneric şi besna creşte 'ntr'una ... 
Oceanit-i de tăcere mă mustră ca o vină, 
Tar. în afund de .hoas nu-i nici o stea, nici una 
Spre ,min'3 să-şi porniască săgeata de lumină. 

. ' 

Şi cum străbat cuprinsul d'in greu şi fără zare 
Cu, apele 'nditrării ajunse la grumaz

J. 
,.:;.. 

B ăptura-mi pare-asem�ni unui, cat<l.'f.g� p_e mqre � 
Ce 'nfruntă desnădejdea_ talaz după tata;': 

Şi-atâta sunt de singur şi gol de cer mi-e duhul' 
ln îngrlimarea asta de hitmă sbitciumată, 
Că strigătu-nii sălbatic de-ar spinteca văzduhul 
Pustietatea dură ar mai mitri odată. 

Presinit că'n clipa asta o lacrimă ar frige ... 
Ce vrea cu mine besna ele parc'afncremenit? 
Ce vrea? Când cugetarea-mi ca wi pumnal se'nfige 
Stând gata să-şi cr0'iască drum nou, în infinit ?

', A·· JV\ANDRU 
�� 
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0 INCERCARE: DE RECONSTRUIRE ISTORICĂ A 

UNUI ŢINUT DE HOTAR DOBROGEAN 

Uscatul Dobrogei se termină în partea nordică prin două 
proeminenţe care, udate din trei părţi de apă, au înfăţişar_ea unor 
peninsule. 

Cea de la apus este determinată numai de cursul Dunării 
care, urmând o direcţie sud-nordică până dincolo de Brăila, se 
întoarce spre răsărit şi puţin spre sud, înconjurând astfel cu apă 
ultimile ramificaţiuni ale înălţimilor . nordice dobrogene de la 
Măcin şi formând în acel colţ un fel de �eninsulă ascuţită care, 
din această' cauză, are mai mult înfăţişarea unui promontoriu. La 
rilsărit, cealaltă peninsulă este mărginită la nord de braţul Sf. 
Gheorghe, spre răsărit de bălţile şi stuhăriile formate de gârla 
întortochiată şi domoală a Dunăvăţului, la sud de laguna Razim 
şi Babadag, iar la apus de o linie convenţională, care ar urma 
şoseaua Isaccea-Babadag, străbătând valea mărginită de o parte 
de dealurile de piată, uscate şi roşietice de la Agighiol şi de 
cealaltă parte de singuraticul Der.istepe, strajă rămasă încă din 
vremea celor mai îndepărtate timpuri ale continentului nostru şi 
al vechilor transformări prin care a trecut întregul ţinut al 
Dobrogei. ,. 

Forma rotunjită a a dealurilor din această regiune, cum 
sunt cele de la Beştepe, Carabair, Agigh iol şi Tulcea ; lacurile 
sărate, închise, de la Morughiol şi Beibugeac, precum şi şesul în
tins ca'n palmă, ce se întinde dela poalele Căiracelor către Sari
nasuf şi Caraibil şi care se confundă cu luciul apelor ,marilor 
lagune de origină marină ale Razimului, sunt probe evidente de 
marea vechime a acestor ţinuturi. 

Evoluţiunea morfologic,ă a peninsulelor descrise aici, a 
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străbătut o serie de faze foarte interesante, ca să ajungă· până 
în situaţia de azi. . , 

Configuraţiunea ace_stui colţ dobrogean este în legătură cu 
ultimele mişcări suferite de această regiune la sfârşitul tertiarului 
şl în tot timpul cuarternarului. 

Ridicarea Dobrogei deasupra mării în perioada piu via lă a 
adus o modificare a mărei limitrofe din _aceste părţi. La sfârşi
tul tertiarului regiunea de astăzi a Deltei Dunării şi a lacului 
Razim era acoperită de mare. Această mare se întindea ·şi·peste 
acest „ Cot al Bageacului", cum îl numesc locuitorii şi până as
tăzi, printr'un braţ pe valea Sarinasuf-Beibugeac-Morughiol, 
izolând spre· răsărit o insulă de colinP, la Dunavăţ. 

Când în diluviu regiunea noastră se ridică pe încetul, atunci 
această înfundătură se ridică şi ea şi în basinul, care făcea co

municaţiµne între marea din locul deltei de astăzi şi marea care 
se întindea în locul Iac;:ului Razim, au rămas lacurile sărate ac
tuale de la Morughiol şi Beibugear. 

ln a treia pzrioadă, după depunerea loessului, când această 
parte s'a lăsat din nou în jos; scufundarea n'a mai fost aşa de 
mare încât să se mai poată stabili comunicaţiunea apelor din 
cele două basinuri ale mării prin depresiunea de la Sarinasuf
Morughiol şi de aceia apa rămasă în această vale s'a menţinut 
dealungul timpurilor, formând lacuri şi menţinându-şi o salini
tate foarte pronunţată. 1).

. Acestor mişcări alternative de ridicare şi scufundare se da
toreşte pătrunderea mării până în apropierea dealurilor Căirace, 
pe câmpia aceia întinsă_ dintre dealul Sarighiolului şi Caraba ir'; 
retrăgându.se IT]ai apoi apa, din cauza unei mişcări de. ridicare 
a scoarţei, a lăsat după ea un şes, care nu este de cât fundul 
mării de odinioară. 

Regiunea peninsula, ă de care r.e ocupăm a rămas, d-eci, în
conjurată, în nişte timpuri vechi de tot, din trei părti numai de 
mare, atunci când Dunărea se vărsa într'un mare estuar al ei în 
formă de con, care-şi avea vârful format de malurile stâncoase 
de la Isaccea şi ridicăturile basarabene de la  Tera-,pont. Chiar 
când vânturile din dire·cţiunea nord-est au format cordonul lito-

l) C. Bdilescu, lllişcr'friepirogenice şi ccirnctere morfologicefo bas,imil 
Dimărei ele jos ,,Anc�fole Dobrogei" A.11111 l ( W:.lO) No. 4 _pag·. 581-58Z.
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ral, ce porniă de la capu) Gibrieni şi se opria la vârful de uscat 
Casapchioi-Caranasuf. închi1ând acest estuar Şi izolându-l de 
marea întinsă, regiunea noastră .a rămas încă înconjurată de 
apele mării până târziu, când acţiunea continuă şi ţndelungată 
a Dunării a început, prin depunerea aluviunilor sale, prin creşte
rea bancuvi]or şi prin crearea unor talveguri în această întindere 
de apă, să croiască o deltă. Jn. această ·epocă s'au format şi bra
ţele Dunării şi printre jlceste braţe, care străbăteau delta, s'au 
socotit şi· gârlele Dunavăţul şi Cer netul, ajunse ·astăzi f.ără nici 
o însemnătate.

•

� ,,Nu toate bratei� au ajuns la cordonul litoral în acelaş timp;

,bratele sf. Gheorghe şi apoi Sulina, care sunt cele mai vechi, 
l-au străbătut probabil cele dintâi, Dunavăţul şi rerneţul, care
erau şi ele braţe mari de Dunăre şi încă foarte vechi, abia au
putut să ump1e o parte din liman, rămânând cea mai mare
parte din el liber şi nici n'au fost în stare să-i_ indulciască mă
car complect apa, aşa că aici nici vegetaţia nu a putut avea 

· vre-un rol mai important. Gurile de aici ----- Portiţa, Periteaşca,
,Gura Buazului au rămas la început numai nişte întreruperi în
linia cordonului litoral, prin care să se poată scurge plusul de
apă adus de fluviu în această parte a limanului transformat în
lacuri'' 1). . 

· 
. 

da şi în delta propriu zisă,-unde vegetaţiunea aqua1ică, 
sprijinită pe n·ămolul adus de �pe şi depus treptat-treptat în 
aşa fel ca să iasă la iveală, a dat naştere unui · teren mai mult 
sau mai puţin consistent •. formându-se o regiune solidă, care a 
înlocuit apa estuarului,-tot asemenea şi pe marginea braţului 
Sf. Gheorghe şi a celorlalte două braţe de odinioară ale Dună„ 
rii, Dunavăţul şi C ernttul, s'a for·mat un început de deltă, care 
a m1 cşorat întinderea mării în aceste părţii, dând naştere unei 
mari lagune, cunoscută .în anticitate sub numele de Halmyris.
lnaintarea uscatului în partea aceasta, numitâ astăzi insula Ora-

• 

1) Dr. Gr. Anii pa, C<iteva proble1ne şt,iiiif ifice �,i eco1io1nice pr·ivitoa1"e
la Delta Duriă1„ei ( Analele Academiei 1·orr1âne, secţ. stiin ti (ică t. ·x.X XVI. · 
(1913 · '1-914) pag. 86-87. 

J{arl F. Peters, Griincllit1t'ie1i" zur Geog1·ap1iie ·u1,iclGeolog,ie der Do
�riidscha (Denkschriften der l(onigl-l(ais-Akadcmie der Wissenschaf'len)
Wien (i866) pi, 1�,

• 

• 

, 
• 

• • 

• 

•

• 
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novului, cuprinsă intre braţul Sf. Gheorghe, gârla Dunavăţului 
şi lacul Razim, a -format o serie întreagă de cordoane litorale pa
ralele şi suecesive, care deslipiau porţiuni din marea de odini
ni'oară şi le transformau în lacuri. [lealul Carabair ţrebue să fi 
fost udat de ape, pe care se mişcau corăbii, pentru ca să se fi 
putut întemeia şi desvolta aici în anticitate un oraş aşa de în
semnat ca acela, âlţ cărui urme se vlid şi astăzi în partea de 
sud-vest a acestui deal, acolo unde hărţile însemnează localitatea 
Zaporojeni. 

Pe măsură ce s'a cons,olidat şi s'a acoperit cu plaur regi
unea cuprinsă de ape, direia astăzi i se zice insula Dranovului, 
- apa Dunării a fost dusă în aceste lagune sudice de cele două
braţe vechi ale ei, Dunavăţul şi Cerneţul, care sunt însemnate ş i
pe o hartă din evul mediu 4l lui Thomas (1500) cu numele de
Laspera şi Stravicho sau Proslaviza. 1)

Braţul Dunării, arătat la Plinius că se pierdea în !aguAa 
Razimului, trebue să fie unul din aceste două. 

Dit1 această cauză unii autori, ca Brandls, cred chiar că 
numele de Hieron Storna, dat -în anticitate unuia din braţele 
Dunării, trebuia să fie localizat la acela, numit în epoca modernă 
Dunavăţul. z) 

Kiessling socoteşte din contră că Dunavătul n'a fost nu
mărat de către scriitorii vechi în şir cu cdelalte guri ale DunărH 
şi că, deci, cu atât mai puţin s'ar fi numit Hieron; prin această 
din urmă numire trebue să înţelegem gura Sf. Gheorghe.s) 
lnsemnătatea Du:navăţului, ca braţ al Dunării, a scăzut treptat 
şi· numai aşa se explică de ce, după părerea lui K1essling, n'a 
mai fost pomenit nici el şi nici lacul Halmyris, de către g�ografi, 
ca guri ale Dunării. 4).

Cu toate acestea Dunavăţul era în vechime încă destul de 
însemnat şi larg şi era un drum navigabil. 

1) Gr. Anlipa, Regiunea -immdabilă a Diiuărvi ('1910) Bucureşti
pag. '104, '108, HS, 127 şi nolele de jos ; Gr. Antipa Lacul Razim, stm·ea 
actuald. a pescăriilor şi mijloacele de îndreptare Bucureşti ('1894) pg. 4 

2) Brandis în Paulys-W-issowci Real-Encyclopădie der classischen
Altertiim,swisse11schaft vol. l V col. 2119. 

3) Kiessling în Paiilys- Wissoiva Real-Encyclopââi-e , . , voi. Vll-l 
col. 1530 

4') Jbidem vol. VII col. 2277, 
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• . • 
1t>eşi � studii ştiinţifice amănunţite asupra fazelor prin care a 

trecut formarea insulei · Dranovului nu s'au făcut, pentru ca să 
putem preciza •în timp -felul cum s'a tot înpotmolit gârla Duna

. vătului� totuşi, cu aproximaţ'îe, bazaţi mai cu seamă pe informa
ţiile istorice şi geografice ale scriitorilor vechi, se poate · deduce 

• I 

că, începând din veacul al I I d. 0hr. şi până în veacul al VIII,
acest �rat al DHnării s'a tot împotmolit, ne ma� fiind după ace

,
astă

vreme. accesibil navigaţiunii. Insula„ formată treptat, se numea în 
vechîme Peuce, care pe hărţi medievale e însemnată Ostrovica 1).

_. Faptul că această regiune era udată de trei părţi de apă 
şi se afJa la cel mai ex1rem punct al ţinuturilor lumii sud-răsă
iitene, a făcut ca să se ·des volte aici o viaţă foarte intensă,. ates
tată . şi până ·astăzi prin resturile numeroaselor cetăţi, care se 
g·ăsesc cuprinse p·e toată marginea acestei peninsule. 

• Strâmtele braţe de vărsare ale Dunării, ce-şi c1·oiseră acum
o delt�, formaseră o regiune de ba]tă care, prin vegetaţia-i bo
gată, era una din cele mai renumite pentru desvo1tarea unei vieţi
păstoreşti; de aceia aceste părţi ale gurilor şi chiar ţinutul uscat
din cotul nostru, vor fi' fost cercetate de numeroasele turme de
oi ale Geţilor, cari cutreerau ţara 2).

Cine ştie dacă nu cumva toate movilele acelea, care se văd 

pe dealurile Carabair, Căîrace şi ale Sarighiolului, ca şi pe toata 
întinderea cuprinsă între satele Dunavăţ şi CaraibiJ, formând câte 
odată chiar linii drepte, cum sunt cele ce urmează între „sarina
suf-Beştepe o •direcţiunea nord-sudică,-nu sunt urn1e ale acestor 
·populaţiuni: de neam tracjc, din vremuri preistorice 3).

• 

• 

• • 
• 

• 

. .  

•
• 

,. 1) . .-.Tomaschek iîn Zit,r Kuncle cler .Hă1nus-Halbinsel 1II Die Handels-
mege im 12 Ialirhiinderf nach den Erki„ncligiingen cles Arcibes Icl1"îsî în Sil'l-1 
zungsherichte der Aka<l. d. vVissencl1 in vVien (phil.-l1ist� Classe) 1886 

• • 

Ed. 113, pag. 308. 
2) E. Roesler, Die Geten und ilvre Naclibci1·n in Sitzungsberichte

qer I{ .. l\.kad. de.r vViss. (pl1ilosophisch-hist. Classe) in vVien 1863. Bd. 

XLIV pag. 148.. . 
3) .Asupra tii'Jnulilor: Dr. M. E. � eisser, Tli1·cicie1i ii1icl seine Tu-

muli îu Mjtth. der anth1"opol. Gessef. in vVien II, 1872; C. (irecek, Die 
• 

• 

Ileerestrasse· ·von Belg1·ad 1iach Constanti1iopel u1id cl·ie Bcilka1·ipăsse Pi ag. 
Tempscky 1876 (Cap. Tumules unde se clă şi biJ)li?g·rafia); C. Jirecelr, 
Geschichte de1„ Bulga1J·e1i Prag. 1876, pag. 56 ; C. Ii1·ecelr, Gesc/1,iclite cle1" 
Serben I, p. 23-26 ; vV. To1r1aschelr, Die alte,,i Tliraker (Sitzu ngsJJerichte 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

L 

• 

• 

•

• 
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In partea de apus a regiunii de care ne ocuplim, întâlnim 
prezenţa Geţilor la Aegissus (Tulcea de azi), care a fost cucerit 
de către dânşii în anul 12 d. 0hr. în timpul războiului dacic, 
părăsindu-l după aceia regele Odrizilor 1).

Intinderea stăpânirii romane în Dacia aduce şi o întindere 
a acestei puteri în Scythia minor, iar organizarea apărării gra
n"iţei sub Traian, Adrian şi Antonini are ca urmare o puternică 
desvoltare a vieţii romane în aceste părti ale Dunării de jos. Co
merţul ce se făcea pe mare şi pe însemnata arteră de 
comunicaţie a Dunării a provocat o Îtlflorire, credem, mai cu 
seamă în aceste părţi extreme ale Dobrogii. Necesităţile de per
manentă legătură cu ţinuturile din mij 1ocul peninsulei balcanice 
au grăbit construirea unei şosele puternice dealungul bunării, 
prin rnijiocirea căreia se puteau lega lagărele şi castelele aşezate 
pe marginea marelui fluviu. 

Celţii, cari se găsiau în secolul l ll a. Chr. la Tyras şi 0lbia, 
au putut trece prin aceste locuri atunci când s'au pus în mişcare. 
Dintre cele două nume de origină celtică, Noviodiznum şi Aru
bium, cel dintâiu se află la hotarul de apus al peninsulei noastre, 
acolo unde este localitatea de astăzi, Isaccea 2).

der K. Akad. der Wiss. in Wien '1893) I, p. '127; I. G. Andrieşescu 
Contribiiţie la Dacia, înainte ele Romani, Iaşi '19'12, p. 20. 

După părerea lui I. 'Weiss (Dobroncltcha im Alterthimi (historische 
Landschaftskunde) Sarajev·o, '.19'1'1, p. 26), Trogloditii ce se constată 
locuind pe aproape de gurile Dunării - (C. Iirl\cek, Das Fnrstentmn 
Bulgarien, p. '157 ; Carl. A. Romstorfer, Typen cler lanclivirtschaftUchen 
Bauten im Herzogthiime Bukovina in l\Iitth. cler anthr Gesell. in vVien, 
XXII, '1892),-n'ar fi o populaţiune aparte, ci numai numele sub care 
Sciţii __ şi Getii clin interior erau cunoscuţi din cau;ia locuinţelor, de către 
Grecu oraşelo1· de lângă mare. 

. '1) Anton von Premerstein, Die Anfănge der Prouinz .llloesien in 
Iahreshefte des iisterreichischen Instituts ('1898); r, p. '181 ; V. Pârvan, 
Salsov'ici în Convorbiri Literare '1906) p. 965; C. Brătescu, Dobrogea la 
Ouirliit în AnuaruI de geografie şi autoopogeog-rafîe, p. -J-22. 

2) I. vVeiss. Z. c. p. 34, 50. Părerea lui vVeiss că aceste numiri
s'ar datora ;mor auxilial'i Gali, cari au fost aşezati aici, este co�-b�tută
tle cl-1 V. Parvan, Ziclnl celăţi-i Tomi în, Anal. Ac. române, t. XXXVII,
p. 424, nola 2 unc!e. e şi cli:;cutia ; N. Iorg·a, Geschichfe el. n,1,11i. Volkes
I, p. '19-20; C. Iirecek, Gesch-ichte cler Serben I, 28; R. Roesler, Ro.
mănisclw Stitcl-ien p. 23; I. SchaCarick, Stavische Alterthii•11wr 1, P· 89.
II, p. '106; G-. Lejan Ethnographie ct. enropăischen Tiwkei (Petermanns
Mitteilungen) G-otha '186'1, p. 9.
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• 

· ln insula Peuke, vecină nemijlocită eu acest ţinut peninsular,
s'au retras Tribalii în anul 335 a. Chr., luând cu dânşii şi pe 
regele lor Syrmos, atunci când Alexandru cel Mare a voit să s.u-
pună peninsula balcanică 1).

· Apărarea Dunării, prin stabilirea diferitelor legiuni în puncte
întărite, atrage după sine o intensă prosperitate şi a vieţii civile 
romane. Asigurându-se teritoriul sudic al gurilor Dunării, înflo
rirea orâşelor greceşti dela Marea Neagră atrage un număr de 
comercianţi romani din alte părţi ale imperiufui din cari se gă-

• 

sesc şi Ja noi, la Noviodunum şi Aeg;ssus 2). Transformarea tru-
pelor de hotar, în primul sfert al veacului IIt, de către Alexandru 
Sever în trupe de „adevăraţi grăniceri'', cari aveau pământurile 

• 

lor proprii şi cari se însurau aci, contribui ·ia ridicarea unor 
frumoase gospodării rurale. Aşa dar, pe lângă centrele legiunilor 
în mod normal se desvoJtau satele ,, Viei'' ce coprindeau o po
pu]aţiu-ne rurală 1·omană a]ături .de elementul autohton. Intre anii 

· 100--200, timp de trei generatiuni, viaţa rurală a.- Dobrogei capă
tă o deosebttă importantă prin inundarea· 11nei bogate popula-

. ţiuni romane care trăeşte în sate separate, iar câte odată alături 
de Tracii indigeni, până în aproapierea oraşelor greceşti de pe 
1itoralu1 mării. Această prosperă viaţă romană este atestată şi 
pentru regiunea nord-ostică a Dobrogei, căci în vre1nea lui An-

. tanin Piui găsim viei romani lângă Aegissus, Vicus I Urb . .. , 
iar din timpu) lui Septimiu Sever aşezări lângă Noviodunum ca 
Vicus B ... ridau (?) Vila Siampudi (?) şi VicL1s Siribuendi (?) ; 
în anul 178, se pomeneşte de o aşe1.are rurală lângă Ba-
badag, un Vicus Nov (?) .. 3).

. 

Resturi din aceast1 puternică şi înfloritoare viaţă romană se 
găsesc încă la Daulcea, Nleidanchiot, Niculiţel 4); în colţul co-
prins între Dunavăţ-Halmyris s� întâlnesc asemenea aşezări, 
romane vechi; pe baza rămăşitelor găsite, în următoarele loca-

• 

;l) R. Roesler, l. c. p. 19. 
2) V. Pârvan, Die Ncitionalifăt der Kaufleute i1,i r61nische1i Kai

serreiclie. Berlin, 1909, }), 3:J, 72. 
3) V. Pârvan Cetcitea Ul1netii1n I, îr1 Anal. A.c. 1·omâne (111em. sect .

ist.) tom. XX XIV ,;1911-1912 pg. 578; V. Pa1·van, Cetatea Tropaeu1,n 
Bucut"eşti 1912 pg. 21. 

4) V. Pârvan,· Vl1,ietu1n I pg. 578; I. \1Vei8 l. c, pg·. 54, 

• 

• 

•

• 
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lităţi actuale : Caraibil, Agighiol, Enissala. _Cam pe lângă satul 
Sarighiol din plasa Tulcea, se afla probabil localitatea Vallis

Domitiana, în apropiere de lacul Razim, iar spre sud . ase
menea resturi romane se întindeau pe unde sunt satele <le astăzi 
Caramanchioi, Paşa-Câş/a, Canlâ-Bugeac şi Geamurlia de }os 1).

Infiinţarea drumului dunărean şi a posturilor de pază pe 
limesul acestui fluviu de prin întâia jumătate a veacului 11, 
aduce ..::u sine stabilirea unor aşezări durabile pentru trupele 
însărcinate c"ii"" această apărare. Din cele trei drumuri mari, care 
străbăteau Dobrogea şi din care se desfăceau o mulţime de alte 
drumuri secundare, unul ducea dealungul Dunării până în acest 
colt estic, de unde apoi se întorcea pe marginea vechiul"1,1i lac 
Halmyris, îndreptându-se spre oraşele greceşti aşezate pe 
coastele Mării-Negre şi scoborându-se spre sud. 

Hărţile şi geografii antici arată că drumul acesta, care făcea · 
circuitul periferiilor lăuntrice ale Dobrogei, trecea în colţul nord
estic al provinciei prin o mulţime de localităţi, dintre care până 
acum n'au fost încă precizate toate, rămânând ca săpătur_ile şi 
cercetările arheologice, făcute la faţa locului, să-şi spună ulti- · 
mul cuvânt. 

' 

Pentru lămurirea poziţiei .geografice a acestor aşezări dăm, 
în formă de tablou comparativ, şirul lor, dintre Noviodunum şi 
Irtropolis, pomenit în izvoare, după lucrarea d lui V. Pârvan 
Salsovia (Convorbiri literare 1906 pg. 1018). 

Acest număr mare de cetăţi şi oraşe arată, până. la evi
dentă, viaţa intensă care s'a desfăşurat şi s'a menţinut �proape 
neîntrerupt până în vremea lui Procopius. 

Inscriptiunile şi alte obiecte arheologice, găsite în diferite 
locuri din acest colţ, precum şi informaţiunile culese din diferiţi 
istorici şi felurite intinerarii vechi, au ajutat într'o oarecate mă
su�ă precizarea şi indentificarea lor cu aproximaţie, deşi ceva 
hotărât nu se va şti, până ce săpături ştiinţifice, făcute la 
faţa locului nu vor aduce cele mai preţioase contribuţiuni în 
această privinţă. 

1) V. Parvan Ulmetwni 1 p. 578; I. \Yeiss l-, c 54, 57,
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Ptolem aet1s 

• 

N ot1iodot1non 
(III, 10 '5 2 şi 5) 

Sitioenta 
(III, 10: § 5) 

Hieron Ston1a 
i Petlce 

(III, 10, § 2) 
• 

· IIi stros polis
(lII� 1 O. § 3_)
• 

• 

• 

• 
• 

Tab. 
Peu tingeriana 

. Sagm. VII[ 

Novioduni 

XLI n1. p. 
(c. 601/2 l{m)

Salsovia 
XXllI m. p. 
( c 35 1/ 2 l< n1.)

An. Storna 
LX--m. p. 

· (c. 88 8/.1 Km).

I1istropoli 

• 

• 

• 

• 

Geogr. Ravenat 

Noviodtlno 
(IV, 5) 

Aeg·ypsum 
(IV, 5) 

Salsovia 
(IV 5) 

Storna Peuci 
(IV, 5) 

Istt"io1)olis 
(I V, 6 şi V, 11) 

• 

• 

• 
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ltinerariul 
Antonin. 
(p. 221-7) 

No .. ,io<� uno 
leg. II He1"culen 

XXI(II m. p. 
(c. 351/2 krr1.) 

• 

Aeg·)1S0

x,rrr n1. 1),

( c. 25 kn1.) 

Salsovia 
'VIII m. }), 
( c. 12 k1n.) 

Salmorude 
XVI[ m. p. 
( c 25 lcm.) 

Valle Domitiana 
XXVI m. p. 

( c. 381/ 2 lctn.) 

Ad. Salices 
XXV m p. 
(c. 37 km.) 

. IIistorio (sic) . 
• 

• 

I I 

• 
' 

Notiţia Dig·nitatium 
Ord. (XXXIX (XXXVI), 

11.ierocles 
(p. 637)-

Novioduno · Novioodounos 
Praefectus legio:qis ·pri- (sic) 

mae Ioviae 
Praef. ri1Jae leg. 

I Ioviae cohortium 
Noviod.ounos 

I ' 

; I 

I ' 

q·uinque pedaturae su- . Aigissos ·

perioris. �filites primi 
constantiani Halmyris : 

A.cciso. - Praef. ripae 
. leg. I. Iov. coh. V 
,. pedaturae inferioris 
-c<castellum))- Cuneus
eq ui·tu m ar migerorun.

, Istros 

• 

• 

:, 

11 
11 

li 
I' 

• 

-

• 

• 

Proco1)ius 
(de aedif) 

Naiodouno 
(IV, 11, p. 307-8) 

• 

Aigistos 
IV, 7, p 293 

4.4Im·yris 
(IV 7, p. 293) 

Gratiana 
(IV, 11, p. 308) 

• 

• 
• 

• 

Sals o via.-�1ilites 
quinti constantiani 

Talam onio << Castellu111)) 
Cuneus equitum 

Arcadun1 

h „

In Plateypegiis 
Praef ripae legionum 1-
Ioviae et II ff erculiae 
musculorum Scythico-

r um et classis. 
•I• flratiana Milites 
11 primi Gratianenses. 

• 

• 

• 

• 

' .

• 
• 

•
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Noviodunum este lângă Isaccea de astăzi, pe malul Dunării:. 
unde malul stâncos înaintează în apă. 1). 

Acolo unde Dunărea se apropie. din nou de ţărmurile 
stâncoase ale coastei găsim · castelul Aegissus, menţionat în 
toate itinerariile antice, afară de Tabula Peutingeriană, unde 
lipseşte probabil numai din neglijenţa ·copistului. 2)

Spt·e răsărit de Tulcea la vre'o 10·Km. întâlnim mari ruine 
Ia· satul românesc Prislava ale căror „ resturi de zitilării mari" şh 
puternice amintesc timpuri îndepărtate'\ ln balta din. faţă s'au 
descoperit în iarna anului 1908 „urmele uni port format din· 
blocuri mari de piatră"; de asemenea în ruinele din sat ·s'a desco
perit şi un capitel de marmură cu cruce 3) Weiss crede că aici 
va fi fost localitatea Tlialamonium citată în Notitia Dignitatum 
după Aegissus. �) 

Din faptul că printre zidăriile acestea ?e găsesc mari can
tităţi de cioburi şi numeroase monede, în cea mai mare parte 
bizantine, se poate deduce că avem de aface şi cu o aşezare din• 
aceste vremuri mai târzii. Dacă această localitate va fi Micra, 
Praeslava de la gurile Dunării, pomenită de scriitorii bizantini,· 
« Berisklafisa» geografului arab ldrisi din veacul al Xlf, sau por
tul „Proslavica" indicat înt1 'un portulan genovez din al XV veac 
,,într'un golf la gura Sf. Gheorghe" este gren de afirmat în sta• 
diul de astăzi al cercetărilor istorice de această categorie. 5), ·

Mergând mai departe de ruinile de la Prislava, spr..-! răsă
rit, acolo unde braţul Sf. Gheorghe se apropie din nou de un 
promontoriu stâncos care-i ese în cale, întâlnim iarăşi ruinile 
unei vechi întăriri. Acest promontoriu, e un mal înalt de peste 
30 metri, care se înalţă .drept din Dunăre şi formează capul 
unui şir de alte maluri, ce se continnă de-a lungul apei pe o 
întindere de vre-o 2 km.· până în apropiere de orăşelul Mahmu-

1) V. Pârvan Ulmefam I pg. 585 şi altele; de asemenea vezi ş
harta aşezărilor şi drumurilor care însoteşte această lucrare. 

2) Tomaschek în Paiilys- Wisso1Va Real Encyclopădie I, col. 477
V. Pârvan, Scilsovia în «Convorbiri Literare». (1906) pg. 1019.

3) Raymund Netzhammer, Die christlichen Alterthiimer der Do�

brudscha, Bukarest 1918 pg. Hi'l. 
4) I. vVeiss l. c. pg. 54.
5) C. l\foisil Cetăţi romane la Dunărea de jos în Bul�tinul comi„

iiiunei mpnumentelor istoric� �1909) pg. 87 �88,

I 

. __J 
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dia. Peste acest cap acoperit de iarbă verde şi băzdat din loc 
în loc de făgaşurile lăsate de ploi, se înalţă nişte impozante 
ruine, cărora locuitorii le-au dat numele de «Cetatea Bisericuţa)). 
Ele sunt formate din ridicături de pământ înalte de vre-o 8-10
metri, care constiluesc un dreptunghiu lung de 1 �O metri şi 
lat de 120. Sanţuri formidabile, a căror adâncime este pe unele 
locuri de 6 metri, se întretaie în jurul cetăţii în toate direcţiu
nile. Trei din ele coboară tocmai din dealurile Beştepe, aflătoa
re la vest şi, îndreptându-se perpendicular spre Dunăre, apără 
cetatea din lături, pe când un al patrulea şanţ, paralel cu Du
nărea, o apăra din spate 1). Distanţa de ci.rea 60¼ km. dintre
Noviodunum şi Salsovia, dată de Tabula Peutingeriană, coincide 
cu distanţa dintre Isaccea şi Mahmudia; prin urmare, în această 
localitate a fost odinioară castrul Salsovia, despre a cărui exis
tenţă în aceste părţi ne vobeşte un fragment de diplomă mili
tară, găsit aici. Toate veştile istorice şi epigrafice arată că ea a

fost înfiinţată ca o staţiune de pază în secolul I( şi a dăinuit 
până în secolul V, când Nolitia Dignitalum pomeneşte pentru 
ultima dată acest castru. Iustinian când întări din nou graniţa, 
lăsă în părăsire Salsovia 2). 

Pe drumul ce duce de la Morughiol Ia Dunavătul de sus, 
în ·ieşitura de pământ care porneşte din ramificaţlunile dealurilor , 
limitrofe cu balta, între lacuriie de astăzi Crugli-mic şi Crugli
Mare, se văd ruinile unei <;,etăţi, care se mărgineşte în faţă cu 
ba:ta, iar în spate cu drumul de ţară ce duce la Dunavăţul de 
sus. Deşi cetatea este acoperită în mare parte, nerecunoscându
se de cât nişte ridicături, impozante de pământ, se poate 
totuşi recunoaşte că aci a fost odinioară o puternică aşezare. 
O întreagă serie de monede romane republicane de argint, din 
veacul l l  şi I a. Chr., de ale familiei Appuleia (L. App. Satur
ninus),Claudia (P. Clodius M. f.) Fabia (Labeo), Furia,L. Furius Bro
chus), Iulia (Caesar) şi Vibia (Pansa), precum şi altele din vre
mea lui Filip Arabul (244-249) ca şi una de aur a împăratu
lui bizantin Marcian (450-457) ne arată că pe aceste locuri se 

. află una din cele mai vechi staţiuni romane de la Dunărea de 

1) C. Moisil, Cetăţi romane la Dunwrea de jos pg. 88.
2) V. Pârvan, Salso-via C<Conv. Literare)) pg. 1039-1040; C .

.Moisil, Cetăţi romane la Dunărea ele jos pg. 89. 
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jos. Identificarea acestor resturi de cetate cu localitatea Salmo• 
rude, pomenită astfel de Itinerarul Anionin şi de Noliti-;;-Dig
nitatum sub numele stricat de Talamonio, îşi aşteaptă confir
marea numai din partea săpăturitorşi descoperirilor nouă 1) Chiar 
dacă Salmorude nu este de cât o stricare a numelui Halmyris, 
încă rămâne de văzut ctăcă aici va fi fost odinioară acest oraş •.. 

Cetatea G@.!iana, pomenită în Notitia Digoitatum şi la 
Procopius, trebueşte, fireşte, căutată pe aici; unde a fost lnsă 
anume, e cu neputinţă de fixat. 2) 

Vallis Domitiana din Itinerariul Antonio, a fost identificată 
de I. Weiss 8) într'un mod mai mult ipotetic cam pe lângă satul
Sarighiol din pi. şi jud. Tulcea, în apropiere de lacul Razlm. 

Celelalte două cetăţi Sigma Penei sau Ad Storna din lista 
localităţilor date de Geograful Ravenat şi Plateypegiis din Noti:
tia Dignitatum, după un criteriu mai mult geografico- informativ, au 
fost fixate cam în felul următor : cea dintâi, după măsurătoarea 
itinerariilor care o pomenesc, ar fi căzut între satele actuale . 
Sarinasuf şi Caraibil, în dreptul cărora se varsă gârla Dunavăţu
lui ; acestei coincidenţe geografice i se datoreşte probabil şi 
numele _de Ad Stomn. Intre cele două sate pomenite mai sus, 
Desjardins a găsit în 1867 un „fort bizantin" şi nenumărate 
fundaţiuni de zidărie. Cealaltă cetate «In Plaleypegiis» din No
titia Dign. a fost identificată de unii cu localitatea de la Carabair, 
însemnată pe hărţile contemporane „Zaporojeni" 4) 

Hierocles şi Procopius pomenesc, printre alte castele în 
aceste părţi ale Dunării de jos, după Aegissus, o localitate 
numită Halmyris. Scriitorul bisericesc Philostorgios de la înce
putul veacului a V-lea, şi bizantinul Nikephorus Callistos în 
Istoria bisericei, la anul 383, amintesc deopotrivă despre aceas
tă cetate. Procopius spune despre ea că a fost întărită de împăratul 
Iustinian şi că se afla situată în colţul cel mai extrem al Sciţiei. 5)

Aici şi-au petrecut zilele şi martirii creştini Epiiktet şi Astion. 
Faptul că din toate isvoarele, care vorbesc de această Io-

1) C. Moisil, Cetăţi romane pg, 89.
2) V. Pârvan, m,,netwn I pg. 597 nota 2.
3) I. Weiss l. c. p. 57.
4) C. Moisil, Cetăţi romane pg. 91.
5) V. Pârvan, Salsovia «Conv. Literare» pg. 1040.
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calitate, se poate deduce că era aşezată pe malul lacului cu ace
laş nume,-căci atunci probabil· iacul Razim se întindea şi uda 
cu apele sale această coastă a Carabairului, - s'a stabilit că 
Halmyris trebueşte să fi fost acolo unde se văd acele mari rui
ne pe 1,coiinele dealului Ot,1rabair, care intră în acest loc ca un 
cui în baltă" ·în partea de vest a satului Dunavăţul de j9s; unde 
d. Moisil căuta să identifice localitatea „ ln Plateypegiis". :).

lmpăratul Decius îşi găsi moartea, prin Goţi, în bălţile din 
apropierea Halmyrisului „în palude Salamoir" (Summeir, Rot'l
calJi. Chron. li p. 252); ,,in civilaie Armyridensium" erau şi 
Greci creştini şi tot aici Hunii au sdrobit oştirile care apărau
hotarul 1(Acta SS. lunii III. p. 315).

Numele Halmyris, capătă 'in hărţile medievale forma de 
Myrls şi Maiaş aşa cum se numia atunci lacul Razim ; iar ara
bul al-Myris, corespunde întocmai cu vechiul Salrnyris. 2).

Elementul grecesc al oraşei-or de pe litoral va fi jucat un 
rol mare şi în părţile Halmyrisului în vremurile de pace şi liniş- · 
te, care au urmat şi pentru provincia Scythia 3). Prezenţa lui 

1) I. -weiss, Dobroncltscha in .Altm·thum pg. 13, 55 sg.; V. Pârvan,
Ulmetwn I pg. 5!)7 nota 2 şi. harta dela sfârşit unde se aşează locali
tate;ţ Ralmyris ia locul numit «Zaporojeni»; V. Pârvan, Ifistria IV .• (Analele A'.!. rom. t. XXXVIII JJg. 579-588 coprind discuţiunea amă
nunţită asupra lacului Halmyris şi a veştilor antice referitoare la el 
şi la gurile Dunării limitrofe lui; pe harta de la pag. 582 (aceiaşi ca 
şi în Archtiologische Anzeige1· 1915. (?) se reP,onstitue ţărmul udat odi
nioară de către apele acestui lac, aşezându-se localitatea H almyris în 
a�el11ş punct ca şi mai Suf;, pe partea de sud-vest a dealului Carabair; · 
C. Litzica, Castele roma,no-bizcmtine în Dobrogea (Convorbiri Literare
1920) Lll) No. 3-4 pg, 203-205; R. Netzhammer Ait,f dem Rallelm,

PO'· 27-28; R. Netzhammer, clie christlichen Alterthii,111,er der Dobroudt
s:ha pg. 22-25, 31 şi harta dela pg. 33; 'C. Auner, Martirii ·ao,bro
geni · (Revista Catolică 1912) No. 2 pg. 277-291); V. Pârvan, Contri
buţiuni epigrafice la istoria creştinismului claco-roinO,n pg. 12. 

Părerea contrarie că Halmyrisul ar fi fost între Morughiol-Du
navăţul ele sus, acolo unde se află cetatea ,o·· susţine d. C. Moisil, 
Cetăţi romane la Dnnărea de jos pg. 89 şi lilnde a fost vechiiil Iialmyris ? 
în Buletinul corn. monumentelor istorice HI No. 2 pg. 93.

2) '\li/. Tomaschek, Zur kunde der Ramiis-Iialbinsel II. Die Iian
delsrvege in 12 iahrhundert nach den Erkundigungen des Arabers Idrîsî. 
pag. 309. · . 3) N. forga, Istoria comerţuluî rămO-nesc până la 1700, Văleni
(:le Muote, 1,915 (I) pg. 18, 
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-- -- -·-\-..-

t�. ��e�Nf �egi.une. o _puţem. ge,duc� m.�i W seşm�. ctin ,şcrJso�r.ea 
,ft!i 1Sabîîius·.către ,Hi�trfatii. dii

j
',ânµi"4{. şi 'din .priv.llegiul � a/e-

. ]f�rrJ;:���i_n.�t' ;ci.t1�)���!�!ui"7f�!a�, �� a, J�ra. o' nqu� !irpitcJ!e
·ii Je,ntonulu1 lof't.u.ral,; !1·ce&sta)n:mtare o_ const1tu1a la nord PeU<;e

� .. ·::.JîY.r,i,"Peu?fJ.. şf'lif�·�-��l�yf!1i: · c1�-n�u-i1� - �utipta �ă:_şf .�,ibă · �n 
-· ' if'rum liber _:_: în. întregime o.e apă - şi să fie· acasă la . ei chiar 
., .'':fci :.a�i,ărtatâ' 'ăeHi' a· :Oim��f yp·: :. " · · . � ·· -:·•. ' - . .' .. ·· 

. I ., • .  Jntjnd�,re� cr�_şt1�ţ�nid.lui� "în P�l111e1e· lui timP,iiri;' prin.desfă-
-\ 

1

Ş,�_�âre1 : v�eţi) ... cel9.f )Joi 
.
. m'Jrt'ir1'.'l:;pictet. şi''. Astîorţ, Jn Halijl_yris şi 

â st ,,Flavian 'şi\ Fil}p� 'd� '1a '25 ·Mai 'şr 4 iunie, ia ·:Nov'iodunµ�. 
!-�·�f{în.; �tr��_sf1���t�'ră ;,cu'}r�gh�'}e� J ?c,easta 'n_ord-��ti�ă � 

1

Scft
.... hier;>sJ ·numele 'Sf.· Gheorghe;' dat Îiraţului su�'ic âl Dunării, :Pro

. b�bil ,duJ>� yt•� fb.l�eri�ă ·cu �re-;O f!Îi,că_t aşez'are, -�'pa�ţine-;de âse� 
I I rit:erie� �e!b'i-_ dihtâi �ile 'a]e'_'aces'tei __ ţrţdinţe, căci" dl;l,P&' veacul ·'!al. 

IX, c'ând 'ea' se întindea din 'ndu'"printte' Slavii ce Jocu·iau:penfo::. 
.. ' iiJfi'ba1c'ariiE�';' 'în'treb1i1nţ�rea hlim1rilor' 'creştine în. 'toponimit nu 

�\-j{'îfi)_i �?1Ji�hui,a.' sv. '_1 ; _ '.. . ! .. . / -·· . .':·· . . '_; . ' __ 

' '' l' ! Tn 'tim�1u!' n'ă'vălifii barbarilor,1 unele . di'n '. �ceste '·J)'opoar.e �e 
a ··.1,şehă 1 i��mod \redtor în' insul� 'iituce>4)1

: Asffel �ând doţii"t}ec 
·tir vf�tu1 · ·al 11I i'i-fo'a în' im'periii'I }'o'rriăn�: du'pă ce înfătui� I d,inai�ţea , . ; ' � · . � t II I :· ··':, , ' lor neamuţ ,slavic aJ· Spalilor, trec prin această extremă„ regiune ! 

·, ·•rfordict a:·Scyt'hiei,· car� se :învecina· cu mârea'.'5).' ' ' � : 
' t .. ·; 'i'hhtile r'om'ane pe�tru d�umurile ! lmp'eriulu( '.însemnţa�ă 

-�·: ,4 ! I • ' . � ... ' ,:.. ţ. l . p • • • .• : • ':. ; ' I I t I, ., 1: '!� .J•. 

· ; ; ,i1) W.Pâ�an,' 'Histria ·JV,"pag. -�w·; :58'7�588.' ' 1 1 • .. ) · 

f 2) O. Taf_rali, La Rou1ria_nie transdanubienne (La Dohrimdja)··Pans,
,_ Er'iiest Leroux. (-1�18) .. pg. 7�. •·· 

3) C. lrecek, Das christiiche Elemen't ·in .der·· topographişchen No
menklatur der BalkanU.tn<ler- Jn Sttz1Jngsberichte d. Ak d. vVissen'schaften 
în• N.ien· (phil.-hist. classe). Bd. C�X:XV1 pg. 86-8:J ; Kiessling, (ReaZ-1.iti
ciclopt.idie Pauly-WUssonJ_a VIII ool. 1530). crede că ·nnh1irea bfaţu!tii 
sudic ,al. Dunării, sL Qheo.rghe, a_ fost daj:ă de .către, l\foesii :trec-iJ.ţi I la 
_creştinism. Din caµza deosebitei importanţe -a .acestui hraţ sudic în a:n
'ticitate ei au socotit- că 'trebuie pus sub .p1�otecţiunea· lihni' mare mu-
cenic al· creştinismului. , • , ! 

4) I vVeiss,. z. c pag, 36. '\ ' T• ·,:, i· . 
.. _ l 5) .l01•.da1llii ele, 'l"eb: get·,4.-.E:loss S: 2l ·«iUico ad ·gentem Spalorum 

a.eveniunt,· co�s,ertoque1 p.rdelio :vi.atoriam adipis-c1mtur ,· exind·eque iam 
. , ".elut victores ad extelnam .Scythiae .parteni,' quae: Pontico mari· vicî-na 

(lŞ.t, ;pi-opeFant., .. . . . '· ,l •· r · .. ·' · 1 ,, , I:· 
. ·• L, . :,�: : ·: ·. l . . 1 t • �: i.. • · .:� � 1 • • • ;_ i ► t.1 · : .. ' 1 ·.;; . • '.. ! �: • •• l 
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eete tmprl_ştiate de ·wsndi ·1n nordul ·oadei şi tn · ac,ste · pir.ţi, 
la gurile Dundrii deci' ln Imediata veAinltate a ţinutului_ de care 
ne ·oc;uplm, cela ce e un' indiciu că primele aşezlri a_Je Slavilor.
în Scythla s'ar fi efectuat aici, tn2'1 cu a-eami daci„ ne; e.andlm la 
informaţlunll� pe care Iordanes ni _le dl cu prlvirc'Ja ,�est popor 
aşezat -tn lmpreju•rlmfle Noviodunului 1) în nordul Q,�brogel fi. 
·chiar la graniţa de apus a Cotului Buglacuhii '1). · �:: · ' · 

RlmAntnd ei „adevliratiL şi singurii succtsorî :;ai Roma".'.
. nilor pe pdmdntul scythic tn sec: V-VIII• 1) Influenta lof S-'a.' 
:resimţit .pute_s�I� -şi in cela ce priveşte mjmenclatu�i t�fll. Pc_ntr11 
re1iunea noastrl avem de asemenea urme, care mlrturişesc despre 

. aşezlrile lor ,,durabile: . · �: _ t'.; · . :,. 
Numele Lo Donavici de pe harta lui PletroNeşconte · cam. 

' ✓,� � .,w 

pe la localitatea Dunavlţul de azi, este slav; deşi)tc j1te dat su_� 
aceastl formi italienlzatl. Satele l)unaveţe, aşfza�. pe fost'!l 
brat al Ounirii cu acelaş nume. sunt deopotrivi µnne. ale· ac"ştcl 
populaţii s lave, înrudite ca rldăcină cu forma Dun�,' datl--�niţ'° 
lrelui fluviu. _pe ·care hJu cunoscut cAnd s'au •��op��ţ: de. g_ur0� 
ui ş.I care a "lisat puternice amint iri tn poezia şUolc;lorul multor 
semintii slav,e 4). , L '. 

· 
;-�

·Stravica sau Strauico de pe o hartl a lui 'Thomas de la
anul 1500, trebuie sl fie o formi strlcatl a numelui,· Ostrowicâ
derivat de la o formă ostru (acutus). Cu aceste nume se inse111.
neazl pe harta amintiţi cele doui brate vect.l ale Dunlrtt,. Du
naviţul şi Cernetul b). 

1) Iordanes pag. 6�63.
-�) Robert Roesler, ·uber den ZeilpuHkt der •IGvi,cJM, .. .Atadeclr...�

geH an den. ,mteren Donau in Stzungsberichte der K.-Akad:,d. Wi�aen
chaften in Wien (phll bist classe) (1873) Bd. LXXIII Pi· 8-4; C, Iii:e
cek, Geschich.te der Btd{laren pg. 81; C. lirecek, (!eschichle der Serb� I.
Pi· 68 ; I liing, Die Roenţer tind Romat'6fl. i• Dotiatd4ndern Pi. ns·.

3) V. PArvan, Cetatea Trop11ewm Pi• 147.
4) K. Miillenhof, Donau, .Dunavb, Tutnaj in Arcbiv fur slavisehe.

Philologi._ I (1875) pg-. 297. · · 
5) Fr'. Miklosich, Dis Bildung cUr slavischen PersonttJnaffţffl (Denkr.

Ak. d. Wiss. Wien philos.-hist: classe 1860. Bd. 10, pg. 297; Fr. Mi
k_losi<;h, Die :slavisch6n Orlsnamen aus .Appell?,tiveti II (Denk. d. ,Ak. 
Wiss„ Wien ph. hist. classe 1874. Bd. 23 No* 411, unde se. dl �hiar
forma Ostr�ica.- Pentru forma S,raMik,o gA_sim în E. Bernecktr, Mkl• 
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Insula, sau mii bine zis regiunea deltaicii,. cuprinsă • f�tre 
btatul Sf. ,Gheorihe, Dunăvăt şi lacul Razim, lacul din ea precum 
·şi .grh•dul care formează un fel de litoral al Mării Negre, poartli
1numele de Dranov,: numire în strânsă legătură cu rădăcina drenb
-drehna (cornus) 1).'

Unul din cele. ·mai însemnate, grinduri,' pentru - iarba abun
dent&: ·care S& glseşte . pţ el, •în .această insulă a. Dranovului ,_ ,se 
numeşte Cras,nicoliII, a drui. origină este .deasernenea slavii, Ve-

- chimea numelui ne-ar fi mărturisitl de forma roasă a părţii a
doua a cuvântului, ··unde din cholmb a rezuUat col 11). Una din
-cele trei .mari lagune din sudul lacului Razim cuprinsă înti:e Go
lovlta şi Sinoe se numeşte Zmeica, derivând de. la o rădăcipă
1lavl zmij (serpens).

Probabil ci şi aici, ca şi_ la Insula -Şerpilor, numărul şer
.pllor va fi .fost aşa de .mare, încât şi localitatea s'a numit du,pă
dlnşii ; dealtmlntreli botezarea diferitelor locuri după animale era
foarte curentl la Slavi 3).

-ln peninsulă gasfm ))urnele Prislava ; de un asemenea nume,
Prollavi�a, amintesc portulanele italiene de pe la 1400, numă
rlndu-1 Intre .statiunile· de coastă coprinse între Va�na şi gurile
Dunlrii, localizarea căruia nu este încă exact făcută'). Numirea
este firi îndoială slavoni.

O _geografie compilată în limba armeană dintre 670-680_: şi
atribuiti lui lf:oses de -Choren�. cunoaşte pe Asparuch .aşezat în
delta Dunării, şi prin _u,mare· în vecinătatea acestui ţinut, -, în
fruntea cetelor de Bul�ari, pe care le conducea-şi de unde apoi
a trecut -în sudul Dobr9gei 6). Afirmaţiunea ră Bulgarii s'au aşezat
la Niculftel, ficAndu-şi o puternică cetate,-ceia ce-ar arăta o aşe-

. 

v'8c1ies etymologi�ches Worlerbuch (I. A.:L) Heidelberg 1908-1913 _pg.
146 o formă striinka şi striinko; n'am putea spune · însă că are vre-o
l_eg4tură apropiată cu numele nostru· geografic.

i) Fr. Miklosich, Die slavischen Ortsmamen at1s Appellativen I Denk!
'.der Ak. der Wissensch. Wien 1872 Bd. 21 pg. 89; Ibidem II No. ·s7 . 

. 2) Fr. Miklosich, Dia slavischen Ortsnamen aus Appellativen II
No. S!6,.

3) Ibidem I pg. 85; II No. 774.
4) W. Tomaschek, Die Handelswege in 12 Iahrhundert ... pg. 308.
5) C. tirecek, Geschichte der Serben I p, 102-103 şi nota 1.

www.minac.ro



'348 
• 

· zare tmai rfndelungată aici,--:-- nu are in sprijinul; ei· i;iici -O; dovadă
: sigură şi e-cbpriil�ă într'o lucn�re scrisă_ t�ndenţios,J)". _:i .. ,. 

După moartea lui .Vasile- li începe o· setie .de Jupte·• .-între 
�Biiantini• şi Pecenegi: · �-., .. · -.1 ,.- • n1 .

Aceştia din urmă îşi întindeau cetele lor nomadţ cu:, ,,car,e 
·mfşdtoare" până la Silistra, unde se. învecinau• cu .Bulgarii. La

--.gurite·1Dunării ni-i ir.dkă precis'· Const. Porfirogenetţil ·(:912-959).,
blnd · descriind năvălirile Ruşilor, pest'e· 'IDuhă'r-e, ·, spune că. pâoă-<c;e 
frec fiuviul Selina, au a' se ·teme de un atac. lăt1:1ralnic· ciin par•-

' 'tea Pecenegilor 2). ' , ' ·· 

In veacul .al XI, oând Oumaoii au fost c:Jşezati ia regiunea 
;:gurilor 'Dunării 

1
şi 'dealungul coastelor : Mării iNegre, poate că, şi 

acest "Cot al Bageacului" va fi fost efectiv locuit de dânşii, dela 
· ·cari ar ,fi rămas· r-rnmele de Zanavarda, ·ce· se'· întâlneşte··pe di-
1erite hărţi din evul mediul şi ,pe ,care Vinceli, ,după ce-i arată

· · OFigina Cun:ianică, îl identifică cu Caraormanul ,de pe marginea
lacului Radm 3).

· · 

In timpul lui Mircea "părţile de norq, ale Dobrogei şi zona
::dunăreană era locuită mai ales de Români"i) O întreagă serie de
·• numiri topice de origină· românească, arată că -elementul româ

nesc' ·a stăpânit efecti i toate . gurile' DunăTii, şi cârid ,zicem ;aceasţa
înţelegem şi teritoriul de care ne ocupăm,· .ca'r( ,; dati fiind pozi

. ţhinea .Iuit a ţinut totdeauna de această regiune de ape; O mare
· parte a 'numirilor îr.iregistrate .de ha·rta • !/Plansf'1 în ·Deltă·, �unt
:-ramâneşti. «Faptul _are o: deosebită, .importanţă. ET vor-ba de• o

' . 

1)'_ vV. N. Zlatarscki, Geschichtlich-politisches Schiksal �er. Dobroucl-
scha Sofia 1918 pg. 4. 

· · 
, .. --�, , , , .. ,. _. 

2) C. Porpnirogennetus; De adw/_in-istrando I-mpe�io (�d.:-Bonn cap.
IX p. 77: «Donec vero Selinam fluvium traiecerint a latere_ curr�nt 

,·'Patzinacitae>l: N. Iorga, Droits nationaux et . politiques ·aes Roumains 
- ' .  'i ··• : . \ dans la Dobrogea Iassy 1917, pg. 25: 

3. C. Iirecak, Einige Beme1·kungen iibe1· die Uberreste · der Petscfiene
. )an ·«na· Kumanen în Sîtzurig::berichte der bohm. Gesev._· d. \Jiss. Prag· 
"'1889 pg �. 8, 11, 14, 1(j ·, C. Iirecek, F,a,rstentum 'Bulgarie1i, pg. · 145. 
I , ., •t,: � ; N. Iorga, Geschichte des riimănisclien Volkes I. 79, 80, ·82 ;· E· Taibout 

de Marigny: Hydrographie de la Mer-Novre et de la Mer d'Azorv"Triesfo 
1856 pg 36. 

. . 

4) C.' Brâtescu: DolJrogeâ la 1444 în Arhiva _·Dol5rogei' II (1919)
pag:' 1:14. 
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v-reme ,�ind, Şt'ăpânirea turcească .se.întindea puter�,ică: de,::o ,parte
şi '·de alta a gurilor. Duri'ării,. când războaiele nu �duşeser, ,în�l;, 
o pr.ea mare, mişcare de pbp\J!laţie. Nuo;i.i�ile sun,t cu.lese de .. ,Ruşi,1 
apoi tepiate, de Austriaci .şi totuşi_ elementul românesc · ·sţ, ara.t_ă,
evident; pe lângă Mai:ea ; pe,, care o cântă des p9eziil.e pqpuţa.r�.
româneş�i dobrQgltnţ; a.pare. evid.1mt, cu toate că, e vorbaJde,
ţtnutu'l:,:cel- mai .pustiu ş�, mai neprielnic p·entru locuir:e �IQ tc;>�tl
Dobrog�a .. · Gurile,tOunării, chia.r.:în. ep_oca ce� mai. nepriţln).că a ... 
dezvoltării, Statelor -româneşti rămân în domeniul etnic rqm�;
�1 ,aş/l. <mm a fost în ·vre_mea Basarabilor, din: ve�c�I 'al XIV,
ci.im 1au -fost, pe vremea. lui Şte{an cel }4:are în veacu! al 15-leit
şi-'curri le arată ,�ai toate .hărţile etnografice ale cercetătoril9r
streini în ·veacul al 19-lea>� 1

.)'.. __ , 1 

·. ţolonizarea „turceas.�.� •. pornită .din· mot.ive sţrategicţ, a· ayl!t 1. 

ca urinare .for1J1area u11.ei masse compa<;te_ �� ,populaţiune osmar,
lâie -pentni: toată -Dobrogea.1 Paşnica. aşezare, turceas�ă, . aţim�•J:• 
tată de lanic;eri şi mai cu seamă d�. alţe elemţnt� fă�� ... p,ttiţ_, 
începu_tă . .înc;ă din secolul al XV„ a. fosţ _si,stţ�IŢlaJic întrţtii;iută, aşa 
în-cât, o populaţiimei puternlcjî., turce�scă· gssim în întreaga· Do 
broge, iaş.ezată de�alungul-;Mării ,_şi în ce11trul provinciei. J\cţ�şţă: 
co'oojza-re,; căre �vecţ ca. scop . asigurarea şi închiderea dru_mu
rilor ce duceau către Constantinopol, trebuia să se facă mai �u 
seamă în locunle ex_puse, pe unde asemen�a atacuri se P,Uteau 
prod'ute. Chiar din 1417 ,Sultanul Mahomed, în camp�nia pe care . 
a întreprins-o împpt(.ÎVi.l lui ·Mircea. în�ăreşte local. tatţa le'[li-Sa
leh,. lângă. ·satuJ,.ramârre.sc Jenisala de azi, la margi11ea lacului 
Ra�im. · ş1 în apropier,ea·.Habaqagului, precum şi Isaccea, Sagzim, · 
la' unul din cele rriai bune vaduri de trecere peste Dunăre. Aceste 
dou� cetăţi, aşezate,4.ş,1:,:1;1oap�:,::deJ c�le două baze �.le laturii de jos ; 
a-irtmighiului form41t 1 din .e�&.t ,i-CQt, ce-şi are vârful la upul din
saţele ·:ill.unav.ăţe,, c\l!'�t� . până la .evid�nţă şi importanţa ţinutului
nostru· pentru ··apăr,-a�ţ�,;0q_�rQgţj .. Mai tâ�ziu găsim. şi' Tulc_e'!
pomenită·_,1.a•.,Cţitatentm;Jtit�ri�k ��ăp_O!'\tind trupe; iar înainte" ţi,_
Babadagul, ce servia de reşedinţă Seraschierul.ni şi Paşei din a-.
ceste părţi, fiind alăt,uri . -de Silisţra ,cel mai important oraş din
toată_ Dobrogea,· în•vre'rtfea =expansiunii. şi înfloririi vieţii turceşti.
·� ' •• ., ţ : ' : 

• 
:, 

::: 3. :i:; • 
,. ' f. •:' J.

1

'1l • I 

i 1 1) G:, Vâlsan, R�ii�dnîi d'iiriJobrogea (de pe o hartă qm circa
1769-1774) în Analele Dobrogei (1920) I.· No. 4, pg. 540.

www.minac.ro



·3s0'

Existenţa ·unui număr aşa de mare de localităţl1 cu -nume 
turceşti, ca acelea· pe care călătorul Evliia-..Ctlebi, le pomeneşte: 
pe Ia jumătatea veacului al XVII, în această regiune, aratl ci 
acest ·element era cel covârşitor. Toate satele pe care le-a viritat 
călătorul în acest «cot al Bugeacului» ţineau de circumsctfpţia 
,,Babadagului" şi erau următoarele: HergheleJji (?), Siubiubjlas (?) 
Chiuciuc-Sarâ? Dolie (?), Sapangia (Sabangia de astizi), AgighioJ, 
Sarâ-Nasuh (Sarinasuf). Cara-Hâbil (Caraibil), Ahmed-Faci, (Intre 
Caraibil şi Calica, acolo unde se termină ·dealul Sarighiolului, la 
sud de cota 82, în marginea bălţilor ce se desfac din Jacul Ra
zim $i unde se vede astăzi un vechiu cimitfr turcesc.) lnsemnat 
.Ahmud faki" în acelaş punct se află· şi pe harta: Ziir Ubţr
sicht der Kriegs- operationen zwischen den Russen und den 
Tiirken. Ein Auszug aus dem Genetals Chaiof Karte in IV Blăt
tern, St. Petersburg 1854): apoi Tatar-Ceamurli (CeamurUa ?), 
Serâghiol, -Concaz (Conga-,), Hagilari (Hagilar), Tereselnic (Tres
tenic), Nalbant '(Nalbant) Qatâl-Hi�ar (?) 1), Camber, Armutlîi, 
Carea, Bas-chiupriu (Baş-cb1oi ?).

Vorbindu-se despre valul slpat, care lega Oernavoda cu Con
stanţa, el ne. spune că a.:easta transforma într'un fel de insull 
regiunea Babadagufui, Tulcei şi localitatea „Beştepe". ceia c� în
semnează că, şi acest sat exista atunci, numit desigur dupl tnAl� 
ţitnile petroase din 'apropiere. 

Cea mai mare parte din satele citate s'au menţinut şi pl#IA 
astăzf cu' aceleaşi numiri 2).

· ln felul acesta elementul turces�,-- devenit preponderant, a
fost innadins aşezat şi mentinut în a�ţşt cot, ea o garanţie îm
potr_iva ori cărui atac şi a oricărei !lăvăliri ce· s'ar fi intâmpl1t 
din această parte. . . 

Politica pe care o urmăria Rusia,. incţpând cu îndelun
gatele _războaie din a doua jumătatţ .a \reac.ul�j al XVIIJ, era de 
a pune ·stăpânire şi a se apro1>ia de. gurile-Dun�:rn, pentru ca 1stf�l. 
mai uşor să se peată întinde asupra_: Dobrog,ei'şi de aci sl fn� 
nai-nteze în Balcani; urmând drumul ,spre: Con�tantinopol. 

! ţr I ;·;?I I 

. 1) Cbizil l-lirsar = Cetatea Fetei-.= �lava1B.;11siî. N. R.
2) Al. P. Arbore Contribuţiuni ld, At�iu_� :<ţşeiecJrilor Ttitarilor fi

Tiwcilor în Dobrogea în Arhiva Dobrogei II ;(1!l19) pg. -223-224-; .»in 
descrie1·ea călătoriei lui Evliia-Celebi în:·. Arbl� ', Dobrogei Jl (1919) 
pg.'141. 1, 
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·- .. Aceastl stlplnire asupra ţinutµrilor dobrogerae cautl sl o
!ndeplfniascl tn tr'un mod treptat, clştig4nd pe neobservate teren
,, : aproplf nclu-se de tfnuturile dorite.

. r.ei c�' ayeau �ai mult· de suferit, .. dupl urni! acestor lupte 
tntre Ruşi şi Turci. pentru stlp4nirea şi fntindere11 unor asemenea 
hota� •. erau. numai locuitorii pe -cari vicisitudinele spartei fi silise 

i c■ sl locui�scl tn delta Dunlrii, s11u pe malurile .ei în aceste re
&haril. Clnd: Strogonow, ambasadorul Rusiei la· Constantinopol, 

I I- . . • . . 

ptetinserfn 1817 ca hotarul tmplrltiei, pe care o reprezinta el, 
sl <;upriqdl şi o parte din deltl,. din cauzi că Dunlrea îşi ichimbl 
urieori �ursul, zicea el, şi face grani'ta nesiguri, - Reis-Efendi 
propuse. ca. locuit9rii, cari apartineau Turciei şi c:ari locuiau în . 
Chilia� Veche,, si se. strlmute la o mare .Jlistanti' de ·malul stâng, 
aşi; cum:· st, fixase prin tratatul· de pace.,. Atunci locuitorii aceştia 
1a,Jo1t :.mutati tn localitatea Bt1tepe de pe malul dobrogean al 
·D.unlrii. �ri• care Beştepe, clei atunci . �rau doul :·· Beştepea tur
ceisd .,1 ·B�ştepea moldovenească, nu ştJm sigur;· Probabil însl
ci �I '·se 'vpr 'fi aşezat fn Beşte�ea· mol�oventi�c.i, adicl Mah
mudi•i âf1�clrei .IQcuitqrl şi astlzi foci .�e numesc cu mândrie
.moldor�.�f • ')� · 

1) ··N. iorga, DoctmUn� pri11itoan Io fam'1ia Cai.machi �ol I, pg
!l88" �o; CC.XXV. 

· R.âab· •cltre Metternieh: Iaşi 20 Martie 1818.
«Wenu dieg zu Stande gebracht seyn wird, so kann es fur die

Sehiff'abrdt aur der Donau sehr nutzbar werden, weil das Auslaufen 
. în das �.cfnvar�e Meer bey Sulina, des seichten Wasser!.' wegen, aussert

bisscb:werlich und unsicher ist. Weiteren Nachrichten zu Folge ist in 
A.Jta-C.biliâ an der Donau den 13-ten dieses Monathes en sehnlicher 
Turle a�s C-pol angekommen, welcber den Einwohriern den Befehl
erlheHţ h�t. innerhalb 12 Tagen den Ort IU răume_n. Bm sich ulier die
·Dbhau n•bh Besch-Tepe zu begeben, vermuthch um. �en Ort zu schlei
fen, :wie,�� die Russen în Constantinopel verlangen s�Iten. Die Rm,
ş•n s�U�d ebenfa1ls bedacht seyen den Anfluss d�, l)onau bey Chi_lia
N��i iii ieinigen und schiffbar zu machen, um nîcht _iiber S_ulina ad
'lind •�ittta'hren :m lassenD. , 

. 

, 

.. ·, 

. 

, , ,-,Qf. ht iorga, Geschichte des o��nischen Reic�s� voJ •. V, pg. 235;
�t1-.nit',r1ţ'nd wtid tlie ttirkischen Donmdănder -von Oliphant, :Brooks, O.
B,je�1i'!,ln.4,,Stnyth. Leipzig 1850 pg. 171: «N!lch den .Friedeq von A
tlri•tt�; ·sollte die Georgeningel auf welcher erbaut. ist, ebenso-wie
dă �fgltt.i Donauineeln unllewohnt sein».

,_\-� !iii 
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Printre i'nstrucţiunile -'pe ,ca're ,l Rurri.iaÎijOv� .•. 'tŢliQl.strtÎi� âface·- ·.·
r'itor itră�ne ·al· .·Ru'sief' f ţ tt:irpite ampa_sador'uii¼

1
i. ru!

s !d� I ii'Paris� .·
• l 1 t • .. "' 1 � �.... # ' t i l • . ., ţl ti .•... l ), ,. co"'!it�le ToJstqi� î� 1� _ _.Ia��arie-:··1808,,- cq .. !)��ziu��� �n�ţ;_p�o�, .. 

e·ct· de' pace fot're Ruşi :�i Turci . , dueă _c� �el: spu·n� �c�. ���pu� ; .
ca ·br�_tu_r· S�lina să fi'e ·ttOtarul î.ntr�_·,cel� două Jă�i�. c� f fii,f1<:ţ ·;�.ÎP:. ,i
gurul navîga�il, se 'ad�ugă · c'ar fi însă ·�ai ţo·tosi•tor ·ct�.c� ff;9�1ii-

.. . ,. ; . .. • .. 
J 

l' .. I f � ' • • ' \". 

1 ·' 

er·a s'ar rnti�de ,p�·�ă ţa ·/acurile _Bq_badag _şi: R<f-�lrfl. -�)�� · . ·-��-. _ ,,:
· ·. · Neavâ·nd informaţiunile nec.esare, nu p·utem . .stl negocia.t1�! '

unile' care s'au . ur'mat · rn: această privinţă. ,
1 

Fapt siJJr e 'că 'îr
t 

�pro�_.''{' 
tocoăleÎe redactate c� Ocaziu_nea Jimliăfii frunt�Î-iei,. s�L.sPii,�e. _·tă'. ; 
de acolo; de unde· bra.ţul _sf. ·oheorg_he ·. �e desp.arte de ·s��i_n,Et�,�-p

l
e

o distanţă de două 'ore adâncime spre sud, ·n.u ,va fi .îngădµit��-�;
... . . � . . - . . . . . . .. .. .. . 

I • • .. • • ♦ • -�;.._;.;_____ ,, • - f " • , • '- • • 411 • - I • • .. 
. · · .. Adalhert iVIiiller, Die untere ·no1iau (Beschreîbun·g de�s , Strorh�s

und. seiµe1· Umgebiiirg ţvon "�.�din JJ�� zum .l\1eere). Rege'riSh\\Ţg -�:1�4f,-1 • 
• •• 

pg. 27·1_: _.<<:Auch d�t�, georg·iscli� .IC��il.! c11,1rch fli.ichtet, ,vje· di·e Suii.pe, 1
menschenleeres Land. Die Schu�cl ·aer Verodung· di.eser s.onth. zi·en1·liclt 

• • • • ' • 
• 

! • • ' l ' • • 
• • ,' I • l . ' '(/ . . };>ey�Jker t„en ! Gegenden t�agt �� e1·st. d1er Bulr�r�st�� 1 ertrag v.�m. J .. 1·ş12; .. , 

"Yelcb�r Bessarahien mit Rus_sland ,:vereinigte llnd. d��, Gre�zen .��ş_ 
r·us

1

si�chen . Reiches bi:s an den ,, nbrdlichen oder .: ·1ci-lia J �che.ti"'!'�5A·�.n) . d1
1

e• l ' • • .. . t . • t • • • • 

Donau n1ilndungen ausdehnte. · 
_ _____ �-.::.►--�-·.: ___ ., 

. Die ;aesti.:n1mung·�n · dieses Ţ_ral{t�ts, den1_ zu. Folge{ die InselQ. ·der ·· 
Donaumiindunge� net1tral. 1.1ncl unbewohrit bleiheii sollten·,� ·v.erpic}J:eten . 
die bis aahin ·auf diesen. Inseln bestandenen Niede1�Jass·ung·en·i· Per ·v er- ·: 

t • : , , t • • ' • .·.• ,. • ·  ··, • · C • ·', • 

trag . von A,dria;nopel, ,,yelc:ţler_ in; dritten . 'Artil{el. �e�tset�t··, _dass il:a3 � 
•• ' • f ' • � I ,.._ � I ,. �-· . , 

rechte Ufer d-er Don::ţll yon den Punlcte an, ·1

l'VO clelJ" 'Ar•Jn von ·. ţl-_eqrg(etJ) .. .
si�h vo:Yi 

1
den ·suinisclie1i ·treti1it; a'ut die 'E1itf'er�u1ig va�� z;vei vV.egstitncîen

u'nbe'wohnt bÎei6e,,;,� ',z,i�d 'dass auc1i filr_ţle1i unter···die He'rrsch;af.t :Rus�Îa,1i4.s . 
iibergehenden Don'a14inski1i, l{eine Gebăude ausser 'clEfn: z11r�·Qtla.:ra:ntit-ne 
nothigen; aufgef11hrt ,verden . sollen, ·voll'endete die' EntvolI,efU:n-g.l ·d;eg, I 

1\1i.indungsgepietes.' p·g; 273: ccDie ·,g·anze Of>erfiiiche cl·es „Do�-au�'eltas ◄, 

r1i�g n1it
1 

'Einschlu�s· d�s Sees· Razelm 60'1=1 1\fe1len betra'gen: Der :g,t9�ste' I
Theil · hi�,ion g·ehgrt ..-jetz·t Russland, ·. urid n11r. die k'I�ine· Ali�l1niqft ··irrt t 

Suderi des' georgi�vvschen 1\.rmes 'blieb . Zllffi Theil· 'neut1�ă1 ,' Zţ!}TI J �Wheî1:· 
I

. 

". • r·• , .. . • ,I,• •• ' ' • 
' 

unfer turkiscl1en�Iferfschalt)). · r , ·. I ,·. -·· .. • : ,, . ii•, ··.-:- ,·, J'

. 
. . . . . .. ' : 1) � A.'' i D.: S�urf'a; A'cte şi documente r,elati?Je 'la _ .. îst()1�ia.: · .f ţ?,��:�er'ei · .

României, vol .. I.,No. 1 871s2ipg. 708. . !�� :r · ,: . j '  .I'. I� .;.!i ' �;·; ... ,) . 
• J , • ' ,. • .. • • , ' • •'  • . ,. <(Monsieur le comte,!·je·�·vais · plac:er·· ICI llRe�,obs�1�v�ţ1-�� 4J�·ţ1:"},iwq'��-

5[Ue a· la �ep·e0he,� �e· 27' N�ţ·, _ �11:l� ., je vo�� �i _ad��.��f
s�e,, �tl --��je;··� �;?f?fl' _11, 

Jet de tra1te de· P .. ,at?r e;n tr'e Ies· T.u rcs et nol1s. Lorsc1u• il �era _.� es.t,p_n. 
dans· 1·a redaction_. :de c·e 'pi:oj•et dtl' DdnUJJ�' pOUr

. 
r1i1mite, .il. �H,t ::<l,i,r�

que c'est l'un des bras Oll ernnouclÎures-''de '·ce f'Ieu�ti'·noţrrrm�· ·cel:u-î: de 
' 

• • 
• '!t

•

• 
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�;;_el,,· .. • 
'-3aâ" ' ,! 

,. • ,' '. >: • 

�f eiis\/·;���:,����iir��o;;;en.eiis�i\fet niJl �'uri ·1e1,: ât!rl;de.1 pbs .. :,_. �
t�'A'1�·•d/căr:�iiti�ă"'�ec;J,cireţ„i) ··_,,. t /' (· �, : :•· 'i - ,_. r' ...... : r:, . .,. · ;'.
_-:-- ,; ��ţr

1
y�a��-��r·e�_Î_la 1îpcf��li�!fe·;� j:ţÎor .. ţiqtărâte : �� ,·ăc,e�ţ. ,;_ · 

trataţ, :'.s.o'.rri(s1.�h�-a�· î11şăr�_i rl�ţ� 1cu. Jfţafeâ•r..'grâniţei ·,_şi_:; ex�c'.�tate11 i
dr'spo�it1îînri5'r.Ju aţe;·_ a"�f·h�i'nat ;,îf :liu-a He

-:'3· N6ertjljr1e_:1,e3_0 _"p'_':e'J.:
i] .t·, 1 , • 1 t.l.' l f \, 1, • ..J;1 -1, .. ,. · , 4 t ,ţ' t •�1 - • "' 

frn.n!�şji sa'te or. cuprinse }n âce,astă· r·i::ghine· şi 1e-a· pus· în >ve;: 
der;'"ca �să s� fet�âgă;: pâtăslnd 's'ât�fo-�·şt luân'd'u-şi ;cu el ijni'rrlă: .. 
•lţl_ţ ·-şi �to'âtă ·�i!ospddăria • .mişc�toa"te'·�!? ţare ·· d �v·e�u;.�. '; · �-.

. j;' ·

·.�;:�·4 �:ţ·ts_t -��f� ;ir:�·µ: i tJ.,islq�,:��şu··T�pe'a tn?'l_d_9u�n�c#cd :('.M,,�)- .,.
mud1a de az1)/Beş:'f'epea (ufceass"a (satu·! 'Beş,-Tepe de astăzi) · 
c/ţ_ăcia·u .P?,rte_ c�ifJji' ttei"'d_iri'' distr'ict1.i'I T�lcea':;;:at,,oi ·c_o.răibh, : 
$qd,11alut,.' Du hduaţ, Ahm'et-Fa

0
kd; B�t::cr>'nâj'c,:c, (�i-13'ug1eac)-,_ •I•

cîlre ''se' riui'naAi.t �tiht"i� iarii� ::aparţihâh't l'1dfstrictului" Babâda'g,.� 
Morughiolul d_e astăzi era pustiµ, ne

1

IO'cuit:"Ţi-{satuf Duna văl/locuit I 
odfni'â:.t;l· dl J8tre 'b�q�e'n"H "•ne-,rasbvţit2)"=�gi�im: .'·p�_m·ertrţi I� 
1830 . pe I „mold"dveni" ca; pescari 31.: ,(' .• -.: ·i_ : 1• I • ,:l . J'. --�· ",";,•1· l -:·; ·'. "· 

, .• ",,,· :-·-·., .. , •.. , ';,,t;·· .. ·;"--· ........ f ·t.""�_. .. ... (".,:·V." lj,t, . : ': , ... · .· 

Soalina .-et 0·�orgiew1skoy; ·attiiltlu 'que ··c'e'st�le se-ul ÎlJf�'s ila-vîg.alile1 jus--:, 11 
qtr.\\'·:'soi:Î err'ihoi.iehur�/ -�es''atitres•··ne·. l' eU1n't•,1pş.s "a- callSe·- ele 1leur�pe'u- ;i 

de· prof6i.ideu�; SiJ.;,�fajesUJ" �ous charge_ ei:t,'?�sequ·�nce1,monsiew l'a�;,,_ 1 
başsad�ur; d� :(le!Ţlp.�def pour frontie11e 

I 
en,ţpt_la :Russ_ie �.t J!'- .'.l'ud1�;e·1 

·Ie y�ritable lit .du·,,Pani.lhe, qui. n'est autre cpie le bras_qut f-je •. vie�,, 
·. • • � • • , ·� � �·· . ',, ?;•f .·.. ,.. ,' t • J � 

d� p:ienţi_<p;iner;_)�/1p�s :-s�r�it encore pl_1JS av�?¼ţage2\·��ns dp1;1ţe
'::;,cle

1_'.C?�l�r pette fro�ti��� .!iis�ii'a'!lx l�.�s ele _Ba'fiaclag;_c �t dq_/fli,s,�lm, et; fes� 
. a v\)tre pom' le . bien ··d·e la ·patne, r:rue IMmpere1H· abanctonne. ci oh te
nii- t� l�s:6itÎi't''s'iÎ1 et'ai't :pbssible. T�s•'av/inhigEis reeis 1\111i· r�-��Ite·iit 
d'un'J d�rru�rcaţion' claire Ei°t' 1fr0cise' ,le frontiere ep.tre:·-a·eux·. ·empîi·es, 
ne sa�rleirt' �tfe �-evoqu�s·'e'n do'u te, 'et Teniffere'tir"'Ntip6leon-· est' trop,. 
e�fai;,�.1 pdui:•·ne'pă� l�s'appMciei·, Jbicle•1ii, N'o.;87241.'pg.·957. :I/ ' ,.,,., .. \ 

. • 1)-'<<ll "est c°t)�'venu ;neanfhoii:ls lJ li'e· c�tte q:ive!!dJ'.-\Ji te; ,\ par tir. du , 
.. po'ir1t "ou 'le bra"l '.de Safnt-Georg&s te ·se-pa'rli �c1e .'M!ui tlli1!Si.1lina·· 1de- ·: 
;rrfeiu'i

f 
inlfkbi'tee. 'ă · 'l'a· dista'iice llE!' 'âeux"··he'i,1·.es -de ce 11fleuve; �eţ, qu-�il � 

. -,.:!'i'y .sera· ,forme '. 'd'etalHisserflJnt cl'ăi.ieuue 1 espeM ;�ei ·tj'ue-\le 'merne· . 
. sur ',Î�s)tles· ·qoi J resteft·dn't ·en ·;po'$sesiori ·c1e • la Jo1.w',•cH1 Rl{]ssie,•, a:'11 ex:. 
,GeP,.t(on. <l

1
s_ q uartlntai1'1es � �[lli'·y �etorib eta:hli-es,-··ef ne' $1fr·a� permis: 'd!y, 1 

, ;�ir.e ăuc� .ari1re :,}t!thliss'en'len1 :·ni ·-fortiftcll:ti'ţiri'. (P.1�otiJco'all! reclh.tnate,'îf 
,JB1Q ,în '.lJ,ec,�1;�â, cl(t1idrca,ţfutiîi 'fr1,'ntdrle.i'f or,,inr,;ta_� de\�unăt'e într.ei in'(pe.-
· fi.tti ., �tofn:ân/ I J1usia . şicP,,.inci}i°<itele :clwnd:rene; :. �ti.&t��eşltbi (hri�ri$�Til!-,1; 

1p,latului) .'-ţ,9O3,:pg. 35:,' ,.; ·. '1 ,1.· , .• , \,1-:·,,:; 1 _., •• ,.�!"',-�,,di··:,, t1,1:•1
' -·' _":.2') 'Â1: P .. A� hore : tAşezcvrile LipoveniloV; �ip 1!fişi1;,,pn •Dobrogui ·în 

.. ,tfrh1-va. Dobrog�i _vol„ H.I ·No!-1 · (/192-0� ,pg. 6. şi ·.nota 4., 
3) Protocoale pg. 35, 40. : : , www.minac.ro
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. _,Jn �rma.n•mr di,,poaftlunl 4e evaca�,e,�crede•-�; Joţa- . 
. Jtorfi din ·Prislav şf BeşteDe ■e vbr (f ridicat' dfn satele lor, _plrl
sindu.Je ,t se vor fi. mutat, işezlndu�se 111 ,Tulcea. Şi pini', as2. 
tizi part,a �e. ■ud-est . 1 oraşului -amintit; are d��I m•fl•l!le _1�
cufte de. Romlnl„ car:• se numesc : . mahalaua Prisldo,ndor şi 
mahalaua Be,t,,enilqf�. Aceştia s'111' aşe,at mii fntAiu pe. dealul 
taberii de ul şf numai dupl rlz�ola s'a-, mutat p, deahll de 
at, amde se gisesc· ·şJ ln prezent. ' . . .

. '. Stibilindu-se . aci din i�de�wll. lui. Nicl,llae O&sc.1,. u11. ,pios
roman, s'au adus ·şi �oane� b,tsiricii tomtrieftl din 5'tul B�ştcpe
fi .1'111 qe.zat tntr�o :biserfcuţl de sclnduri, f•cutl' Jn pripi .. pe 
locul unde se afli. bJ'serica. Sf. Niculae de �tlzf,. cateclral_a . or■-
111lial Tukea, plstrAodu-şf mal· departe fot patronul sf. '·Nicolae 
pe ·care fi avea ',, la.-. Beştepe 1) •.

. Locuttorii d·fn Sa,inasut şi Oaralbll _s'a,i qc�af prin.- . alti
Mie ,, 'mat � se�,ml .. ,n 'Z.etillc. ') . 

' , 
I 

' Marea hartl ruseasc, dfn 1886 tnsemneui reat■ne■ · noaatrl 
ca. o·. te1iu�e- neuttl · .,.N,µts-l�oe prQstranstvo•; ceţa c� ti mal · 
curios, t 'ci, unele , sate-: 1�i1t. ,menţionate Ol existente toci. tar el-
tele u .diJtrase, ·f11 felul_ 11r-.1tor s Tultea ave•· na locvitori, iar 
'J'uku nc:he, 9',re :rhitif:de cea dintalu,_ numai· 20; · Malcoc:i, 
. sat dev•stat, pUştiu ; Prftfava;_ sat pustiu � . Kara1dat, pt! · malul 
1t1n1 al braţuluf. Sf-Ghe.orghe, lri baJtl, ceva. mal la rlslrfţ de 
PrJsllTi� •vett 80 de locuitori; Btlftpta.turctaicd 39 ; Bt1ti!pta 
mol4_o�nia,qf,,. fn,emn�ti .;:cu o· cruce, ceeace aratl ·c1 ·�,,� craş-

I•\ , I 

I, i) Cl, Tfiedor,:icu, .Ditt trecMt,.i .Dp�ogn (l'!onferinl• ţinute )a �OD• 

.pee11J diQ �n11l!lnţa ih ,ziua -de 17 �pr.ifie 1897) Bucureşt� .. 1897, Pi-.·i7; N. lo�ga in N-.�.1 r�f.e XU No. i,(16 din� '1u1i,.��17 •• PI-.
retea el lotuit�rii �•�el�r de, e.are ·• vorb� er tl venit in Tul�e• ca 
81 seap� de aticu1ţile b'aşibuzuci}or �u poatf} fi iţdmi$l, de o!lr•c�- a-. 
eest• atacuri se p'l,Jt,-u .pe .�tunei int4mpl!l �i în 1\tloea, ea :ffÎ ��- &l!- .
tele de · unde ll•n.itn,, (lf.. �tov în .DMAclS-eo de Jos d9'eJQ.flitr�•.' §i de� . ' 
\roltar• oraşlil�i '.f,ule:ta>:: A,ib, I (f909) No. 11 Pi· 301 31). i\,- . · ·f· ., . i) Preot�i. §.� N. ;M'ţ>f4,idv, Jlpnopra/ta Co,t"wfHi 2ebt1, ��c�reoti ·. ·
t91:3 pg·, t;. Ţreb.�şta, şi, •fţi tec;tifi�aJt părerea el RomAoji-i�r .1- J>l.r ( :•:, 
U!lit fiai.ie. Sari•;!,if_ -,t ,ţtaihil ca sll s11 a,.flze în \�t-le, tfiii.',.• C'#�.za '. · 
·••jllUlibril�t .pe, '.c•r�.ueJ.�Arihu dh1· Wrt�a Ziporojetilor ; : fi �;,_tt-1�,;; "I 

b11it 114· pitice fot, 4ţn1 ţ?,,i'Jii c•uti; adict\ p�iltru 11 ,vtrcij� i ,r41Q'°Â��ll-l., ,,
•�mttti. �'1i,tot,ip, ;:li��î,riJor dlll ţr�taCul, dt ţ,a•ce. · ; .• ,,, .,,

1
• .• :. : 
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tfnl, avea ·72 ·focuitori·; Raia, cam pe unde este astlmi ·Moru&hl� 
Jul, avea ·96 l�cuitori; Dunavăţul· de, ,ai; tnsţmnat ta s,t .de· 
creştin1„ 40· de locuitori ;· localitatea Caraba.ir,� mef11i()11•tl-. c.a c,-

. tate; în locul. sat·utui · Beibugeac de azi · se afla· însemnat i Kţ,l9d, :· ·,. 
ceeace tnsemnl, cred, stâni pe Jângi. o fântAnl : satele ·Sa1inaşuf 
şi ·caraibil sunt aritate ca·· existente,. firi• si .ni se• de� t1inmlrpJ .. 
loc1ultoritor; ae asemenea şi satul Sarighjol ;· 1,n locul� sat�ltri Ca.;
lica de azi .şi pe malul risArttean al lac1:1lui. A!aiihfal sunt,il�nsem- · 

· nate iarişi douA locâlitAti Kolod ;- Agi.ghioluJ.faveJt· f2 loc��iotl şi 
Sarichioiul · 134. Urmeaza dupl acela spre. âpils sitei� .�lre se 
rn�nţin. şi. �stlzi,. dar care nu mai inte�esea�i pentriu. che�tlun�• 
n oastrl 1)., 

· , . · ... . .� · .. : ,_ , ! · .· • _ _ ,
. , .

:: · · Hirta etnografici alăturaţi pe IAngA_ lu,rarta· lui I. -l�escu, 
.ezcursion agricole dans la plaine de la l)obrou.dja"- ne •rlţ4 .· - . 

la 1.�50 ·p·ustie · aceastl regiune, insţmnln4 npmai ca. exist,t.te c,-.

df nioarl satele pe care le-am viiuţ .. nevoite::· sl se strlin�te„ dar .,
• • ' • it" • 

care 1 aiturici. ! · la 1850 - nu mai ,xista\J.. Ace�t� IOtMlitl.ti ._traa 
urmitoat�1e :, . Pri,lava, · Beştepeb.:tutcea,cd: Be1te�a„m.Qlcl�•-. : 
ntascd, .iJunavăt�· Tort-Karaboni--- la Jo.ţ\d_ ,.Si·rlturt• t�tr•�S•·. 

•

ri�asuf ŞÎ · a�ibu_geac, . Sarina,tif; I Cnraibf{: Amolfr.Jki� (între.Ca� .' . 
râibil' şi ·calica, acolo unde se_ te�n:ilni ::�•lu) Sarighiol\11.ui, . la
Sud, .. �e. 4ota '8!, tn marginea bilţilOr.,ce �e!d�sfat din latul Ra,rm · 
ş·t. Unde se vede astAzi vechiul cimitir-turc�c), _/,licomanti� 11 rl� , 
sltlt}'· de ţ' Calica 8). · . : ;. · ·: :�. t; ·. • ·. · . � �

· : · : Pe· la 1856l57 vedem că· aceste sat.e. �:încep ·a .se infi-ţipa elf n
ilqu�· şi_ ,aceasta . de buni seamA el nutŢ,l&j. �upi ce cele. trei jQ"ete . ·
din sµ:dul Basarabîe;, fii11d alipite· din noii la Moldova. li} .tr•boit- .. 

I 
' #•• ţ,' J • • 

în·L�modr nor.ma·I si dispar! şi re�unea n�ptră hot·Atî•ti prin tra-
. t•fol :· despre care ain amintit mai.· sus. . .,f. . • � � . . . • I 

.,. : o.� hartă engleză, . a  unui ci.pi.ian, �e �arini; T. Spratt, care I
st11d·i-�e· şi

I 

făcuse minuţioase cerre�tări .işi '°ndagil în litu·l .Razim; �. 
dupl ţe inseamfiă o mu1time de 1

pun�te. ·.pescireşti �e mi\lqr�.e 
• • .. •- • I I • • 
� . . . ,, . • • 

• • D • • J • ' . 
� 

\ � ,. (' �· • ' � 
\

. ,. _,.
• • •

.J • I •� 

) • • 
.. •• ... t · . i) Vezţ 1-Iarta st�tistică 1�useasoo ·tlin: ţ835 (la Academia rom·i\ili

lri copie fotog1·afică), cr. a.· tVâl�an: 0 (a�cl .Îtt popMlareti IÎJrll� rmn�

tUtff i� Bul�tint1l· Societ�tii tom·A�e regale �e geografie 19i2. 
· , ., · �) «Les �l1it villeges abandoi;thes· ·entr.f! le Dounâ.vetz et. li l'ac
Rissfnţ. seraient peuples �e nouvea�\> (I. Io·��scu) E�citrsio1• ar,rt�eJ• 
i�f · 'la J)tt1tne· de la. .bolwoudja ps·. 60 ). ' · . , ·1

• ; 1

' •• 1 () i \ •111

•
\ • 1. •r 

\ . \ \ . . \ 
•• l • • • 
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• 
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aces9ttii ·,Jaa� .�arafA-· şi· \tr.miătoareJe 1ocalffăţi·. p,entt'µt·;;Ooful Bugeai- :.
cului'"·t cht.e ·-.â�e -':sf,gii r că eTa u· . po puf a te : ·. . �. r • . t '.. \ : '� ' i ... I '

· -· PPis•{a6a;, :·pe malul ţtstâng_ ,;11 ;Dunării ·şi nu i un'de .s·e ;află,:as-- , I

t-ăii�; ·iar �î11·· ··f�ta· ei; ato_Io 'Unde� se ·-află a'stăzi Prislav·a� ·.Se ·găsict·
localr-t�·teâ· �G·ârliens {grfrdină··?) (; Eski ·Beş-Tepe (Beştepea veche), 

� . ' 
acofo' Uhde e.5ftt ·astăzi satul' 

1 B'eştepe;. Kar,asowa pe mal1Uli stâng, � • 
} . ' 

iâr·:·în 'faţa ace·sţqlt· .. sat� ·pe: cel·aJt mal�. două' Câşle; Beştep-eu Wii- .. : . 
lage: .(��tii·I Beştep�), .în· rlocul irncle ·se gaseşte· acum Mahmudia ; \ 
Du�9�a1;·� 1ru?:'Plfnctul·��u,nd;ei_; p1ţâcă· �ve·cbea gârlă- a 0unavătu·}ui_:_difil f

Bun ăl�.;: iar: �·pe locbl-:·itnde':· se· află astăzi ,satul . Dunavfttbl de SUS.·, ..
,. • • i. '. 

se· gă�_eşµ � dqu� Câşlţ; o ·-aJ_ţă •-Câşlă erd în locul ,satului Beibu.-: ·f

ge·ac. '°Pe���c6ţ61

·. n�. s� rftai� ·g�şÎa nimic până la Calica, care �xista
şi. :aţ�Ci: 'şi- d�: �hâe ·sateI'e Jiint aŞetate ·şi :·pe: rceastă harfă în 
rhod;·no:rwa1�\.car:şi rp�'i aceia:·.a•�.1u·i·�Ionesatt 1). •.·. ·tţ, \. i·'•. '\,., "'. 
•;. ),·· Se;1 p9ate·�consfafa··deci. :·după harita·.IUi·.• Spratt, că această.�!. 

,,z0r1ăf ·neu\ră'"în·c�.pe -�ar�•se populeze· ·acum-. Unele din aceste· sate, 
pm·stiite ;.l:lu pă„ harta·· ·lui I .. Ioti·escu, ,a,u 1f ost ocupate ·de Tâtq ri!t ca Fi \ 

· • · adPŞi 1-di B. Cr,iti•e'ia. 'i\n ,Opb-rogea-· şi -de bate aţi la· Constanţa, au. fo.st
că 1·ohiza.ti�·. î.n · ·,, tq\tul. ·B ug;eâcul u i" � ce era 'atunci o' �regiun� p�st.ie, � 
după ·cum:· s'a. �btut ve\dea din cel:e . ,eipuse---mai sus. · ··4 ir . 
.:- ·

· , Ă1S,tfel, ,îi găsi�• fliienţ(O'nilţi ca locui,tori ,.. d u-pă . răi bO\ ul 0r'i�• · ;
· meif·; în'· Ca·taib.iJ', ·sarinas.uf, ·Beib·ugeac; ·"lorughiol, L7htnaveţ�, sl3ţş .. ,. . 

· tep�;.�ă�m�d·i�.-şi Ţµl<;ea� : .. ·· · · · •·· �ii,. '.1 1·-·.�

· : "Pre�t�tin�eni în : _a.peste� _şate Iocujau în· sărăcătioase bordeie
. âe",l,Ut

1
�$i \,e;· OC�p�,:c�'a'1r.,e$terea. \'itel'Of:'; f,indCă întreaga regiune:'

e:ra 'proprietatea:r•stâtuirµ·ii .t:.urce�c·.:,1.:•Şi :·era ·f·oarte 'favorabil� •. peritriu· :,!,:
păst·6rit,: avân·q apă ··şi::�;:j�itlă ·:,cl]h _·::b'elşug 2) • . : . . . ·· ·· , · ·•i''

1
. · ,,: : ,:,

•• •• I • •  
'ţn·�:��.t aşi vreme\ se aşează; şi:. ·R�mânii aici. 1� E:i li s'.��ll \. st�ă� ţ,,

. � I• ' I "\ ·' I. . 11 
L. .):. . .  

mutat· ,în·' .,satţle .a�·estui ·r,o� din r�&fte,,..-�.sa41e:·. di:n Dobf�gea, .,tsau -�u 
vChit . Caţ pă�tofl, , ae� q1�iţ.cei ,na.iritt!1*a''cl!st\ colţ'ţ al . BiigeacUJw) 11ef<tt.i11·

f·oar'te prieln\ic pent: u � O:��yi.aÎă· • pă·store'�'sc·ă �,�oe altm:��tri·el isWl( qiJlf /;_oµ� '1
ri·gina =notiă a ·sa;tu·lu·i Sarinasuf e datorită ·unor ·,, Ungureni'' păs-.. 
tori., c·a·ri cei dintâi s'au aşezat aici pe o veche ,1 silişte�' ;a· sa-

. �-- . 
... • • � • ■ 

•I •
• , • J r . · :,

t • ., • - � • • , ... . . ' , -: .. ' ,,. . .. ' 
I •• • ..)' J, ; 1) • • • • ' • 

l I • ' . � "1). Delt;a of th.e Dan11.b.� ��rveyeq by.. Capitan1 J;1_. Spţa�tt. Q. B. i .. ,
N. t.. :,. ,-·II.· �f.,•s.,�·Meµi�â'�.1�56-1857. Natural Scal�·. · 1' 

11]'·. · '14#. 

•�,-:·. •1� • ;.. � •• u 
1f ; , t . .  

·1664(10 ·· 
· , . . 2) ·:L\.I. ··P. 1 Arbore : ! C�n·t.r:ibuţitu':ni.:rza stU:d�iul 'aşezftrilor''(,:f!<i,ta�,id�1�i'iÎ
Turo,il-or în· Dobrogea ,îa Ar,hiva ·IJohr.og:ei II·' .(1-919)·., pg. 230: ,234.ţ; ... r.,�.'1 ,� 
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tu.lui .dela• ţ8_30, p�._ car�' i'a.m ,yăzut nev.oit, să: �e .str;l):11\te. Câş
.. leJ� ş'cţ1.l.'._forma.t ,şi,: ele pţ lângă fânt;îpelţ,. qre,dn„ h,arţa .. :i;.�seas�ij. 

�1.su1;1t înse.mnat� ;,, �plvd�. ,Ac�şţe �,ş�z��i.sţa�ile îmJ>.rejur_ul,:,c.�şJeţor 
au .fost întărite _ apoi prin staţornici��a IŢIU.nciţQ�ilp� Ae" fă}n�pţ,
aju.ngându-se astfel la. fpr;111a,ţiuqi de . Sc!,ltî, Îf!tpi:rţi�,i, .cu�, _s'a în-

. tâmpl,at,.,şi,-în,Băr,.ăgan. 1) . . , . , ... · .. , ... .° ,,.r 
.. , � � -De ,aceia _m�joritat�,ii .s�re;lor di.ţ1. .il�.ec;\St�-. regi_une ,:sunt .m�r,i-

. 1 ţion�te -în i1Jf?,rm�ţi_unjle ,car� l)e,-a1;1 făt1:1aş, q1 ��ţ�. f!9P��'fiin<f.că
, au, sufţriţ- aţ:ţ_te� vicisitu,dini în _pec_�rsul, v:r�n:ie!, ,a ,,.C:ă.r,gr lirm,fţ: 
.,de ceJe , IŢHţi_, multe �ori .ij ,foşt �i o. şchiqiqare r��icalft .. chiaf �i în

' ,natura. populaţiunii .1 locqitoare. 2), Sc,him.\:>ăr/ <de p9gµl�iiune„s',aµ
·înt�mplat de asemenea_ în ,ele �ai:;- gtJJlţţ . s,a,ţe ( 

1
diu �ce��t�. �e

giune; · Astfel, sa.tele ,îrJs�mnat�. ca Joc;uit� ,cţe ,Tă.ţa�i., p�. pă[t_iJ�)ui
' - L Ionescu şi_ Le -)�an: I�nikiP.i,., .<;0119�, ,44�.ch(lar:, 1Jreslţg;{k,

.. Peters le găseştţ o�ppijte. de , Bulgar,i, cejaţe înseaf11,11ă, că coqţi
)' �' nuele · e01igr,ărl din, Basar:aoia� spqria,u �e.cqqtenit1 nuf\lfi_r:uţ. ior ţt,11 

DQb_rqgea,. unde ,se; aş,ezau. jn, Joc�l. T&t�riJor. s,:e. e(T\igr3A. 
1
L�}ţl 

·· s'a 1'1şezatreleme.nt .bulgăresc .,în 
1
Ş,atele. Beş,tq,e, S�rirţa,�p[,: Sqr;..i. :,ghwl şi? Agiglzioh Ulil,d� _.prezentc1 lor n,u:,_eşţe; lflaj., ; yţc9�J defât 

· anii: 1856-';-51, ,c,ă(fi iimintiril� • oa,n:i.enilJ?J b�trân!, �u.,; ,pv\�Jll: V9_t
bit, ;n:U. pom.eneşc de vre,muJi 1mai. ve�ţii-, �ar p.et�ris n� -�-�uqe.-�h.jB;r

, că în Sarinqsµ� la 18,67 1 .. nµ;_ qx,işt��, decâ� ),,O -.faJlli,ţii, � d: . . ,�Q)�Q-
veni şi 70 de .Tătari. Bulgarii. veniţi aici după acest_ an sunt din
Potur, _Beidaut şi Inan-Cişme. T9t aşa' qe •

. 
târziu uehi:ie r să se fit • • I ! � , ' t . -•' 

aş�zat şi cei, d,in ·sarig�iol, câteya familii' nuniai, · �arf �stăzi a-
' pr.�ape �u ş( dispărut în masa po1pulaţiunii român�ştf. •. ' ·' ., 

i ., . Elementul:.. musulman a ·ocupat ;octînfoară' unele;! din •statele
ăcestui .cot, uncte·' astăzi ·hu se mai găseşte ·de :tck isa·& a1 ·'rttrias 

. înt'r':o situi1ţiune de· infe:riorităte vădită/ i • · • · f, 
1 

• • • • .: 
1 

' • I , • . -r ! ,;. ·: • : I . , ,. • . : :ii. J t 1 7,� :; t • I l � 
. ,, ·.' 

. 
! . .J ·• • - ,· 

1) q. Mehedinţi: 'Die rimii:in'ische · Ste'ppe; /line dn'tropd'geogţdphische
Skiz�e in zu Fri'edrich Ratzels Gediichtnis; Leipzig· 1904'.'l?g: 252

'. .. , ' 
. 

' · · 2) ·PJ1it�-u noutatea orăşelului Mahrrimlia·,,•ezi şi /Lett-Fe ,it.M. Jlen-
zen sui· ·. qiielqites f.nsc7'iptions i1iedit::; ele • Valachie _et, -�la.J �iilgar·��,• pr.oyi,,_ice
lle• -Dacie, ,de '.Mesie ·et iţe, Scytlţie par E:r.o,e�t. Us!�J�rdt�;,,;:; Row. 18ŞŞ : 
Malheureu�,nent Ies 1,11<?,ntii;nents q,uî :prpviennie�t �e .. ��s 'r_ui�es .,_pi:it
ât.e.1 employes .oill .ineme .c:v.:hts Pl\r �l�s ha)Jţt�_n,t(d_4 _vil;afe i JVfu'l?��u
de Maiimoudi.rih;; <�K .. F ., P�ţl)r;;,, Gri�nfllin·if:l1i 1mr Geo_grri,pl�ie •'J,l,nd Ge?lo
l9f1fe ,de1:, -l)ob1·oţidsch{�'.Pag-.. _49 °' ••..• ��a�rµoudie; ''eine, ne�e·· A.n'Iâg� 'des

1 ,.alt�n Dorfes_ M:Qldauisch B�sch-T,epe)), · · 
• , �- ... - •••• , . • ţ , • J i • •• .. ..... J � • l , • • 1 } , • .,,,. , �. r·· .. . , ;, r �-·
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· · · Af;ters ne spune că la Dunlvlt .se :1şezase Tltarll ·dio c-.r,
nici urmi n'a mai rlmas astlzi; Beibugeacul, Morughiof. M'ţh
madil� şi· 1Caraibilul, Tulcea, Babadag, ·Isaccea. coprfnd fncl Tl-
1i,t ,1 :-Turci, cari dispar treptat-treptat. . • · • 

(lryd zaporojenii Cazaci au .fost folosltl tn lupţele tmpo
·1frff-a Rt.fflor de· cltre Tur:ci, acqtia aU:: cautat si ·le. dea . deo.,
bite ·1n1,snirL Penim aceasta Jf s'a cedat o· porţiune de păldnt
ce: to:: coprfilsi· Tntre ·bratt:11 Sf. Gheorghe, lacuţ Razim· .,1 o li•
nle ce: meriea pornind da 'la Isaccea prin satele Poşta, Agilar,
pe· lingi Vizir, Motli, tifa Zebilul În doul şi se termina tn 11-

, m.anul Babatlagului. Condr•to,fd presupune ci pe măsuri ce 
populalfunea 1Dobrogel creştea, fixlndu-se tn aces t colt şi pe 
mi1iirl ce se simţea o· tot ·mai mare nevoie de pi mint pentru 
·satele:·ce ·se fos:mau, graniţa ace•tui ţinut zaporog· s'a ·tot str4m
tat, pini ·ce· a ajuns ca s1· .fie delimitat de o Unie ce ar merge
dela ·<lhioluf'-Petref de' azi, dintre Morughiol şi Mahmudia şi tre
·c&ncl -prin -lacul Razim, atingea Marea-Neagră, coprinzAnd · aici şi
fnula t>ranov .. Ateastl porţiune de pământ era arendat! de cl
tre •coşevoiul lor.,·.Mocanilor păstori şi altor oameni, fn 'achh:n-

. ·bal unei pllţl care ·trebqia .să se facă numai în vite. Când secia 
lâpotogilor a tnceput treptat să decadă, atunci au început sl se 
formeze, şi satele despre ca.re am; amintit mal sus . 

• 

Aceste-sate .au înflorit din ce .în ce., datorită sporirii ele-
. mentalul romAnesc, care a început si se aşeze în aceastl re
giune, unde apr�pferea apelor Şi o mulţime de alţe înlesniri ale· 
traiului' i•au ·atr.aş tntr'un număr din ce în ce mai .. mare. Numai 
rlzbolul ·din' ·urmă, neleaiulrlle Bulgarilor şi prUlciunile lor au 
dat înapoi cu câteva. zeci de ani viata şf prosperitatea vieţei care 
s'a desvoltat în •cest ţin�t. 

· Deşi c,ondltiunUe · geografice sunt foarte favorabil,: pentru
dezvoltar�a unor mari intreprinderi de pescărie, unde elementul 
roinlnesc: ,ar putea -avea un rol hotlrâtor, caci el formeazi as
�i ·majoritatea, tot'1şi lipsa organizării şi a sprijinului Statului, 
care este· reprezentat aci pr.in una dln cele mai detestabile ad
mfnistraţiunf, au flcut ca regiunea despre care ne-am ocupat să 
nu ajungi la însc;mnătatea pe care natura i•a hlrlzit-o. 

Ace�ţă .fosemnltate s'a putut vedea din istoricul dezvol
tlrti ac:11t11i Slnut� pe care l-am incercat rn acest atudlu, şi din 
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. ·-·jff' 

. c�·,e·: i'a: puj�t' eons�t( ci ·•ee• viaţi· �,,� de:·fnfioriH>are, · ca�e.şl . 
.. . . ,f�ţfntie rld�cl,nlle el pAnl Îfl Cfl.' mai tndeqlrtatl ·antichitate, na 

a'i -putut -nqte şli m.;nţlne· daci mun�:··ci•u�l aici n�ar fi fost 
deterrtaln•JI de deose

1
bita importanţi pet,'-•��e a avatso acett tCot 

·: ·••· -8u1e1culub pentru paia, fi ·tn�orire, PJ.�vlnclei dobroten,•

... , , .. ,. 11 

.... 
•'• 

i • 

.; 1.Lf!XAHD"U f"• AIU)OIU� . 
.. ,., .. ., I•. 11, .. 1 •Ok .. ._ ... ,. � illtlll 
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Si nu era nimj�,,. d�.-,ţ�L��t şi noapte. 
Nimic nu 'nvedera •·c'-arfi'nceput o lume ; 
Căci fără formă, fără viaţă fără şoapte, 
Toţi germenii plutfau 'în umbră, fără nume. 

Un frig uscat steriliza văzduhuri fine ; 
Esenţa vieţii şi-a motivelor isvoare 
Dormiau adânc şi greu în haosuri divine, 
Iar Spiritul plutia in aburi, la'ntâmplare. 

Şi'n infinita cerului încremenire 
l::,fios luci lumina unei raze-ascunse .... 
Căci se văzur'atomii şi-au simţit iubire 
Şi din săruturi molecula se născuse. 

Privind mirat la mii de' nperecheri ciudate, 
Ce clocotiau In largu 'ntinstilui abis, 
Mut, Spiritul zări, pe fonduri depărtate, 
Cum infimi embrioni se 'nbrăţişau ca'n vis. 

Incet de tot, dar cu sforţări scânt-e.ietoare, 
1n lung şi'n larg brăzdau acwn nemitrginirea; 
Ei s'�u roşit de veşnica fre�al'e; 
Amorul nesperat le tot cioplia simţirea. 

Şi iată aştri'n slăvi. Ce dimineţi subl:me ! 
Ce cald'afinitate de vieţi şi forme ! 
Iar sorii sboară pe orbite'n înălţime 
Târând în urma lor planetele enorme. 
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Involburări de foc străbat nemărginirea ; 
Rotunde sfere merg pe-orbitele rotunde, 
Mereu scuipâni vulcanic viaţa'n toată firea 
Prin scoarţa lor cr�pată de iubiri fecunde. 

In urmă elementele se limpeziră ; 
Cu plante şi cu stânci s'acoperi pământul; 
Cu aer umed aştrii toţi se'nvăluiră · 
Iar mările albastre-şi începură cântul. 

Şi-atunci, în mijlocul cel ordonat al firii, 
Atribuindu-şi Lui măreţele victorii, 
Veni Fiinţa, capo-d'opera naturii, 
Si cerul tremură, ne-având părtaş la glorii!... 

JV\IHAlL f'RICOl"IE 
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Gheorghe Garlea urma de doi ani· o preparandie la 
Sibiu. Fecior de oameni să1�mani, ducea o viaţă prea puţin 
surâzntoare. Dar, gândul că va ajunge pre,)t, îl ·î11tăria 
în suferinţă. Aşa cugetase el vre1ne de doi_ ani. A·cuma 
însă, visurile lui au dispărut, planuirile s'au spulberat ca 

• 

o mână de ţărână pe care un_ copil o aruncă· ît1 furtuna.
Venise bâtr·ânul: Cu umerii gârboviţi şi c·u iriirna st11tânsă 

de-o dure1„e fară de leac parcă, rner·sese toată noaptea 
pentru ca să-şi găsias(�ă fecioru! dis de dimineaţă _a�asă. 

Am luat în cap atâta drum, dragul tatei, pe11tru 
că necazul pe care voiam să ţi-l sput1, nu put_ea să 
încapă intt,'o carte! Şi povesti cum s'au schimbat vre
murile. 

· Anii de secetă s'au perindat şi-au aru1:1cat sărăcia
. peste toate gospodăriile. Ceilalţi f1�aţi te„ au ajuns şi cei" 
cheltuială ... Şi s'au ales nişte răi! Nu vor să-mi dea nici 
o mână de-ajuto1· ! Sii1gura nădejde este la t;ne I T1„ebue
să te întorci acasă ca s�-mi aJuii, să ridicăm negoţul
nostru la ce a t·ost oe ată ...

. Bătrânul mai vor�)i rnulte. O tr băiatul nu mai înţele
gea nimic. Faţa lui b1·,l,�1Jrltă se 'ncreţi şi rr1ai mult, sub 
apăsarea unei durerl 1 il ;.1 �teptate. In cele din urmă 
vorbi rar : 

„f'e întorci Durr111<:· a tâ s it1gur I Eu mai 1"ămân un 
. pic pe aici ! 

Iar bătrânul o porni î11apoi,. c11 o durere mai mult : 
- . Băiatului n1eu îi e 1�uşine cu mir1e I
1„ânărul' Gârl .J ,l rnai rti mase l l o 1·aş. Infrur1tând zile 

. ir1 tregi f oarnea. se sL1·ă dăn ui s c.'l-Ji f aca u11 rost, dar în 
.zadar. După o lună de luptă şi gândire, ajunse la· încre-

• 

• • • 

•
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dinţarea că nu se mai putea întoarce în sat, dar ·nici la 
oraş nu mai putea rămâne. Despărţit de doi ani de-ai 
lui, visase altfel de viată şi acum, când să ajungă la ţântă, 
să se întoarcă în sat şi sil-şi râdă de el tovarăşii ră
maşi în urmă? Şi-apoi se simţia sufleteşte prea ridicat 
faţă de sătuleţul pierdut într'o văgăună. Trebuia să plece, 
undeva, printre străini, unde să nu cunoască pe nimeni 
şi nimeni să-l cunoască pe el. Putea să fo-că întocmai ca 
toţi nemulţumiţii şi să plece în A meri ca. DtJr prna era 
departe. Scăparea îi era în Dobrogea. Intr'acolo plecau 
cete-cete de ardeleni şi nimeni nu se mai întorcea înapoi 
din acest p�mânt al făgăduinţei. Numai scrisori de mul
ţumire reniau înapoi, scri8ori de mulţumire şi bani cum 
nu se putea câştiga în Ardeal. 

Se plânse prietenilor că este nevoit să plece câteva 
zile acasă, împrumută de la ei cât· mai mult şi p1ecă. 

Era primăvară. Pe coastele munţilor se măriau pe
tecele de pământ negru, înlăuntrul lor se întăriau pete
cele de verdeaţă, şi un vânt călduţ, care mirnsia a pă
mânt s vântat şi a iarbă, clătina ramurile întinerite ale 
brazil:r de pretutindeni. 

Şi cu sentimentul de frică, pe care numai necunos
cutul ţi-l strecoară 'n suflet, părăsi pentru totdeauna pla
iurile copilăriei. 

II. 

De cum ajunse la Tulcea; se înfăţişă cu îndrllsneală 
prefectului şi-i vorbi răspicat. 

· - De-o camdată ·pământ nu se mai poate da.
Dar _vă� că ştii carte bună şi-ţi pot da o slujbă aare 
face mai mult de cât zece hectare... când nu eşti prost ! 

Patru zile în m�mă era: notar în Hagighiol, �at mare 
ce se revarsă pe coastele dealurilor înşiruite în semicerc 
pe marginea Razimului, mai sus de Babadag. Satul. avea 
înfăţişarea săracă : mai toate casele nau cu pereţii de 
piatră cenuşie ruptă'n bolovani neregulaţi din creştetul 
dealurilor, cu acoperişul de stuf, albit de bătrâneţe. Nu
mai în vale cât0.va case surâdeau cu pereţii lor de 
fildeş cu chenare roşii şi albastre în jurul geamurilor. 
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Oamenii se uitau pieziş la străinul ce le căzuse pe 
cap şi în faţa lui îşi vorbeau numai jn limbi ·străine ... 
Dar Gârlea înţelese că nu trebue să-şi facă inimă rea. 
Işi văzu cu sârguinţă de treburi. iar prefectul, care-l cer
cetă de câ.teva ori într'un timp foarte scurt, rămase mul
ţumit. 

Toamna'şi cumpără vite, iar primăvara îşi făcu sămă
nături. In curând se înstări binişor, d.ar tot nu era mul 
ţumit. 

II rodea părerea de rău că nu venise mai de· tim
puriu. Ar fi avut acum şi el câteva sute de hectare. 
Hotărâ să. nu piardă ocazia însă. Şi putinţa· de a deVt· 
ni proprietar, i se înfăţişă în curând. 

III. 

Odată veni în sat un savant bucureştean. Avea de 
gând să cerceteze natura pământului. Şi cum era ordin 
de la prefect să fie bine primit, Gârlea ţinu să-l îm;o
ţiască el· însuşi. Dupa ce-au cutreerat toate vârfurile dea
lurilor şi-au adunat tot felul de pietre, într'o seară sco
borâră de-adreptuJ spre ţărmul Iacului. Ochii lor deprinşi 
cu uniformitatea plictisitoare a colţilor de stâncă, se 'nve
st h,l dintr'odată. Departe se întindea până dincolo de 
zare, suprafaţa verzue şi liniştită a Razimulu�, cu masi
v,11 ?tâncos al Popinei; din ea se despărţia lacul Ba
bad�g, îngust şi lung ca un braţ întins în inima Dobro
gei, cu apa întunecată de nămolul depus la fund. In col
ţul fo rm ·tt d � aceste lacuri, era o câmpie de o sută de 
hectar<!, acop�rită cu iarbă rară, cu frunze grase şi cu 
tulpini roşii, târâtoare din cauza greutăţii şi-a frăgezi
mei lor. 

Savantul îşi legă ochelarii pe după urechile lui lungi 
şi crescute aproape perpendicular pe tâmple, s'aplecă în 
jos ·şi-şi afunda mânile în pământul negru, afânat şi 
veşnic umed şi mormoi cu glasul sigur; 

- c� mai teren propriu pentru cultura bumbacu-
lui! Câmp întins... soare put�rnic ... pământ afânat şi 
umed ... apă totdeauna la 'ndemână .. . 

Gârlea tresări. 
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- Oare prinde ?
- Fireşte ! In Persia cum creşte? Doar suntem

pe-aceiaşi latitudine ! · 
No�ptea nu putu să doarmă. Dacă ar căpăta el pă

mântul acela, măcar pentru Ze'5e ani .. Răscoli într' o ladă 
şi-şi scoase o carte ungureasc;:;, în care -era vorba des
pre cult1:1ra bumbacului, îşi împrospătă cunoştinţele, iar 
a doua zi, în faţ1 unui pahar cu vin, vorbi savantului. 

- Foarte bine te- ai gândit! Foarte bine ! îi răs
punse acesta, încântat de cunoştinţele notarulu\· Dă-mi 
voe să te felicit, amice, şi să-ţi promit lut concursul meu ! 

Notarul făcu un dmm Ia Bucureşti unde, cu ajutorul 
unui comisionar evreu lşi aduse seminţe şi câţiva arbuşti 
crescuţi gata. Până'n·primăvară îi ţinu în ghiveeiuri în casă, 
iar prin Aprilie îi îngrnpă în grădină. Atunci scrise sa
vantului despre rezultatul fericit al culturei. Prefectul 
află şi el şi veni să se convingă. El facu un raport 
favorabil către Ministerul Agriculturei, cerând pentru ex
perienţă cele o sută douăzeci de hect. din marginea lacului. 

Savantul publică un articol plin de laude pentru cul
tivator. Gazetarii îi luară intenvie'rv-uri şi-i publicară 
chiar !otografia. Ba unii discutau putinţa înfiinţării unor 
vaste uzine, care aveau rolul s'aprovisioneze orient,ul cu
derivatele acestwi prf!ţios arbust. 

Ministerul trebui să aprobe raportul prefectului. Se 
făcu învoialt1. în regulă: statul avea să ia parte la câşti
gul ce s'ar fi realizat. 

IV 

Se simţia stăpânit de un sentiment puternic de mân
drie şi de încredere îo sine când îşi înfigea priviri le 
către colţul lacurilor. Pământul negru, pătat cu roşu şi 
cu un verde puternic de stuf tânăr, îi strecura în suflet 
il1Jzia înbogăţirii şi se uita învingător pe deasupra ca
selor. Dar srmţia ceva tare în buzunar, o hârtie groasă 
împăturită O scotea, o citia pentru a suta oară, apoi 
murmura trist. 

- Incă nu-i .al meu! Şi camera îngustă, cu mese
şi dulapuri prăfuite, pline de registre de stare civilă şi 
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hârtii, îi răsăria în minte. Ii venia să strănute, căci i 
se părea că respiră aevea aerul mucegăit şi plin de praf 
al primăriei. 

Işi lua băţul şi cu privirile'n pământ, fără .să ia 
seamă la plecăciunile oamenilor, în lungul gardurilor se 
strecura la slujbă. Acolo s'aşeza la masă, deschidea re
gistrul de 'intrare şi începea trecC'rea hârtiilor venite ; 
dar se opria curând, cu tocul plin de cerneală violetă 
după ureche, cu fruntea rezerrwtă în podul palmei stângi. 

- Dac'ar fi a mea! şi gândul îi sbura iarăşi la
întinderea de pământ negru şi afânat. Işi închidea ochii 
şi se vedea calare, gonind pe 'ntinderea lui, mânând prin 
puterea biciului şi-a glasului său răsunător zeci de mun
citori. 

Trtbuie să fie al meu ! şi se punea iarăşi pe 
lucru. Lua hârtie cu hârtie, le citea cu amănunţime şi tre
Cf a rezumatul fiecăreia în registru. La una se opri mai în
delung. Era de la ocolul silvic şi adresată primarului. Ii 
punea în vedere cei Ministeriil îl scuteşte de p?ata, a
mendei la care fusese condamnat prin proces'ul-verbal 
dresat de Domnul Inspector Domenial Diniitrie C. Io-

nescu. Şi rămase pe gânduri. 
Primarul lucrase trei ani un lot de pământ al Statu· 

lui. Prins după atâta timp şi condamnat la o amendă, 
acum era ertat. De ce? Oare Ministerul găsise că e drept 
sili nu-1 pedepsiască ?

- Eşti bun de cinste, Domnule Niţă! îi spuse el
primarului Ai scăpat de boclucul ăla cu pământul!. 

Primarul s'apropie. 
- D'apoi ca destul m'a costat! Dar .... treacă de 

la mine: mergem la Nicola să luăm câte ceva. Şi-acolo 
află taina aceetei scăderi: 

In primăvara următoarP. avPa o �ută cinzeci de hec
tare sămănate numai cu grâu. Şi de aceia, în arşiţa· Ju „ 
minata a lui Iunie, alături de valurile VErZOi ale ntstator
nkului Razim, se 'nvăluria, cu unde grele. ::,i leneşe, lacul 
de aur al grânelor. 

Trei cai voinici do ·abia duceau seceriitoarea nouă, 
pe care Gârlea o cumpărase. 
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- Nu i tocmai prost grâul nostru ! vorbi . el către
unul din muncitori. 

·-_ Ba-1 ch1ar bun de tot! Iese pe puţin cinsprezece
saci la hi->ctar l • 

Gârbea luă drumul casei, mormăind: · cinsprezece sa:C'i, 
la o sută cinzeci de he 1 ·tare1 .fac, fac, două mii dP .saci: .. 
câte .opt 'l.eci lei .... poate am un câşt•g de două sute de 
mii de lei .... Privirile lui străluciră de bucurie. Cmc1 ani .... 
numai cinci am �ă-1 ţiu, ... şi-s . milionar! Picioarele lui că· 
pătară noi forţt! şi se mişcau mai repezi, scornmd un 
nor înalt de praf. 

Pe drum îl întâmpină caraula de la primărie: 
- Degrabă, Dom' Notar l Vă caută Domnu Inspec-

tor Ionescu. 
Toată veselia ii scăzu dinfr'odată. Cu obra,ml galben, 

cu pasul şovă 1 tor. merse la pn•rn1rie, unde un glas detu
nător îl întampină: 

-- Dar bine, Domnule, de ce nu-ţi vezi- de slujbă? 
- P,ti, Domnule Inspector, ştiţi, eu mai fac şi-un

pic de cultură de bumbac ... 
Inspectorul tro.păi ca să·Şi scuture cismele, îşi scoase o 

batistă albastră de li jachetă, apoi continuă cu glasul lui 
puternic: ·. . 

Parc'ai mâncat Dumneata mătrăgună ca să semeni 
bumbac L .• Las' Domle, că ştim noi ce isprav'ai făcut D-ta·.! 
Te-aranjez eu ... .' dacă n'ai fi om de 'nţeles !

Gârbea se 'nveseli. 
- Domnule Inspector, îmi pare rău că mă credeţi

aşa I Om sunt şi eu, de l.... şi-şi lipi palma stâne;ă · de 
piept 

Intrară în casa nouă a notarului. Aici însă, inspecto
rul se schimbă diatr'odată, căci se făcu neînduplecat. Işi 
scoase o testea de hârtie, ceru, condei şi cerneală şi 'n
cepu să-şi serie „Procesul-Verbal", vorbind rar de tot•şi 
monoton: «Astăz'Î, anul itna mie nouă side patru, luna ....

· Domnule Inspector, la ce bun să mai faceţi şi asta?
Dar ce să fac ? hai ? ·cam ce-ai vrea D-ta? ·
Era vorba .... _,_ .
Nici o vorbă ! şi continuă să scrie : luna Iulie ·
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în trei zeci zile, orele şase şi două zeci şi cinci post
nicridiane. Prin care subsemnatul Dimitrie K. Ionescu .... 

- Da de ce nu ne-am intălege .... 
- Vrei să mă nenorocesc? ... Pentru un blid de linte

sa-mi vând eu conştiinţa? .... Eu sunt funcţionar cinstit, ju-
piine ! Şi iarăşi continuă: .. . .  cercetând cele una sută 
ciuzeci hectare concesionate pentru cultiira bumbacului, 
am, constatat la faţa locului şi faţă de martori cari au 
sem,nat în f osul presentei .... 

- E târziu acuma ! E vremea să mergem la masă ...
Inspectorul ridică privirile: 

- lntâi slujba şi-apoi ... putem bea prieteneşte până
mâini: că nu s'a sămănat nici un pic de bumbac .... 

. - Dac'aţi folosi ceva încai ! Mai bine-ar fi să mer
gf'm la masă şi-acolo ... vom vorbi ca oameni cum i:;e cade. 
Nu v'o plăcea, m'oţi da apoi şi 'n judecată. 

Inspectorul se 'nduplecă puţin. 
- Ai noroc că-s rupt de drum şi de foame l

V. 

A doua zi, un raport plin de laude pentru cultivatorul 
de bumbac, pleca la Bucureşti. Şi lucrul a trăit patm ani 
încheiaţi. In al cincilea, inspectorul fiind mutat, Gârbea fu 
ru voit să-şi dea pe faţă nereuşita. Se plânse în patru vân
lu ri ale .•. gazetăriei_ şi 'n curând toată ţara ştia că un pa-

. triot, gândindu-se la binele a:cestei ţări, pierduse şa�e sute 
de mii de lei. "Sărmanul cultivator, în dorinţa lui de-a ne 
scăpa de un tribut enorm, a 'ncercat o cultură în mare, 
a pierdut agonisita vieţei lui şi, pentru ca să-l salvăm de 
pt ire, deschidem o listă de subscripţie", scria un mare ziar 
pnpular. 

,,Statul", glăsuia altul, "va trebui să plătiască par· 
I 1, a lui de pierdere, căci nici în China nu-s legi, după cari 
un asociat nu ia parte de cât la câştig". 

Luminat în felul acesta, Gârbea dădu Statul în jude
cată şi câştigă. Ministerul fu bucnros să dea dreptul de 
proprietate cultivatorului asupra celor o sută cin7eci de 
·ht'.Ctare, pentru ca să scape de încurcătură.
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VI 

Au trecut de atunci mulţi ani. Gheorghe Gârlea s'a 
transformat în George Gârlescu, s'a tnscriJ îotr'unul din 
marile noastre partide istorice, a fost deputat şi dela tri
bună s'a ridicat contra celor ce risipesc·averea Statului, 
împroprietărind cu câte zece hectare pe be.cisnicii de 
veterani... 

JY\IHAIL f'RICOPI� 
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O tainiţă săpată într'un adânc de vale
. 

r ,

• 

• 

Imi e sălaşul vieţii, pe· o clipă liniştit. 
E '� mijlocul pădurii, departe de- ori ce 
Nici soarele nu ştie în ce loc e pitit. 

cale ... 
• 

• 

Ca să pătrund intr'însul cobor cinci trepte 'n jos 
Si-apoi m'aplec nainte, căci uşa nu-i prea mare. 
Mă 'nto1"c:uşor pe-o parte: măcar câ nu-.s spătos, 
Aş dăr3ma uşorii de i-aş lovi mai tare. 

Dar ce plăcere 1nnu.ntru_ I Lurnina ca de bJând 
Prin două locuri goale sub st.reşină lăsate . 

. Când razele de aur scoboară tremurând, 
Tot praful se aprinde în scânteie1"i ciudate . 

• 

Per�ţii toţi· o mână de �arlist i a tapetat 
Cu gin•gaşe m]ădjţe de-alt1n şi de răchită .... 
Pe multe fu1,ci tavanul, pute1"nic rezemat, 
E împletit din ramuri cu frur1za veştejită. 

Pe un ·cotlon de piatră s'apleac' o tinichea: 
· Aceasta este soba, la mijl<�)C ridicată.

Şi ii şi noapte focQl pute1�nic arde 'n ea,

• 

Dar scoate fum într'una şi cald r1u· i niciodată.·
• 

Şi- alăturea de sobă se 'ntinde patul meu: 
Un m&ldăr bun de )�amuri şi frunze veştejite. 
In el dorm fărit grijă şi mă visez mereu 
Ca 'n vremi de mult trecute ... Ce cljpe fericite! 

Când noaptea gret1 coboa1�ă şi nu mai văd de loc, 
Aprind un ]arg opaiţ ca 'n vremile străb11rie . 
Mă 'nvălue căldura şi furnul de la foc 
Iar eu citesc ... întocmai ca 'n timpurile bune � 
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Cl'NCI CR\JCI 

In spatele tranşeei domol se las' o vale 
Şi- alături de cărare înfipte · su,nt cinci cruci 
Ele-ţi întorc privirea cân� vii şi. când te duci 
.Şi vraja lor funebră te-abate-un pic din cale. 

Pe cruC'i cinci wume-s sc1
rise cu slove încurcate. 

Cinci inşi niitr'ir' acolo ."de moartea lui Hristos!·, ·

/ţi, itmezeşte och-ii u,n sentiment duios 
Şi cei prin vis ţi arată cinci, case dărămate.

MIHAIL PRTCOPrE 

jfiincel- Varniţa 8/XII/917 

• I 
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.SARBI\TORILE- Lf\ TĂTf\RI 

In numărarea zilelor şi fixarea sărbătorilor, Tătarii 
se conduc mai ales după mersul lunei, Sfântul Dumitru 
( « Casâm ») şi Sfântul Gheorghe ( «Câdârleţ») Aceste două 
sărbători, - Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru, - sunt fixe, 
cad Ja aceiaş dată cu ale creştinilor şi sunt ţinute . cu 
acelaşi respect. 

Este interesantă sărbătorirea zilei de Sf. Gheorghe 
( «- Câdârleţ-» ). Atunci se strâng, - la un pod, Jângl1. un 
lac, sau într'o parte anumită a unui câmp, - toţi rJ.1ătarii 
din mai multe sate învecinate, - bărbaţi, copii şi mai ales 
flăcăii şi fetele. 

Până acolo, ei se duc c�lări sau cu căruţele, făcând 
lntreceri, întocmai ca la "sborurile" noastre. La Io cui ho
tării t, toţi petrec. 

Unii flăcăi fac "pelivănie"; iar alţii, - în grupuri,
cântă şân (,, cân_tece de nuntă"), cărora le răspund fe
tele în cor. Bătrânii, - stînd turceşte jos, cu piciu ai ele 
ghemuite sub ei, - privesc, pe când copiii se joacă şi 
aleargă în toate părţile. Petrecerea ţine până seara, căci 
toţi mănâncă acolo pe iarbă verde. La aceste petreceri 
de Sf. Gheorghe, rolul principal îl joacă întrecerile in pe
livănie şi alergări. 

Sărbătorile Sf. Dum;tru şi Sf. Gheorghe sunt totdeo
dată cei doi poli după cari Tătarii îşi hotărăsc unele ac

. ţiuni în timpul anului, întocmai cum spune Dimitrie Can
temir . despre Turci .. 

A suta zi după Sf. Gheorghe, - deci în primele trei 
zile din luna Februarie st. v., - este considerată la ei 
ziua începerii muncilor agricole. Mai toată iarna îi vezi
pe Tătari întrebându-se şi socotind câte zile au trecut
dela Sf. Dumitru şi câte mai sunt până să se facă o sută,
până să se înceapă lucrul câmpului. Ca si Românii ·_• l 
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·dacă îşi iau argaţi, - îi tocmesc dela Sf. Gheorgl1e până
la Sf. Dumit1·u, sau dela Sf. Dumitru până la Sf„ Gheorghe.

O lună, la 1.,ă tari, · are 28 de zile, după mersul 
Lunii, astfel că, d� de fapt, - anu·1 are treisprezece luni. 

Sărbătoarea lor cea mai mare «Baeraniul», îşi 
schimbă în toţi anii data, căzând din ce în ce mai de 
vreme, astfel că. dacă acum cade pe la sf âr�itul luj_ Maiu, 
după 5-6 ani va cădea iarna, după alţi 5 6 ani va cădea 
toamna şi după alţii vara. Cu o lună 1nainte începe ,, Ra
ma.zanul" sau postul lor. Atunci ei mănâncă numai noap
tea, iar în timpul zilei nu pun nimic în gură, nici apă, 
nici ţigare. 

In timpul ,, Ramazariului '', - când apune soarele,
un hoge se duce la geamie, se st1e în minaret şi cântă. 
C·1 câtva timp înainte, toţi copiii din sat se strâng în 
faţa geamiei, iar la cântecul hogii se împrăştie în toate 

• 

părţile strigând, ca să dea de veste tuturora că pot să
._, ... manance. 

In Pervelia, copiii cântă astfel: 

• 

• 

,, Şacârdî, bacârdî, 
Şi-borec 1) cocâdî'' .

/ 

• 

adică 
, 

.., S' a s11it, a cântat, 
Mâncarea s'a pregătit''. 

• 

• 

• 

• 

• 

Intr'alt sat Tătăresc vecin, - Miiratan, care ţine de 
comuna Topraisar, copii zic : 

• 

. · � Acşam ocudî, 
Şi-borec cocâdî>>. • 

• 

• 
• 

adică: 

<< Seara a venit· 
· Mâncarea a mi1·osit (s'a pregătit>>). 

• 

• 

• 

• 

• 

Imediat după ce a cântat hogea în minaretul gea-
miei, ţoţi sunt liberi să mănânce, să bea şi să fumeze • 

• 

1) Un fel de mânca1,e tătărească, făct1tă din aluaturi .

• 

• 
• 

• 

• 

• 

•

www.minac.ro



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

374 • 

• 

La vreo do11ă ceasuri după apusul soareluÎ, pornesc 
la geamie, după ce fiecare s'a spălat mai întâiu acasă pe 
picioare, pe mâini, pe faţă, pe gât şi prin urecl1i. In geamie 
intră fiecare în picioarele goale şi se aşează turceşte, jos, 
Ia rând, cu picioarele ghemuite sub ei, sa·u în genunchi. 

La geamiile cHre au î_n spate un fel de podină dea
supra, pot lua parte şi femeile 

Slujba constă în cântecele şi cetirile hogilor djn 
cartea sfântă a Coranului şi din două-trei cântece exe
cutate d� ·toţi credincioşii în cor; însă partea principală 
sunt mătăniile. La cântecul ritmic şt rar al unui hoge,
toţi deodată şi c11 aceia�i măsură, -Tătarii se r1dică în 
picioa111e, se frâng dela mijloc, se înalţă iarăş, se prosternă 
cu faţa Ia pământ, bătându-l cu fru11tea şi · cu acelaş 
ritm� mătăniile se repetă şi pâlcul de fesuri, - ca la o 
o comandă, - se ridică 'ntr'una, se pleacă mereu. Din 
timp în timp se mai opresc, ca pent1�u· odihnă, şi

· hogea recită o mică rugăciune şi iarăşi pâlcul de fesuri .
şi de cealmale pestriţe se înalţă şi se rleacă mereu după
�ântecul ritmic şi rar al l1ogii, timp de vreo două 01�e,

după care, s I u j b a fiind sfârşită, se împrăştie toţi
pe la casele lor şi mănâncă din nou. Apoi unii se culcă,
iar cei mai mulţt se strâng buluc la câte o casă şi mai
tăinuesc până dinspre ziuă, când cele trei stele ale oiştei
carului cel mare se pleacă şi este momentul să mănânce
pentru cea din urmă dată în timpul· r1opţii.

Postul "Rama:a1ttului'' durează o lună încheiată şi 
la sfftrşit vin sărbătorile "Baera11iului", care ţin trei zile • 
. Atunci Tătarii se îmbracă curat, petrec şi fac mese co· 
mune de ospeţie sau „musapâr1âc''. 

O sărbătoare mare, · nerect1noscută de religia lor, 
dar pe care gloata o ţine, ci1m ar fi să1·băto1'ile bll
beşti ale noastre, ·_ este „ Ateş-Baeram" ( ,, Bae·ramul 
focului"). 

In seara acestei zile · care cade cu puţin înaintea 
Paştelui nostru, - copiii fac pe uliţi nişte focurj, pe de
asupra cărora sar strigâ,nd : 

• 

,,Aulugân Giaurghe'' ad că: / 

,, Pieire necredincioşilor''. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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Am cercetat pe hogi şi pe unii Tătari asupra acestei 
·;sărbători a· lor• şt mi-au spus că este un fetiş al focului,
rămas din· Vl\�murile când stăpânia, drept· religie, feti
şismul ori id·olatria; · ·· · ' Unii ·-Români mi,nu _spus însă cu tqtul altceva şi mi-au
susţinut că în această zi, cu focurile şi cu .acele cuvinte,
ei ne ard· Paştele nostru. Mj-.au mai spus c_ă ar fi văzut
pe· ,Tătari ·cu:. tă0iuni sau cu §Omoioage de pae aprinse în
mână, dând ocol oase:lqr· Cr,eştin!lyr. ,Yoiu poveşti o întâm-
plare�···· • . .':. ,: • •. �- ·. • 

Anul acesta - în. z·iua_ ad�1�f săr):)ă{oi;i; - un Român 
· ·CU' numele Dinu Marin, locuitor dilli catunµl Muratan, care
· ţin·e de comuna • Topr.ai$;t.r �j, este· 1a .. o de,pă·rtare de 6
K1lomDlri: :riord,7_est '.,qe:. P,e.rve.l1a_· s'.a �us .în To.pr�isar.
Acolo, omul a fcîcut un che.f_:c.u v.in>�i cu !Jilţ�ri, iar seara
- când s'a întors acasă în Muratan tocmai cum ît şade
bine Românului după asemenea întâmplări, - a văzut o
mulţime de focuri aprinse. pe. uliţe!� .s_atţ1]ui.

Având credinţa că în felc,l·aGesta Tăfarii ne ard Paş
tele, a început omul să bata în, -d-reapta f;,Î 'n stânga, de 
fugeau cealmalelt·. şi. fesunle. ca. potârnichile şi ca prin 
minune s'au stins toate,· focurile ş1 s'a finiştit cătunul. 

►I< 

. li< * 
La 22 Iulie, odată cu cre�tinj. ortodocşi, Tătarii 

sărbă.toresc pe Sf. Foca:'·Jn ace<J.stl;i v.i1 •:ei. nu lucrează de 
teama focului �i au o 1ege,ndă în. care s� spune că odată 
Turcii ar fi pus pe creştinii robi să lucreze şi din cauza 
aceasta s'au aprins atunci toate câmpurile şi.satele şi au 
ars. După cum se vede, ,f:Lc,e».Ştă .,legendă, povestită de 
Dimitrie Cantemir1), deiq��ţ'-e;,l,:şt'.până astăzi printre Tătarii 
dobrogeni. :.- (·, i,:. : · '..

Ar fi de spus că;,:).ij��astă zi nq mai este sărbătorită 
de toţi, după cum s'a înfămplat. la Români cu sărbăto-
rile băbeşti. . VE 

\ 
·:1�ftt - "",.}·-·• . ., , . 

D. Canteinii·. «I,ifoeîa Impe1�iului Otoman», vol. I, pag. 309-311,
editia Hodoş, Buc. '1876. Ide,;1 vezi KAnalele DoLi:og·ei>l, anul i, No 4,
pag. '179,180. 

· · · 
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Odată cu venirea primăverii şi începerea semănătu
rilor, în special când s 'arată primele flori câmpeneşti, 
- Tătarii au o sărbătoare numită «Nauvrez-ghiuni't.,
In această zi copiii umblă pe la casele oamenilor cântând
ca şi colindătorii noştri.

Ei se strâng în cete, câte 10-15 inşi. 
Unul dintre copii duce o cracă verde, împodobită 

cu hârtii colorate şi batiste tătăreşti numite „cevre"; 
Ei merg djn casă in casă, cântă, iar oamenii le dau 

fn dar ouă sau, mai rar, bani. 
Am văzut că în această _zi ei nu fac deosebire între 

Mahomedani şj Creştini, căci copiii au venit şi la mine 
cu colindul, ba' s'au dus chiar şi pe la ceilalţi câţiva Români . .  

lată şi colindul cântat : 

I 

Bis milai men nane 
Errah manu eiane 
Erai mu deiane ; 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec. 

II 

Bis milai melcudian 
V elcudret velburan, 
Acildî giumle· aleme perman ; 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec. 

III 

Bis milai vesâpa 
Pac1 f alem Mustapa 
Ium metine câil vepa ; 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec. 

IV 

Euvelchi iare Ebu - Bechir . 
. lder Allah-ie zichir, 
El handu lila cioc şucur. 
Eza .nauvrez - ghiunu mubarec. 
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V 

Echingi iare Omer 
Eibetânden iertriter-; 
Eza nauvrez - ghiunu mubilrec 

VI 

Iucingi iare Osman 
Dilin Dedâr Coran; 

- Eza nauvrez - ghiunu mubarec.

VII 
Deortângi iare Ali 
iuipu care duldu-li 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec. 

VII[ 

l3eşingi iare Asen 
Pengireden pacasen 
Nauvreze iaulâc tacasen ; 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec. 

IX 
Turn a ider doslarâm 
lqdistanda câşlarâm 
Giumle cuş1 başlarâm;
Eza. nauvrez - ghiunu muba„ec. 

X 
Oua.dac aidar inâm ioc 
Soilemeie dilâm ioc 
Allahdan cairi zechirâm ioc ; 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec;. 

XI 
Iaz gheldi ia.ban 
Dechildt iere sâban 
Ehli aian veliiman 
Eza nauvrez - ghiunu mubarec.1) 

1) Rugăm pe oricine cunoaşte limbile ara-bă şi turtii, si
traducă acest colind şi să bi-nevoiască a ne trimite traducere-a la redacţie. www.minac.ro
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Colindul este în limba turcească, dar cuprinde tot
deodată versuri întregi din limba arabă a Coranului şi 
din Ioc în loc câteva cuvinte curat tătăreşti: 

. Provenienţa versurilor ara:be în mijlocul colindului 
s'ar explica pi:in Japtul că acest cântec :este moştenit 
dela Arabi, - marii grădinari ai vechimii şi adevăraţii 
dascăli ai Turcilor şi ai Bulgarilor în acestă .Privinţă. 

/ 

J. DU/Y\:ITRESCU
: lnv!ţător .--Pervelia 
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CONTRIBlJTllJNI Lf\ STlJ

DllJL DELTE-I DlJNARE-NE-

Fiind cel mai vechiu scriitor din antichitate, d.ela c _are 
ne:·au rămas o sumă de informaţiuni de preţ asupra po
poarelor şi făpturii fisice a pământului Dobrogei, ·He-rodat

istoricul grec, care a călătorit pe la Milesienii din Tomis 
(Constanţa) şi Istria, pe, la gurile Dunării şi pe ·1a Elinii 
Tyriţi dela gura Nistrului, este adesea citat ca mărturie 
In studiile specialiştilor, cari .se ocupă cu provincia noastră. 

Uneori însă aceste studii de specialitate folosesc pe 
Herodot nu după izvorul original, ci indirect, după iz-voare 

!!' de mâna a doua unde, cum se întâmpl� de multi� ori, o 
1 reproducere fragmentară a textului grec - .. fiindc�: atâta 

este necesară scopului urmărit, - sau o trnducere prea ·li
beră, sau chiar şi o redactare nu tocmai clar.ă, pot duce 
la interpretări şi convingeri greşite. Ex_ernple avem des
tule şi la scriitorii noştri, cari s'au ocupat cu studiul deltei 
dunărene. . . . . .. ·

Nu este vorba aci de compilatori. Aceştia sunt fur
nicile harnice, care adună din dreapta şi din stânga tot 
ce găsesc, pentru a înjgheba un conglomerat, in care poţi 
distinge foarte bine bucăţile componente; meritul lor este 
pur informa'tiv; ci de asemenea oameni de ştiinţă cari, 
înzestraţi cu spirit critic, înţeleg să treacă orice gând 
strein prin laboratorul propriei lor cugetări şi astfel să se 
ridice la o convingere personală. 

lntr'un articol anterior, publicat in această revistă, 
citam următorul pasaj, scos din studiul d-lui Dr. Gr. An
tipa, intitulat: "Probleme des Donaudeltas": 
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,, Din indîcatiile lui Herodot - scrie d-sâ - rezultă : 
1. Că Dunărea oe atunci (sec. V a. Cr.) se vărsa într'un

mare golf al Mării 'Negre ; 
2. Că vărsarea DunArii în acel golf se afla din jos de Isaccea

actu�ă; 
3. Că Dunărea, în acele vremuri, se vărs1 în Marea NeagrA

prin cinci guri. 
1n ceea ce priveşte primele două puncte, ele concordă de

plin -cu concluziile la care am ajuns pe baza studiilor mele geo
physice. Acelaş lucru şi cu -punctul al treilea, numai că trebue 
să lămurim ce· anume se putea înţelege prin cele cinci guri . ale 
Dunării. 1n realitate, prin cele cinci guri, indicate de Herodot, 
nu trebue să ne inchipuim gurile a cinci braţe de fluviu, căci 
pe vremea aceea poate că fluviul abia începuse să se desfacă 
in braţe la primul Ceatal al Deltei sale ; în colo nu era decdt 
un mare golf' al Mării Negre, după cum afirma Herodot. Gu
rile de-atunci, prin urmare, Lrebue să fi fost cam ce este as
tăzi gura portiţei, adică nişte simple deschideri in cordonul 
litoral, care izola golf ul de Marea Neagră -şi prin care fluviul
se vărsa ..• " 

Nouă ni se pare că reconstituirea aspectului deltei 
Dunărene pe vremea lui Herodot, aşa cum se face ln a�est 
pasaj, este greşită. Pentru a dovedi aceasta, trebue să 
luăm în. cercetare două puncte : 

1) Ce afirmă intr'adevăr Herodot despre gurile Du-
nării? 

2) Cum s'a format primul cordon Jitoral marin în
cuprinsul deltei ? 

I. Ce afirmă Herodot despre gurile Dunării

Este evident că nu tot ceeace ne împărtăşeşte isto
ricul grec trebueşte socotit drept monedă buna. şi nu tot 
ceeace afirmă vag, trebueşte luat ca o mărturie precisă. 
Dacă, totuşi, în ceeace priveşte Dobrogea, vom pune oare
care temei pţ spusele sale, aceasta o facem fiindcă He
rodot a călătorit prin aceste părţi şi, deci, scrisul său ca
pătă valoarea unei mărturii oculare. Părintele istoriei a 
privit apele Dunării, o credem, fiindcă o · afirmă în cartea 
IV cap. 48: "Istrul, cel mai mare dintre toate fluviile 
pe care le-am văzut noi ... • 

Pentru dânsul Dunărea este "unul dintre fluviile Scy-
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thiei" (c. 1V, 51), inţtlegând prin Scythia: Muntenia, Mol
dova, Basarabia şi părţile Ucrainei până la .fluviul Don. 
(c. IV, 48-57). Se pare însă că şi în Dobrogea era ln 
acele vremuri o Scythie, după cum rezultă din textul lui 
Herodot: "dela lslru încolo lncepe Scyllzia,veche" ·(IV, 
99), Dobrogea fiind, probabil, Scythia nouă. Mai târziu, 
în timpul imperiului Roman, numele de „Scylhfo-minor" 
se încetăţeneşte pe deplin pentru Dobrogea, rămânând 
pentru părţile dela nordul Mării �egre numele de E'cylhia 
mare. 

,,ltwinte de fara Scythiei - scrie Herodot - se ln
linde pe lângă mare Thracia, iar după ce această tarii 
formează un golf, se întinde şi Scylhia; şi Ist ros se varsă 
in ea, îndreptându-şi gura spre vâ1Zlul Eurus" (IV. 99)1). 

Textul este clar. El afirmă că golful se găseşte rn Thra
cia şi că dela acest golf, spre nord incepe Scythia, tn care se 
află Istrul. Prin urmare, faimosul golf, de care vorbeşte Hero
dot, nu poate f1 confundat deloc cu vre-un golf, ce ar fi existat 
în sec. V a Cr. în locul actualei delte Dunărene, ci mai de
grabă trebueştt identificat cu golful pe care-l înaintează 
Marea Neagră in pă rţi]e Thraciei de atunci, aclică spre 
Varna şi Burgas de astăzi. Cercetările arheologice făcute 
în timpuriJe noastre ne-au încredinţat pe deplin că ţinu
turile scythice se întindeau spre miazăzi, în Dobrogea, 
până ]a râul Zyras. astăzi Batovsca, sau Valea-fără-iarnă, 
dintre Varna şi Balcic. Dela acest hotar în spre sud în
cepea teritoriul Thraciei, în care Herodot spune că marea 
formează un golf 1). 1'l pasagiul citat mai sus scriitorul 

1) lată şi textul grec: 'f'7/• os l:xu0ir.'lj. î'li• iJ 0prji:x.ri i;o a. e,o„.xacro:v
1tp61mi;ow :v.ci)..1toll os &1oµisvou i;'lj• 1·Îj• i;o:1hY/• YJ l:xu9i'l.Yj i;.; EY.�$:v.i.i;o:i, r.o:l 6 "fo

i;po, axl'Mor E• o:ui;rjv, npo• i.i'ipov (ivi.1wv i;i:, oi;ciµct ,;;,po:µµisvo• (IV, 99). Din a
naliza gl'amaticală a acestui text se vede că Dunărea îşi are vărsarea 
in Scythia, iar nu în golful pomenit în Thracia, r.ăci, chică ar fi altfel 
autorul ar fi scţ_is a. �ui;civ, iar nu a� o:o,Yjv. lată şi traducerea germanii 
a pasagiului, •dtJpă dr. I. Chr. F. Baehr (ed. IV Langenscheid, Berlin) 
pag. 83: «Vor dem Scythischen Land .liegt an der Meeresseite hin 
Thracien ; aut dieses Land, welches einen Busen bildet, folgt �lann Scy
thien, und fliesst in dasselhe hinein der lst�r, dessen MUndung nnch 
sildosten zu gewendet ist». 

1) Nici ipoteza ce s'nr emite, ră golful clin flerodot ar treh11i
identificat cu �·olfuI ce a exi�tnt pe locul lagunei Razim, nu are sorti 
pe reu�ită, 

www.minac.ro



382. 

grec dfscrie întreaga coastă de apus a Mării Negre, dar 
în linii mari : la sud Thracia cu golful, la nord Scythia
cu Istrul. 

· · 

- 8ă reţinem ·această .constatare şi să trecem mai de
parte. 

Povestind· expediţia lui Darius împotriva Scythilor şi
drumul flotei greceşti dela Bospor până la Isaccea actuală 
unde, după porunca regelui persan, Grecii au întins peste 
Dunăre un pod, Herodot scrie :

„Iar fiola, trecând prin Cyanee, pluti drept spre 
lslros; şi plutind in suslll fluviului două zile dela mare, 
făcu un pod la o îngustime a fluviului, de unde se desfac 
gurile lsirului" (IV, 89). 

Toată lumea este· de acord astăzi că ·îngustimea unde 
a fost întins podul de corăbii al lui Darius, est� cea de 
la Isaccea. Din jos de acest loc, după mărturia lui He
rodot, Dunărea îşi desfăcea gurile sale. Acum, această a-

. firmare se poate lua sau ad litteram şi· atunci ajungem 
la interpretarea dată de d-l dr. Gr. Antipa şi alţii, cum 
că primul braţ, desfăcut din Dunăre în acest punct, nu 
poate fi altul decât actuala gârlă a Somovei ; sau se poate 
lua ca un mod de exprimare, desbrăcat de rigurositatea 
preciziunii, întocmai după cum se ia şi cealaltă afirmare 
a lui Herodot, care spune că "Islros s_e varsă, după ce 
a ,sf răbâlut ioata Europa, în Pontos Euxfnos, acolo iinde 
coloniştii din Milet locuesc Istria (lI, 33). 

· Se poate deduce din această afirmare cum că Du
nărea se vărsa în mare pe atunci chiar lângă oraşul 
milesian Istria dela sudul Iacului Razim ? De sigur, nu! 
Şi tot asemenea nu ·vom ·admite tă Dunărea se desfăcea 
în cele cinci braţe ale sale chiar în locul unde s'a în
tins puntea lui Dariu, adică la Isaccea. 

Marinarii şi călătorii au un fel de exprimare al lor, 
care nu trebue nesocotit. Precizezi pe glob un .amănunt 
după puntul de reper cel mai apropiat, chiar când acel 
punt de reper se află la o d:stt1nţă · respectabilă. 

Dar, să revenim: Herodot spune că flota greac� a 
plutit pe fluviu, în sus, cale de două zile dela ţărmul 
mării până la locul unde s'a durat podul. 
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Cale de două zile ! Decţ ţărmul mărfi trebue sii fi '-· 
fost destul de îndipărtat de Isaccea de astăzi. ' : · 

De oarece sunt învăţaţi, cari s'au orientat şi dup� ·-:, 
acest amănunt, pentru a precisa· locul unde se afla'ţărrinil )-, 
deltei noastre pe timpul lui Herodot 1), -' să lămurim aici -..
şi această chestiune 

· · · .. · 

lntr'adev�r. ce distanţă ar corespunde unei'plhtiri de 
două zile cu corabia pe apă ? In cartea IV, cap'. 85-86, 
tot He'rodot, dând dimensiunile Mării' Negre, adaogă ur
mătoarele : ' '

Aceste măsurători se fac astfel : o corabie străbate1 de obi-._1 
ceiu, într'o zi lungă', cel mult 70.000 coţi, .iar noaptea 60.000 coti. 
Acum, dela Bospor· până la râul Phasis, - căci aceasta este cea 
mai mare lungime a Pontului, - plutitul este de 9 zile şi 8 n-opţi : 
aceasta reprezintă 1. t 10.000 coţi, iar acest număr de coţi 1 face• 
11 d 00 stadii. Pe· de altă· parte, dela ţinutul Sindicel până la. Te
mi�kyra, pe râul Thermodon, -'- căci a�i este lăţimea crea mai 
mare a Pontului, - avem o navigaţie de 3 zjle şi 2 nopţi : aceasta . 
reprezintă 330.9q0 cdţ.i, ceea ce face 3.300 stadii. Astfel am mă- , 
sural eu Pontul şi Bospo1 ul şi Hellespontul... 1 

Din acest pasaj se vede că o corabie străbaţ,e tntr'oi 
zi 70.000 coţi, adică 700 stadii, fiin„dcă un stadiu are 
100 coţi. 

In două zile de plutire pe Dunăr,e, dela ţărmul mării 
până la Isaccea, flota greacă a stră:t>ătut, aşa dar,-� , 
luând drept bune socotelile de mai sus, - 1400 · st�dii,., ,. 
ceeace face, în măsură modernă, - socotind sti:i.diul, de 
drum 2) egal cu 157 m. 50: _:_ în total 220 km.! 

Măsuraţi acum 229 klm. dela Isaccea spre răsărit 
şi veti vedea unde ar cădea ţărmul de mare al lui-He
rodot dup o asemenea socoteală. 

Oricint:i îşi poate închipui ce relative SUQt astfel d,e 
măsurători şi· ce puţin utiliz.abile sunt ele in. c�rcetări de ·, .. 
precisiune. Căci, într'adevăr, d,istanţa străbătută de o 

1) G. Munteanu-Murgoci în «Schita geolisică a DolJr()gei pordi�e»,.
publicată în Bulet. Soc. Geogr. an XXX!II, 1912, JÎag. 185 s,crie: «în 
timpul lui Herodot Dunărea şi Delta• erau şi mai scurte,• pr'oh'abil 'iri 
dreptul grindului Chiliei, jw'lecâncl diipd: clescrierea coastelor _şi cUster,nţel� 
ce le cla el până la podiil lui Dariii (Isciccea)". 

2) După La grande (:'ncyclopedie,
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corâbie lntr''o z;, nu este. ceva invariabil, ci depinde 1n 
primul rând de tăria vântului care umflă pânzele ; iar pe
un fluviu şi de rezistenţa ce-ar op:une-o curentul apei, 
eAnd mergi ln susul ei. Pentru aceia şi cifrele date de 
Berodot sunt neexacte. Aşa s. ex. lungimea. M. Negre, 
Intre punctele citate, este evaluată aproape de �ouă ori 
mai mult dec·ât 1n realitate, iar lăţimea cam cu două cincimi. 

In afară de aceste informaţiuni, nu mai găsim in 
HerodQt nimic cu privire la Delta Dunării. Prin urmare 

_ tot ceeace ne poate da acest scriitor, relativ la chestiu
nea noastră, se rezumă în următoarele puncte :_ 

l. Că ·bunărea este -cel mai mare dintre toate flu
viile pe care le-a văzut ln :ălătorHie fJale (IV, 48);

. 2. Că Dunărea, spre vărsare, este un fluviu al Scy
tiei {IV, 61) ; 

3. Că Dunăr�a se varsă în mare prin 5 guri (IV,4 7);
i. In fine, că flota greacă a plutit pe Dunăre, dela

ţarmut mării şj până la puntea lui pariu (Isaccea), două 
zile de drum, adică 1400 stadii, sau 220 klm. {lV, 89),.
ciffe care, de bună seamă, este foarte exagerata. şi nu 
ne poate servi intr'o lucrare ştiinţifică pentru fixarea ţăr
mului deltei Dunărene pe vremea lui Herodot. 

A susţine, prin urmare, că în Herodot se afirmă 
1) că Dunărea pe atunci se vărsa lnlr'un golf al Mărci
Negre şi 2) cd vărsarea Dunării ill acel- golf se ofta
din jos de Isaccea actuală, cum face d. dr. Gr. Antipa.· 
înseamnă a pune în sarcina isLJricului· grec, cccace textul 
său nu afirmă. 

• 

. ' Singur punctul al ţreilea, «că Dunărea, in acele
vremuri, se vărsa ln Marea Neagră prin cinci guri», 
este r<;dat corect. fosă explicarea ce urmează este, mi 
se pare, alături de adevărul observat în natură şi nu 
rezistă Ia o cercetare morfologică. 

Dacă, pe deoparte, în locul deltei actuale era în sec. 
V a. Cr. un gQ1f al mării iar, de alta. Dunărea se vărsa 
1n el cam pe l� Cetalul. Ismailului, - cum susţin� d. Gr. 
Antipa, - 'atunci cum rămâne cu afirmarea lui Herodot 
tJ P.upllre?- şe varsă în M�rea Nrngră prin cinci guri � 
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Unde m�i rămâne ·spaţiul necesar pentru cele cincţ guri 
ale fluviului ? 

'- Pentru a ieşi din această greutate,· 
1 
d. · Gr. An.tipa 

recurge la următearea fxplicare nefireiiscă a formării 
primului cordon litoral marin din Deltă. O-sa scrie : · · 

· "ln realitate, priq cele ·c1oci guri, indicate de-Herodot, nu
trebue "Să ne în�hipuim gurile a cinci braţe, de fluviu, �ăci · pe 
vremea aceea poate că fluviul abia începuse să · se ,desfacă , în 
braţe la primul Ceatal al deltei sale ; în colo nu era decât un 
mare golf al Mărei, Negre, după ctim afirmă Herodot. · 

Gurile de atunci, prin urmare, trebue să fi fost atunci cam 
ceeace este astăzi gura Portiţei, adică nişte shriple deschideri în 
cordonul litoral, care izola golful de Marea Neagră şi prin care 
fluviul se vărsa, dar fără ca fluviul să fi. înaintat pdnă la ele 
nişte bra/e cu Jărmuri (grinduri" fluviatile) ·complect formate şi 
vizibile. Cele cinci guri ale Dunării în Marea Neagră nu pot fi, 
prin urmare, decât cele cinci portiţe sudice ale cordonului litoral, 
pe care le-am constatat mai sus". 

Pentru a nu lăsa niciun echivoc asupra sensului a,_ 
cestui pasaj, vom reproduce din acelaş studiu al d-lui Gr 
Antipa felul cum d-sa explică formarea primu.lui c9r4on_. 
litoral marin- din deltă şi cum au înaintat braţele Dună·rii
în vechiul golf. 

O-sa scrie:

,,Prin acţiunea valurilor şi a curentului litoral al Mării Negr_e,
s'a format, ca o prelungire a şirului de cordoane, ce se intind 
dela gura Nistrului pdnă la capul Caliacra, un lung cordon, 
care a î11chis estuarul Du11ării şi l-a preschimbat într'un mare 
liman. Acest cordon a\ea direcţia dela NNE spre SSW şi primul 
punct de sprijin şi l-a găsit în m:;ilul de coastă dela Gibrieni. Nu 
se poate s�une cu precisiune dacă acest cordor.. şi-a· ales ca-. �l 
doi 1ea punct de sprijin capul dela Dunavăţ, sau dacă ml s'a 'tn
tins, la o oare.care depărtare de acest cap, peste insula Bisericuţa 
spre grindul 11umit Insula Lupilor şi de-aci mai departe până la 
capul Caraharman. ln orice ca1. pentru a doua ipoteză pledează;. 
cu toată probabilitatea, faptul că în regiunea D'unavătului nu s'a 
gAslt nici o urmă din acest cordon şi, m:ti mult încă, nu s'a 
aflat ni.:i o urmă de nisip marin amestecat cu scoici la . tăierrn 
canalului Rege-ie Carol, care 'ar fi trebuit să dea peste dâosul. 

După toată probabilitatea, vechiul liman al Dunării cu prin• 
dea toată partea superioară a deltei de azi, începând dela Isaece:t 
până la grindul Letea, Răducul, Ceamurlia şi Caraorman, apoi o· 
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parte din insula Dranov până cel· mult la grindul Crasnicol şi ac
tualele lagune : Razim, Goloviţa şi Smeica. Restul ţinutului, in
clusiv Sinoe, Chituc, etc., sunt formaţiuni nouă (punct 2 pg. 23). 

Cordonul, care despărţia vechiul liman al Dunării de Mare, 
avea, la o depărtare mai mare sau· mai mică, mai multe între
ruperi sau- ,:guri", prin care apa adusă de fluviu se scurgea în 
mare. Aceste guri, care s'au format succesiv, ca şi braţele Dunării, 
erau, dela Sud spre Nord, probabil în următoarele regiuni : 1. 
Gura dela Istria ; 2. Intreruperea dintre capătul de Nord al In
sulei Lupilor şi insula Bisericuţa, a cărei prelungire azi este 
gura Portiţa ; 3. Intreruperea dela Nord de capătul grindulul 
D1·anov ; 4. Intreruperea pe unde curge astăzi braţul Sf. George; 
5. Deschizătura dintre grindul Ceamurlia şi · Răducul, pe unde
curge şi azi canalul Sulina; 6. Deschiz'ăt.ura cea mai de Nord,
care însă probabil că s'a format cel mai târziu, · pe unde curge
acum braţul Chilia". (punct 3 pg. 23)

Mai departe autorul arată cum a fost sedimentat de 
către' Dunăre marele liman cuprins îr1tre cordonul litoral 
U1ai sus pomenit şi vârful său din spre Ceatalul lsmailu
lui; apoi, după ce fluviul ajunse cu braţele sale până la 
cordon, 

„fluviul a străbătut cordonul ·litoral, pentru ca să ajungă la 
Mare. Locul unde braţele Dunării au străpuns cordonul cores
punde, în parte, cu vechile deschizături ale limanului, pe unde 
apa îşi deschisese drum, înainte ca braţele fluviului să fi fost pe 
deplin formate, sau ca grindurile lor să fi fost vizibile ; direcţia 
lor era, prin aceasta, de mai înainte determinată". (punct 17- pg. 37). 

Cu alte cuvinte : l) primul cordon litoral marin este 
cu mult anterior sosirii gurilor Dunării in locul unde 
aceste guri il străbat şi 2) acest cordon litoral, dela Ji

brieni până la Istria, este unul singur şi are peste lot 
aceiaşi vârstă. 

Aceste concluzii, nouă ni se par cu totul greşite. 
Intr'adevăr, pentru a dovedi acea�ta, trebue să luăm 

în cercetare două puncte : 
1) Cum se formează un cordon litoral marin în cu

prinsul deltei Dunărene ? 
2) Care sunt părţile compo�nte ale primului cordon

litoral marin, precum �i. vârsta_ lor relativi. ? 
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II. Cum se formează un cordon litoral marin în deltă ?

Răspumml la această întrebare este uşor. N'avem 
decât să privim fenomenele actuale, aşa · cum se petrec 
sub ochii noştri. 

Ca să se formeze un cordon litoral, e nevoe pe de 
o parte, de materialul din care e zidit cordonul, adică de
nisip; iar de alta, de un agent, care să ia acest nisip şi
să-l întindă. în sens orizontal şi să-1 înalţe în· sens -ver
tical, adecă de un curent litoral, de valuri şi de vânturi.

De .unde poate proveni nisipul? El nu poate avea de
cât două origini: 1) sau diri dărâmarea coastelor înalte, 
pe car.e valurile, mai ales în timp de furtună, le surpă şi 
le macină mărunt, prefăcându-le îr1 pietriş, nisip şi mâl 
fin ; 2) sau dela gurile unui fluviu ori râu, care aduce tot 
materialul măcinat în drumul său, spre a-l depune în mare. 

Dacă privim ceeace se petrece astăzi la gurile Du
nării, vedem ca aci materialul, din care sunt zidite cor
doanele litorale, este format exclusiv din nisipul cărat de 
tluviu în mare. Un exemplu frumos îl avem la gura bra
ţului Sf. George. De îndată ce acest braţ ajunge la Mare, 
el se bifurcă în două guri : una meridională, care se în
nisipează pe . măsură ce trece. timpul şi una nordică, pe 
care trece curentul principal al fluviului şi care e desti
nată să rămâie singura gură a braţului Sf. George. Pe 
acest canal nordic fluviul îşi împinge sedimentele sale în 
Mare, până în zona curentului litoral marin, ce se co
boară din spre Sulina, pe lângă ţărm. Acolo nisipul este 
răpit de Lcurent şi purtat spre miază-zi, formând o bară 
submarină, care cu Hmpul crefŞte până ce iese la supra· 
faţă. Astfel s'a ivit de-asupra mării, în anul 1897, lunga 
şi îngusta insulă Sacalin, care imita. în totul ca formă, di
recţie şi mod de formare, cordoanele litorale mai vechi 
dela sudul braţului Sf. George. 

Aceasta este origina illluror cordoanelor litorale 
marine din cuprinsul deltei Dunărene. Dar, să notăm 
bine: ca să fie posibilă formarea lor, a fost necesară 
existenta, în apropiere, a unei guri de jl1ţviu 1 care să 
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verse. ms1p şi existenţa unui curent litoral, care să-l În
tindă in anumită direcţie. 

Aşa fiind, afirmarea d-lui Gr. Antipa, cum că primul 
cordon litoral marin din. deltă s'a format cu mult tna.inte 
de sosirea gurilor Dunării în locul unde el se află, cade 
dela sine. Şi dacă se admite că in timpul lui Herodot e
xista acest prim cordon Jitoral,-de altfel nu avem nici o 
dovadă pentru aceasta - atunci trebue să admitem că şi 
bratele Dunării se întindeau până la el, având grinduri vi
zibile. In asemenea caz însă, nu se mai poate vorbi de 
nici un golf in cuprinsul deltei, ci doar, pur şi simplu, de 
fundµri sub nivelul mării, însă acopetite de ape dulci, aşa 
precum există şi astăzi. 

Intr'adevăr,. dacă cercetăm delta Dunării după harta 
h.idrografică, vedem că cea mai mare parte a- ei stă sub 
nivelul Mării. Se poate afirma de aci că actuala deltă este 
un golf al Mării Negre ? De sigur, nu! Şi n'a · fost nici 
atunci când ţărmul mării se afla la primul cordon litoral. 
Un golf de mare, de sigur, a existat in delta Dunării, dar 
în timpuri mult mai vechi, atunci când fluviul se vărsa 
în el undeva, pe la Ceatalul Ismailului ; insă în acele 
vremuri nu se poate admite deloc existenţa unui cordon 
litoral dela Jibrieni până la Istria, căci curentul litoral, ce 
se continua prin golf în prelungirea coastei Basarabene, 
adică spre SSW, n'avea de unde lua o cantitate aşa de 
mare de sedimente din care să zidiască un cordon. A 
trebuit, deci, ca fluviul mai intfti să înainteze în vechiul 
golf cu braţele sale până în zona curentului marin şi nu
mai după aceia, din nisipul fluviului, răpit de curentul 
marin, să înceapă a se forma cordonul. 

* 

Care sunt păr(i/e componente ale primului cordon 
litoral şi care este vârsta lor relativă? 

O analiză mai atentă a hărţii hidrografice a deltei 
este suficientă spre a ne instrui şi asupra acestui punct. 

Distingem următoarele patru părţi:·. 1) Insula nisipoasă 
formată din mai multe cordoane litorale alăturate, dela 
Jibrieni- Vâlcov ; 2) Marginea de apus a inşulei Letea ; 

. 
. 
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3) Grindul Răducul, Ceamurlia f;,i marginea de apus a

insulei Caraorman; 4) Grindul Cra�nicol, Dranov şi .In
sula-Lupi1or.

Nu toate aceste secţiuni sunt de o potrivă de vechi, 
fiindcă nu toate s'au format în acelaş timp; ba încă, după· 
cum vom vedea, între o secţiune şi cealaltă' a trebuit să 
treacă un interval de timp de multe veacuri ! 

Grindul Răducului, CeamurJia şi cordonul de •apus al 
insulei Caraorman sunt partea cea mai veche ; ele--repre
zintă primul ţărm pe care l'au zidit curentul litoral şi va
lurile în dreptul deltei.· Nisipul acestui ţărm a provenit 
dintr'o gură meridională a primei delte secundare a Chi
liei, pentru grindul Răducului ; şi din gura Sulinei, când 
se afla în această parte, pentru grindul ce·amurlia şi Ca· 
raorman. 

- Mult mai nouă în timp este marginea de apus a in
sulei Letea, care margine, curios dar firesc, a crescut de 
la· sud către nord, după cum se poate deduce din hartă. 
Intr'adevăr, după cum am mai spus-o, insula Letea nu e 
decât o asociaţie de cordoane litorale apropiate, mai dese 
tn spre nord, mai resfirate în spre sud. Insă aici direcţia 
cordoanelor este alta ca la secţiunea anterioară. Pe când 
in grindul Răducul-Ceamurlia-Caraorman, cordonul s'a în
tins dela N. spre S., în insula Letea cordoanele au căpă
tat o direcţie dela NW spre SE. 

Oare de ce? 
E foarte simplu. Curentul litoral are tendinţa să prindă 

un cordon litoral, întocmai ca pe o ghirlandă, de două 
puncte mai rezistente. Dacă însă spre NW punctul rezis
tent era o gură a primei delte secundare a Chiliei, spre 
sud punctul se mişca în spre răsărit. De ce ? Fiindcă spre 
sud avem braţul Sulinei care, cu cât înainta _mai spre est, 
cu atât siJia curentul litoral să se arcuiască şi el mai spre 
est şi, astfel, să zidiască un cordon arcuit în spre SE. 
Mai scurt, direcţia N1iV-SE a cordoanelor din insula 
l..elei este rezultanta medie a direcţiilor celor două forţe, 
dintre care una, curentul litorul, tind.ea spre Sud, iar 
cea/aliă, curentul fluviatil al Sulinei tindea spre Est.
Aceasta este cauza pentru care cele trei insule din deltă: 
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Letea, Caraornian şi Sărăturile cu I vancea au, mai) mult 
· sau mai puţin, forma unor evantaie cu cotorul în sus şi
cu beţele resfirate în jos şi spre>, dreapta. Dar nu acesta

. este punctul principal în tema noastră. 
Principal este faptul că marginea de apus a insulei 

Lelea· nu s'a format dinfr'odată .5i nici dela Nord spre 
Sud, ci -invers I Priviţi numai harta. Toate cordoanele Le

. tei s'e articulează cu această margine apuseană a 'insulei
formând un unghiu ascuţit. Şi, de oarece cordoanele me
ridionale sunt mai vechi, fiindcă sunt mai în interiorul 
deltei, iar cele nordice sunt mai ·nouă, fiind-mai aproape 
de mare, rezultă că unghiul sau vârful ce'""l formează ele 
'cu marginea apuseană a insulei, s'a tot ridicat spre nord, 
până ce a. ajuns în locul unde se află astăzi satul· Peri
prava. Aceasta înseamnă ca în prima deltă secundară a 
Chiliei� braţele sudice au. fost mai . active la început ; pe 
urmă au murit treptat-treptat, de oarece curentul principal 
al lluviului se deplasa pe braţe din ce în ce mai nordice. 
Exact ceeace se petrec.e astăzi la actuala deltă secundară 
â Chiliei! Numai că aici nu se :mai formează cordoane 
litorale, condiţiile de formare nefiind favorabile. 

Cea mai nouă parte a cordonului prim din deltă este 
"'fCrasnicolul şi Dranovul.' Ea este contemporană cu grindul 

I vancei, în prelungirea căruia se şi găseşte. Dar grindul 
I vancei - după cum am · arătat într'un articol anterior -
s'a. format târziu de tot, după ce gura Sulinei a ajuns în 
locul unde· se află astăzi. 

Rezultă, affa dar, că: 
1) primul cordon litoral din deltă, adică cel mai

apusean, nu este, unul singur, de oarece studiul său mai 
(!:lent ne. arată că este format din mai. multe secţiuni 
de di/ erite vârste şi, prin urmare, el nu a fost zidit ca 
un dig neîntrerupt, dela Jibrieni pân�, la Caraharman, a:işa 
încât să separe golful de restul Mării şi să-l transforme 
intr'un fel de liman. 

2) că aceste secţiuni ale primului eordon litoral din
deltă nu şi-au putut lua na.5lere decât nµmai după ce 
braţele Dunării ·au ajuns în locul unde se a.flă cordoa� 
nele astăzi, aşa încât curentul litoral să aibă de unde 
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l1,1a nisipul necesar zidirii lor 1). Această concluzie' însă 
exclude cu totul posibilitatea existenţii unui golf între a
ceste cordoane şi vârf ul deltei, golf de care, de altfel, nici 
Herodot nu ne vorbeşte. Numai după ce braţele Dunării 
au sedimentat vechiul golf al deltei, întinzându-şi braţele 
până în zona de actiune a curentului litoral, ce se cobora 
din spre coasta Basarabiei în spre SW, numai după aceia 
au început a se forma şi corqoanele litoral1?. : însă rând 
pe rând, în ordinea în care s'a arătat că s'au format, în 
acest articol şi în cel precedent, publicat în numărul an
terior al acestei reviste. 

Asupra evoluţiei morfofogice şi cronologice a deltei 
Dunărene, cuvântul definitiv nu.s'a spus. Problema aşteaptă 
încă să fie tratată cu toată competenţa de cei în măsură 
să o facă. Noi nu vom lipsi să aducem, din când în când 
contribuţia noastră pentru clarificarea acestei probleme. 

C BRĂTESCU 
Profesc,r - Constanţa 

• 

1) Este evident că curentul litoral aduce puţin nisip şi dinspre
coasta Basarabiei, rlar în aşa de mică măsură, încftt el n'a fost în stare 
să zid iască nici măcar insula nisipoasă .Tibneni-V t\.lcov, al cărei nisip, 
după cum ne arată harta rusească '1/42.000, nu are altă provenienţă 
decât t!:in cele patru braţe nordice, Basarabene, ale primei. delte se
cundare Dunărene a Chiliei, brate care astăzi au murit. 
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FLORI DE TOflMNI\ 

Eu v'am cules pe câmpul ud de brumă 
In zorii unei dimineţi de toamnă - , 
V'am smuls nepăsător câmpiei negre. 
Căci viaţa voastră, flori. nimic nu'nseamnă ! 

C'un fir de iarbă v'am legat pe toate :
Flori mici, :flori mari de Scai, Nemuritoare, 
Copii ai Primăverii : Albăstrele. 
Gingaşe Romăniţe şi Cicoare. 

Că v!am răpit aşa de vreme vieţii 
Cu nici o conştiinţă nu mă cert : 
O floare-aveam şi eu şi• o mână mică 
A smuls-o pentru veci ... Dar eu o iert ! 

Sărmane Dori. ce 'ntârziaţi în toamnă, 
J n calea dragei mele vă depun 
Sii calce ea pe tinereţea voastră -
Cu voi alături sufletul rnr-1 pun: 

JY\IHAIL PRICOrIE 
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IN LINISTI: 

CEICHENDORf) 

Tu, lună, vezi păstorul cum işi mana 
Din spre pădure turma 'ncet, încet 
Şi cum în liniştea, pe lumi stăpână, 
Veghează doar amorul cel discret. 

Un ceas îşi spune limpede cuvântul 
ln noapte, din castelu 'ndepărtat ; 
Sp1·e codri glasul lui i-l poartă vântul 
Şi cerbul îl ascultă speriat. 

'lâr-:;iu răsună zgoniot d7 copite 
Şi-un nechezat de cal în aier gol : 
Un cavaler cu zale aurite 
Castelului îi dă 1r1ereu târcol. 

Iar când spre ::;,ori luceajărul se suie 
Şi lumea se cufundă 'n sonin uşor, -
ln toată larga fire nimeni nu e, 
1Vici cavaler, nici tunnă, nici păsto�--

J"\IHAIL PRICOF'i� 
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CERCHEZII 
(IJN NEAM DISF'ĂRIJT DIN DOBROGEA) 

Istoric. - In conglomeratu l etnic, care constitue mos-aicul 
de naţionalităţi, din care este alcătuită populaţiunea ce locueşte 
pe pământul Dobrogei, erau în trecut şi Cerchezii. 

Pâr.iă la răsboiul dela 1877, Dobrogea era presărată, pe 
ici-colea, de sate cerchezeşti. Cerchezii preferau cu deosebire lo
curile de pe sub costişe şi cele păduroase din preajma isvoarelor 
bogate în apă bună de băut. In astfel de locuri erau aşezate 
satele lor. 

După terminarea răsboiului, guvernul român a oprit reîn
toarcerea Cerchezilor la căminurile lor, dar a îngăduit şi a fa

. vorizat revenirea în Dobrogea a celorlalte populaţiuni musulmane, 
. emigrate, precum sunt Turcii şi Tătarii. 

Faima despre jafurile comise de acest popor, înainte de 
răsboiu, în ţările balcanice locuite de creştini, a silit pe marile 
puteri, reprezentate în Congresul dela Beri in, să mterzică pentru 
lir·1iştea locuitorilor creştini, reîntoarcerea şi stabilhea Cerchezilor 
pe pământurile cari urmau să fie ·rupte din imperiul Otoman. 

Intrucât acest popor a locuit pe pământul Dobrogei şi 
amintirea lui este încă vie în mintea acelora cari au convieţuit 
cu el, cred că prezintă un interes oarecare a se cunoaşte ceva 
din traiu l Cerchezulu i. 

Originari din munţii Caucazului, unde formau un stat liber 
încă din timpurile cele mai vechi, ei au fost supuşi de B uşi abia 
Ja 1859, după ce şi-au apărat libertatea prin lupte eroice, care 
au durat mai bine de un secol. 

D.upă înfrângerea şi supunerea lor sub cel din urmă Chan 
Şamil, care a apărat libertatea poporu lui său timp de 30 ani 
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Ruşii i-au silit să părăsiască locuriie lor şi să găsias.că refugiu 
pe teritoriul imperiului Otoman. 

Un număr de aproape 4.00.000, după cum zice Eugen Piltard 
în descrierea sa „ Dans la Dobro11dja, notes de voyage", goniţi 
din Rusia, cerură refugiu Turciei. 

Ei înfiinţară sate în peninsula Balcanică şi în Ac,ia mică
Peste 150.000 au fost aşezap la apusul Bulgariei. 

Intenţia Porţii era de a tăia cohesiunea dintre Sâ ·bi şi 
Bulgari. Aceşti expatriaţi nu ştiură însă să se fixeze de sol. ln 
timpul răsboiului dela 1877-1878, Turcii îi întrebuinţară cu succes 
contra Cazacilor. 

Dispariţia complectă, într'un interval aşa de scurt, a aproape 
200.000 indivizi, este un fenomen etnologic rar de înregistrat. 

După datele culese dela conlocuitorii lor, voiu da oarecari 
amănunte despre traiul, portul, datinele şi raporturile sociale ale 
acestui popor cu celelalte neamuri din Dobroge'a. · 

* 

* * 

Bărbaţii se distingeau prin talia lor înaltă, bine proporţio
nată şi prin trăsăturile feţii foarte regulate, de un aspect energic. 

Ei sunt consldernţi ca tip al rasei Caucaziene şi, ca atare, 
cei mai frumoşi oameni. 

Dotaţi cu o inteligenţă fină şi foarte curagioşi, având o abi
litate excepţională în arta călăritului şi mânuirea armei, în special 
a săbiei şi pistolului, erau t:ei mai temuţi locuitori· printre ce
lelalte populaţiuni. . 

Ei erau favorizaţi mult de guvernul Otoman pentru serviciile 
ce aduceau ţării în timp de răsboiu, alcătuind regimentele de ca
valerie, cu o reputaţie bine apreciată, cu deosebir( în ·recunoa
şteri şi jafuri. 

* 

Portul. lmbrăcămintea Cerchezului ... era foarte pitorească· 
Peste cămaşa de pânză de casă, împodobită cu multe cusături 
cu arnici în diferite culori, ei purtau un mic antereu bumbăcit, 
iar de-asupra acestuia o manta,· bine potrivită pe talie şi lungă 
până la glezne. Mantaua era făcută rlin sucman alb sau postav 
mai gros şi colorat, având pe marginile de dinainte două şiruri 
de sponci, mâneci înguste, st1 ânse pe mână peste tot cu sponci 
şi căptuşite cu satin de lână sau cu pâmă roşie. 
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La piept, pe ambele laturi, aveau două rânduri de cartuşiere,, 
fn lăţime de câte 10 c.m. 

Cartuşierde erau de argint, alamă sau de os. 
Ele erau aşezate în tocuri de postav subţire sau de catifea 

şi cusute numai în fir galben sau alb. 
Dopurile cartuşelor erau de lână în diferite culori, aşa că 

înfăţişau aspectul unui buchet de flori. 
Pantalonii făcuţi din postav de lână de culoare roşie în

chisă, sau din catifea, erau largi şi scurţi, strânşi pe sub genunchi 
cu un cordon ; pe ambele lături aveau lampazuri late, cusute în 
fir· de aur. 

Pe cap purtau căciulă de Astrachan cu miţele· lungi, cu · 
fundul de p_ostav sau de catifea roşie, împodobit cu broderii de 
aur sau de argint. 

Incălţămintea consta dintr'un fel de ciorapi de piele de că
prioară, văpsiţi în negru sau cenuşiu, având în jurul tălpii o cu
sătura, ast•el ca talpa să se poată în'ocui îndată ce s'ar uza 
sau rupe. Carâmbii, tot d.p. aceiaşi piele, se prelungiau până 
pe sub genunchi, unde intrau sub marginile pantalonilor; cari 
erau strânşi pe picior cu o cureluşă, De ambele părţi ale ca„ 
râmbilor se aflau cusături de fir. 

lmbrăcămintea în întregime era lucrată de femeile cercheze. 

* 

Armele. Armele Cerchezului erau : pumnalul, sabia, pistolul 
şi puşca. Aceste arme, afară de puşcă, erau atârnate de o cingă
toare alcătuită din o mulţime de cureluşe subţiri de piele, îm
pletite între ele cu multă măestrie. ln partea de dinainte atârna 
pumnalul, cu teaca şi plăselele cizelate în argint suflat cu aur• 

La şoldul drept Cerchezul purta un revolver de calibru marei 
la spate, înfipt în cingătoare, se afla un pistol cu cremene, s'stem 
cerchezesc, al cărui mâner era înfrumuseţat cu încrustături de 
ivoriu sau de abanos lucrat cu argint. Sabia Cerchezului, cu 
teaca învelită în piele şi în forma săbiilor întrebuinţate de Cazaci, 
atârna la şoldul stâng de o curea dusă împrejurul umărului. 

E de observat că Cerchezul nu îngăduia nir.,ănui să-i scoată 
sabia din teacă şi nici să-i atingă cu mâinile lama, pretextând că 
ar fi otrăvită cu venin de viperă, -aşa că la cea mai mică sgâ'
rietură, răniţul ar putea muri. 
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. Ga complectare a armăturei, Cerchezul mai purta, atârnată 
la spate, o ·puşcă cu repetiţie, învelită în toc de piele de căprioară 

· şi împodobită cu îngrijire, ca şi celelalte arme ale sale. Tot la
spate se mai afla şi o cartuşieră de piele, atârnată pe după gât
cu o cureluşă fină. Această cartuşieră conţinea multe cartuşe de
alamă pentru arma cu repetiţie.

Toate curelele, de care atârnau armele, erau prinse în ca
tarame şi bumbi de argint.

* 

Femeea cercheză excelează prin frumuseţea sa. Un corp 
inc:1It şi subţire, mânele şi picioarele mici, un contur de o per-: 
fectă proporţie cu înălţimea, un piept bine desvoltat, boiul feţei 
de albeaţa marmurei, ochii mari şi negri, privirea pătrunzătoare 
şi simpatică, adumbrită de nişte gene negre, dese şi lungi, sprin
cenele arcuite, nasul drept, lungueţ şL puţin ascuţit la vârf, gura 
mică, dinţii albi, foarte regulaţi şi mici, bărbia rotundă şi. des
picată în mijloc, părul negru lucitor, lung, tăiat pe frunte în 
formă de breton'., mişcările corpului elegante; - toate acestea 
fac din Cercheză prototipul frumuseţii orientale, frumuseţe atât 
de mult apreciată şi cântată în poeziile popoarelor mahomedane. 
Multe •dintre Cercheze au p�rul blond-auriu, făcând urJ contrast 
isbitor cu ochii negri, mari şi dulci. 

* 

lmbrăcămintea femeilor cercheze, ca şi a bărbaţilor, era 
foarte pitorească. Cercheza purta pe cap un bonet de postav 
fin şi moale, de cµloare albă. 

Acest boriet avea forma unui degetar; era înalt cam de 
20 c.m. şi pe sub el cădea pe spate părul cel frumos, împletit 
în multe codiţe ; iar pe frunte atârna ·bretonul. 

Pe corp Cercheza purta o cămaşă din pânză de rasă, bro
dată la gât, la piept, la umeri, la mâneci. şi la poale. 

Pe de-asupra cămăşii îmbrăca un ilicel scurt, cusut cu găi
tane de fir; însă ilicul era foarte deschis Ia piept, aşa că acesta 
rămânea acoperit numai cu cămaşa, lăsând să se vadă frumoa
sele· broderii, ce semănau cu un mănunchiu de flori presărate pe 
sân. Dela şold în jos purta şalvari de mătase, brodaţi dinainte la 
buzunare şi jos la picioare cu fireturi largi de aur sau de argint. 
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Cerct.eza mat· p ta şi o manta lungă, de postav subţire şi
colorat, asemănătoa _ cu cea a bărbaţilor. Mânicile mantalei erau 
deschise până la ot şi încheiate cu găitane de aur în zig zag. 
Partea de sus a mânecii era mai lungă decât mâna. 

Această parte era împodobită cu cusături de fir de aur, 
argint şi cu găitane de mătase, care se prelungiau până la umăr. 

De asemenea gulerul, buzunarele şi mărginile mantalei erau 
lucrate in şireturi. La piept se vedeau două rânduri de cartuşiere. 

Pe deasupra bonetului de pe cap purtau o maramă de mă
tasă în culori vii. Această maramă se aşeza pe jumătatea bone
tului, iar restul atârna până jos şi Cercheza se servia de ea ca 
să-şi acopere faţa, când se întâlnia cu un mahometan. Faţă de 
creştini rămânea descoperită. 

Ca încălţăminte purta, ca şi bărbaţii, un f.el de ciorapi de 
piele bine ajustati pe picior, văpsiţi în culori vii şi cusuţi pe 
mărgini cu fir. 

Partea de deasupra piciorului era brodată în fir de aur sau 
de argint. 

* 

Căsătoria. Maritişul fetelor constituia o avere pentru pă
rinţi. Fetele cercheze erau vândute cu preţuri, care variau după_ 
poziţiunea familiei şi a cumpărătorului. Cumpărătorul nu putea 
fi decât un musulman, fără a se ţine însă seama de etatea lui. 
O fată frumoasă şi de familie bună era preţuită între 25-30 mii 
pia�tri (un piastru 20 bani). O fată de familie de stare mijlocie 
era preţuită la 5-10 mii piaştri. 

Când un părinte avea 3 sau ,i fete, ele repr�zentau un fru
mos capital. Adeseori părinţii le duceau pe pieţele Stambulului 
(Constantinopol) spre a le vinde cu preţ mai bun. 

Cumpărătorii le duceau apoi prin oraşele cele mai depăr
tate pentru a umple cu ele haremurile paşilor şi altor dr: mnitari 
mahomedani. 

Ceremonialul nunţilor cerchezeşti se apropie mult de al ce
lorlalţi musulmani şi cu Eleosebire de al Turcilor. 

Cu mai multe zile foainte de· nuntă capul familiei făcea in
vitaţiuni atât musulmanilor cât şi creştinilor. Nuta de obiceiu 
dura trei sau patru zile, în care timp invitaţii luau parte la to1te 
mesele şi jocurile. 
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Ospăţul nuntaşilor avea loc de obiceiu, afară, ·pe iarbă verde, 
pe covoare întinse pe jos şi acoperite cu pânzeturi. La masă riu 
luau parte mirii, ci numai părinţii, rudele şi invitaţii. 

Nuntaşii se aşezau jos, pe chilimuri, cu picioarele încrucişate. 
Invitaţilor li se împărţiau „peşchire" (ştergare) curate. 
Tacâmuri de masă, precum farfurii, cuţite şi furculite, nu 

sunt cunoscute Cerchezilor; musafirii erau siliţi să mănânce cu 
mâinile, după obiceiul turcesc. Bucatele servite la masă erau ofe
rite de gospodarii. din sat. Fiecare gospodar trebuia să ofere în.tre 
15-20 sahane 1) de mâncare. ln timpul mesii serviciul se înde
plinea de flăcăii din sat.Ei cărau pe cap ,.,tavale" mari de aramă sau
de lemn, încărcate cu zeci de. ,.,sahane" pline cu felurite mâncări.

Bucatele, odată aduse, erau ridicate de alţi flăcăi, postaţi la 
spatele invitaţilor, şi apoi împărţite, punându-se înaintea fiecărui 
oaspete câte o sahană, apoi erau repede ridicate şi înlocuite cu 
alte mâncări. Bucatele răma5e erau destinate pentru tinerii, cari 
făceau serviciul în 1impJJf mesii. 

ln tot timpul mesii muzica cerchezească inveselia pe nuntaşi. 
Lista de bucatele Eervite în timpul ospăţului, se alcătuia din 

fripturi de miel sau de pasări fără salată, din rasol de carne de 
miel sau din pasăre cu smântână, din sarmale de carne de miel 
învelite în frunze de vie, leuştean, hrean şi alte plante, din ochiuri 
de ouă, caş dulce prăjit în unt cu smântână şi presărat cu zahăr, 
din brânză de vacă preparată în acelaş fel, din călţunaşi de făină 
de mălaiu cu brânză, din gogoloşi mici de mămăligă, opăriţi în 
unt şi smântână, din plăcinte de făină de mălaiu cu carne, din 
gogoloşi mici de mălaiu acoperiţi cu miere, din placinte cu fructe 
şi miere, din tot felul de baclavale prepa,rate în miere, apoi din 
faguri de mi ere etc. 

Un inconvenient î□să prezintau aceste· bucate, de oarece 
erau gătite fără sare şi fără alte condimente. Cer�hezul nu între
buinţează niciodată sarea în mâncări, ci o păstrează numai ca 
medicam.ent la trebuinţă. 

Atât înainte cât şi după masă, fitcare oaspete trebuia să-şi 
spele mâinile cu apă şi săpun şi să-şi clătiască gura cu apă par
fumată, în lighianele pe care le purtau flăcăii pe dinaintea fie
cărui mosafir. 

1) Sahan, farfurie adâncă de alamă,

' 
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_ După sculai-ea dela masă se oferia_ oaspeţilor, în loc de vin, 
b·ragă sau apă rece. 

Cafeaua se servia numai pentru creştini şi turci, iar frun
taşilor cerchezi li se da ceaiu cu sirop de miere. 

Masa se lsprăvia cam pe la ora 10 înainte de amiazi. 

* 

Muzica. După ospăţ urma un mic repaos ; apoi începea 
jocul, acompaniat de muzică. Muzica cerchezească se executa din 
câteva instrumente ·cu totul primitive, precum : fluere făcute din 
ţevi de puşcă şi o „dair<i" (tambură) cu clopoţei, acompaniate 
de un fel de toacă, formată. din scânduri lungi, atârnate de câte 
o cracă de pom, lovită în mod ritmic cu nişte beţe de lemn .

. La semnalul dat de muzicanţi, musafirii se aşezau jos pentru
a privi jocurile. 

Jocul. Cerchezii nu cunoşteau decât un singur joc. Acesta 
era jocul naţional rusesc, jucat de Cazaci, şi cunoscut sub nu
mir�a de cazacioc, cu oare cari mici modificări. 

Era executat cu multă iuţeală şi urmat de diferite sărituri 
şi mişcări gimnastice. De bună seamă că acest joc ·a fost îm
prumutat dela Ruşi, cu cari Cerchezii au fost mult timp în 
contact după supunerea lor. 

Dansatorii se aşezau în două grupe, unul format din flăcăi 
şi celălalt din fete. Se da semnalul. Dansatoarele ieşiau pe rând 
din grup şi îşi alegeau câte un dansator din grupu! flăcăilor. 

Tinerii nu aveau voe să facă invitaţiuni fetelor. 
Odată perechile rânduite, se începea dansul. Jocul cerche

zesc este foarte obositor, din cauza' săriturilor ce trebue să le 
execute perechea dansatoare şi se compune din mai multe fi
guri. In ultima figură, la un moment dat, dansatorul descarcă, 
fără de veste, pistolul la picioarele perechii sale, şi dacă dansa
toarea pare speriată de detunătură, atunci dansatorul trebuie să 
o părăsiască, socotind-o lipsită de curaj.

Dansul începea cam pe la orele 11 şi se continua până la 
3 după amiază. 

* 

Sport. După dans începea tirul, gimnastica şi sporţul de cai. 
www.minac.ro
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ta aceste jocuri luau parte atât flăcăii, cât şi 'tinerii însuraţi. 
Aceste jocuri erau atât de grele, în cât ar produce şi as

tăzi admiraţia celor mai iscusiţi mânuitori de arme şi călăreţi. 
De ordinar, ele se executau afară din sat, alegându-se de pre
ferinţă locurile întinse şi plane. 

Jocul se începea cu tragerea la ţintă. El consista în a ochi 
şi nimeri cu glonţul într'un cerc mic cu· diametrul de cel IŢllllt 
20 cm. Trăgătorii se aşezau în linie dreaptă cu puş.ca la ochi. 

La o depărtare de 50 m. de linia de tir, un tânăr bine 
exercitat asvârlea cercul cu praştia; cercul se rostogolia cu mare 
iuţeală făcând sărituri mari. I n acel moment o ploaie de gloanţe 
se îndrepta în direcţia cercului. Dacă s� întâmpla ca cercul să 
fie lovit de vreun glonte, el era abătut din cale şi aruncat Ia 
mare distanţă. 

După acest exerciţiu se începea tragerea cu puşca şi pis
tolul de pe cai. 

Călăreţii -se asezau în· rând. 
La un moment dat, primul călăreţ ochia şi trăgea în ţintă 

Obiectul vizat era un ou aşezat îh mijlocul drumului, la o dis
tanţă de 100 m. de călăreţ. 

Dacă glontele se înfigea în pământ în apropierea oului, 
acesta se rostogolia în lături la o depărtare de mai mulţi metri 
fără a se sparge. Exerciţiul se repeta rând pe rând de ceilalţi 
călăreţi, până când glontele lovia oul. 

Pdnderea din fuga calului, era de asemeni un exerciţiu greu 
şi foarte interesant. 

Călăreţul trebuia să ridice din .fuga calului o monedă de 
argint aşezată în mijlocul drumului, la o distanţă hotărâtă de 
locul de pornire. 

Jn executarea acestui joc se cerea multă abilitate şi iuţeală 
din partea călăreţului. Apropiindu-se cu câţiva metri de obiect, 
el se lăsa deodată sub cal şi în fuga cea mare apuca moneda, 
reluându-şi în clipă poziţiunea de mai înainte. 

Un ait exerciţiu tot aşa de greu, era şi acela de a ridict1. 
din fuga calului o persoană în mersul ei pe drum. Călăreţul, în 
iuţeala mersului, trebuia să o apuce de mijloc, să o ridice pe 
cal şi împreună să continue fuga. 

p .n joc nu mai puţin greu şi periculos eltl şi acesta : gru-
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j,url de tineri se postau de-acurmezişul drumului, lăsând loc liber 
de un pas între ei. Călăreţul urma să străbată în fuga calului 
aceste cordoane cu toate plesniturile bicelor şi strigătele scoase 
de acei tineri în scop de a speria calul şi a-l abate din drum. 

Exerciţiile equestre militare, de atac, apărare şi retragere, 
se executau cu îndemânare admirabilă. Efectul lor producea o 
impresiune mare spectatorilor. 

Mişcările de apărare şi atac·erau acestea: doi călăreţi, pos
taţi la o depărtare de 250 m., porniau în fuga mare în direcţie 
opusă. ln apropiere, unul dintr'ânşii descărca pistolul_ (blne 'nţeles 
făr.ă gloanţe) în adversarul său; a:esta scotea sabia şi o ma
nevra în sens orizontal, simulând tăerea capului agresorului. Cel 
atacat para lovitura, ce îl ameninţa, printr'o mişcare executată 
cu repeziciunea fulgerului, lăsându-se sub cal, aşa că lama săbiei 
fluera în vânt, iar călăreţul neatins de lovitură, de îndată îşi relua 
poziţiunea, continuându-şi fuga. 

Ca tragere la ţintă fixă mai întrebuinţau şi ·un alt exerciţiu. 
Se alegea un arbore, depărtat la câteva sute de metri de drum. Se 
jupuia de ,coajă o parte din trunchiu. Locul desvelit de coajă 
avea să serviască drept ţintă. Pe dată ce se da semnalul, căiă
reţii porniatr în fuga mare din locul hotărât şi, în iuţeala fugii, 
scoteau puşca atâraată de gât, o desfăceau din tocul ei, o în
cărcau şi trăgeau în semn. Dacă glontele nemeria arborele, se 
auzia lovitura din ţintă; altfel se auzia numai fluerătura glontelui. 

ln seria jocurilor equestre era şi acesta: mai mulţi călăreţi 
luau în goană un cal fără frâu şi fără şea. Un Cerchez, care 
aştepta în mijlocul drumului, se arunca din fugă pe acel cal şi 
continua drumul. Caii cerchezeşti erau aşa de bine dresaţi, în 
cât nu se abăteau din drum, fugind în apropiere de pedestraş. 

Tot aşa de interesantă era şi oprirea calului pe loc. 
Călăreţul opria instantaneu calul din fuga cea mare, îl apuca 

de urechi şi, la acest semn, calul se culca la pământ, iar călă
reţul se lungia la spinarea lui ; apoi imediat se arunca pe el ; 
la un semn dat calul se scula şi pornia cu iuţeala cea mai mare. 

Acestor exerciţii mai urmau şi altele, tot atât de numeroase 
şi dificile de executat. 

După terminarea sporturilor, triumfătorii erau aplaudaţi şi 
felicitaţi de spectatori. 
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Jocurile şi exerciţiile amintite se continuau până seara 
când nuntaşii se înapoiau în sat, la casa părinţilor mirelui, unde 
găsiau iarăşi masă întinsă, reîncepând seria mâncărilor amintite 
mai înainte, în mijlocul veseliei generale, provocată de e:x:erd-

' ţiile gimnastice pe care le-am descris. Masa se termina de obiceiu 
la miezul nopţii, când oaspeţii erau conduşi pe la gazdele lor, 
rânduite mai dinnainte. A doua zi, în revărsatul zorilor, salvele 
de puşti şi pistoale vestiau satului că petrecerile vor continua 
şi in acea zi. Durata nunţii atârna de voinţa invitatilor. Aceste 
nunţi, atât de bogate şi variate prin ceremonialul ce se desfăşura, 
se făceau cu deosebire în comuna Slava Cerchezească (judeţµ! 
Tulcea) satul cel mai însemnat al Cerchezilor şi reşedinţa celor 
mai avuri bei. 

Călăritul şi mânuirea armelor era în mare vază la Cer
chezi. Ei îngrijiau foarte bine de caii lor, cari, vioi, iuţi la fugă, 
adevăraţi cai de curse, erau de statură înaltă, având corpul şi 
picioarele lungi şi subţiri. Rare ori erau întrebuinţaţi. la căruţă. 
De obiceiu serviau numai pentru călărie. ln lucrările agricole 
şi transportul greutăţilor se slujiau de boi. Şeaua era de perini; 
frânele precum şi hamurile de pe cai erau lucrate de Cerchezi 
cu multă fineţă. Biciul era făcut din multe cureluşe împletitb şi 
terminate la vârf cu nişte cla::,e late de piele, suprapuse u�ele 
peste altele, aşa că produceau un mare sgomot când Cerchezul 
atingea calul. Caii lor erau aşa de bine dresaţi În cât, la pr_ima 
trăsătura de frâu, calul se opria pe· loc din fuga cea mai mare''; 
la a. doua s� aşeza pe picioarele de dindărăt; apoi, dacă era a
pucat de urechi, se culca întins pe pământ, păstrând timp înde
lungat această poziţiune şi, la un semn al· stăpânului, săria ime
diat în picioare, punându-se în fuga cea mai mare. Cerchezii'se 
serviau de aceste mişcări în scop de a se. dosi, în timp de răs
boiu, în lanurile de semănături, spre a li se pierde urma când 
erau urmăriţi, sau când atacau pe inamic. Dresarea cailor ţinea 
mult timp, iar călăritul începea din mica copilărie : copilul de 4 
sau 5 ani era aruncat pe cal pentru a se deprinde cu călăria şi 
aceste exerciţii se continua toată viaţa, aşa că oamenii bătrâni 
călări au cu , ceia ş îndemânare ca şi în tinereţe şi păstrând aceiaş
ţinută mândră de călăreţ. Pentru a păstra eleganţa corpului, Cer
chezii obişnuiau a fi încorsetaţi din fragedă etate; de aceea nu 
se vedeau Cerchezi cu corpul diform, sau prea desvoltaţi, fiind 
toţi subţiri şi cu o ţinută elegantă. 
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Ospitalitatea. Dintre toate neamurile aşezate în Dobrogea, 
cei mai primitori pentru streini erau Cerchezii. Ospitalitatea, so
cotită ca o virtute şi o mare datorie impusă de Coran, era în

. deplinită cu multă dr,goste. Orice trecător prin satul lor era 
binevenit, primit cu bunăvoinţă şi ocrotit. 

, , · Fiecare sat avea casa sa de musafiri, îndestulată cu toate 
lucrurile· casnice. In această casă se găzduiau călătorii. Cu deo
,sebire neguţătorii mai�de seamă,:cari aveau afaceri comerciale 
cu 0e·rchezii, erau primiţi cu alaiu. 

lndată ce erau incunoştiinţaţi de sosirea ur.ui musaf ;r, frun
t�şii satului îl întâmpinau, urându-i bună sosire şi după ce îl 
conduceau la casa de musafiri, îi luau armele, banii şi toate lu
crurile de preţ, pe care apoi le restituiau intacte la plecarea dih· 
sat. Orice călătol' găzduit în satul lor se găsia în cea mai mare 
s'i�uranţă. El era socotit ca predat lor şi în paza satului. La 
orele p·rânzului i se aduceau mâncări alese în vase- mici de a
ramă. Oa culme a onorurilor, o ceată de tinere fete 0erchez.e, în 

· �aine de sărbătoare, formau un fel de orhestră, executând cân
tece din diferite insfrumente, ca chitară, daira, fluere, etc. precum
şi din voce. ApJi, seara, se adunau la gazda musafirului frun
ta'şii satului pentru�a-i face plăcere, precum şi toţi acei cari a
veau afaceri cu neguţătorul sosit, ,_isprăvindu-le repede şi liniştit,
Cerchezul fiind de bună credinţă şi cinstit. Inşe'ăciunea în afaceri
c_u comercianţii era necunoscută ; fără înscris şi fără chezăşie,
Cerchezii erau consequenţi în obligaţiunile ce le luau asupra lor.
La plecarea din sat călătorul era condus de mai mulţi tineri că
lăreţi pe o di.stanţă de mai.:mulţi kilometri, şi chiar după do
rinţa căl.ătorului, până la satul ,vecin, predându-i la despărţire
banii, armele şi lucrurile pe careJe-au avut în păstrare şi urându-i
bună călătorie. Bacşişurile pentru serviciu şi buna ospitalitate
erau refuzate, ba chiar considerate ca ofensă.

Munca. Mu,1citor şi inteligent din fire, Cerche1ul, pe lângă 
munca câmpului,. avea mare îndemânare şi pentru diferite obiecte 
manuale, pe ca1e le lucra cu multă pricepere şi gust. Aşa erau 
împletiturile da rogojini fine, lucrate în paie, având aspectul co
voarelor de casă; atelage fine de cai, ciubucuri, bastonaşa în
crustate cu mult gust ş. a. Iar femeile, pe lângă gospodăria casei, 
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ţesutul pânzelor şi al postavurilor, se îndel�tniciau cu confectio
narea hainelor pentru bărbaţi, precum şi cu diferite cusuturi în 
piele de căpr;oară, ca: încălţăminte, tocuri de piele pentru arme, 
broderii în fir pe postavuri, ş, a, 

Cerchezul, când pornia la oraş pentru a desface produsele 
muncii, precum cereale, lemne, stâlpi de ştejari, fason-aţi pentru 
construcţiuni, doage de buţi, păsări ş. a. ducea cu sine, pentru · 
vânzare, diferite obiecte manuale precum : bastonaşe încrustate 
cu argint, coşuri şi coşuleţe în diferite forme şi mărimi, lucrate 
în lemn de răchită şi alun colorat, rogojini ţesute Î'l ochiuri şi 
lucrate cu fineţe în mozaic, de o frumuseţe neîntrecută-aşa că 
rivalizau, la privire, în fi umuseţe cu covoarele persane; apoi di
ferite alte obiecte lucrate cu mâna Toate acesţe produse manuale 
erau căutate şi se desfăceau cu preţuri bune prin oraşele dobro
gene şi cu deosebire în Tulcea. 

Venitul pe care îi realiza Cerchezul din vânzarea lor, ade-. 
seori întrecea Î(ldoitul şt intreitul valorii produselor1 agrkole. Ast
fel se explică în parte îmbelş:igarea şi buna stare a acestei. po
pulaţiuni. 

Hrana. Cerchezul, de fe!ul său era econom, cumpătat şi 
fără nici un viciu. Ir-itrebuinţarea băuturilor i::pirtoase, interzisă 
prin Coran, li era. necunoscută; de asemeni fumatul tutunului. 
De ordinar, în afară de serbări, hrana Cerchezului consista în 
lăptărie sub diferite forme. 

Carnea o întrebuinţau foarte rar. ln loc de pâini se ser
viau de turte, sau pesmeţi de făină de meiu. La drum Cerchezii 
se aprovizionau cu pesmeţi de meiu şi pesmep de brânză, foarte 
gustoşi. lntrebuinţarea sării în pâne· şi mâncări, clupă cum s'a 
mai spus, era neobişnu11ă. 

Băutura lor de predilecţie era ceaiul făcut din felurite flori 
şi plante, culese prin păduri. Cafeaua o întrebuinţa·u rar. Le plă
cea foarte mult braga, de aceea această băutură nu tipsia din 
nici o casă. 

.. 

Religia Cultul profesat de ei era Ma-homedanismul, ale că
rui precepte le îndeplinfou cu rigurozitate. 

Limba. Pe lângă idiomul Io,· propriu, vorbiau limbile turcă 
şi rusă. Aceasta din urmă_ li era cunoscută din Caucaz, unde au 
stat sub stăpânirea rusească. 
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Ca loc de întâlnire şi distractie în sat era Cafeneaua, iar 
ca articole de desfacere erau ceaiul, cafeaua, dulceţurile, diferite 
siropuri şi braga. Tot aci era şi sfatul satului, unde se puneau 
la cale afacerile lor publice şi private . 

• 

Moravuri.-Respectul către bătrâni era foarte mare, iar în 
localul de sfat, tinerii îi salutau prin sculare în picioare şi, dacă 
nu erau retinuţi cu multă insistenţă, se strecurau pe uşă unul 
câte unul, aşa că în câteva minute localul se deşerta. Ei nici o
dată nu ieşiau din cuvântul bătrânilor. 

De asemenea supunerea fiilor către părinţi era neţărmurită 
şi produsul muncii lor se concentra în mânile C3pului familiei 
Respectul şi supunerea către părinţi şi către bătrâni erau consi
derate ca o· mare virtute şi ca îndeplinirea voinţei lui Dumnezeu. 

In afacerile comerciale cu ceilalţi locuitori turci şi creştini 
din ţinuturile Dobrogei, Cerchezii au dat probe de o cinste ne
întrecută . Transacţiunile cu produsele lor se indepliniau totdeauna 
cu exactitate. Inscrisuri şi poliţe nu erau cunoscute. Odată târ
gul făcut şi arvuna primită, comerciantul era sigur că marfa i se 
va preda la termen, în întregime. Nu se întâmpla� înşelătorii la 
predare în calitatea şi cantitatea mărfurilor. Nu se cunosc cazuri 
ca negustorii î11 afaceri de interes, să fi fost păcăliţi. Chiar, în 
urma ost11ităţilor deschise între Ruşi şi Turci, Cerchezii au căutat 
să aranjeze afacerile lor înainte ae plecare, unii restituind arvu · 
nele, alţii plătind o parte din datorii, iar acei cari nu disp•1neau 
de mijloace pentru a da momentan, îşi luară îndatorirea să le 
restitue la reîntoarcere. Ei erau încredinţaţi că vor reveni la că
minurile lor şi, dacă lmprej urările au fost nefavorabile, nu Ii se 
poate imputa nici o vină, întru cât erau sinceri în intenţiunile lor 

"' 

Instrucţia lor consista în cunoştinţa cititului şi scrisului 
limbei dominante turceşti precum şi în studiarea Coranului, pe 
care îl învăţau în incintele geamiilor de la hogii lor. 

Locuinţa. Casele lor erau construite in bârne de lemn, că
rămizi nearse (chirpici), sau pământ frământat cu pae (ceamur), 
şi acoperite cu stuf, şovar sau p3ie. 

De obiceiu ele se compuneau din două încăperi: una des
tinată pentru musafiri şi alta ca locu_inţă ; iar în mijloc o sală 
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desp�rţită de bucătărie printr'un perete. Casele aveau un aspect 
sărăcăcios. Alături de .:asă ·se întindeau celelalte dependinţe pre
cum : coşare, gr;;ijduri, etc. Toate acestea erau rău construite. 
Nu se păstra nici o regulă în aşezarea caselor, alinierea nefiin
du-le cunoscută. De aceea drumurile erau întortochiate, strâmbe 
şi rău întreţinute. 

I I '. 

Organizaţiunea. Fiecare sat îşi avea conducătorul său nu
mit bey, ales de comunitate · pentru un timp determinat. El se 
bucura de mare autoritate între conaţionalii săi. Toate afacerile 
privitoare la bunul mers al comunităţii erau regulate de aceşti bey. 

Influenţa lor era atât de mare, înc-ât niciodată autorităţile 
turceşti nu aveau prilejul să intervină în afacerile publice ale co
munităţei, sau vre-un Cerchez să se plângă autorităţii turceşti, 
sau să intenteze procese în·aintea instanţelor judecătoreşti. Orice 
abatere dela buna ordine său datorie era judecată de bey şi sen
tinţa se executa între ei, fără ca autoritatea să aibă cunoştinţă 
sau vre-o plângere de nemulţumire din partea vre-unui Cerchez. 

De altminteri şi urmărirea unora dintre ei pentru infracţi
uni la lege se făcea foarte greu, de oarece toţi membrii comuni
tăţii se solidarizau, tăinuindu-i înaintea autorităţilor, şi era peste 
putinţă a se găsi martori printre ei, pentru dovedirea unui delict. 

In schimb!vinovatul cunoscut, era grav pedepsit de către bey
fără ca aceste pedepse să poată fi vreodată cunoscute autorită, . 
ţilur. Aceasta se făcea în scop de a păstra buna reputaţie a co
munităţii. Dacă se întâmpla ca în timpul vre-unui jaf, un Cerchez 
să fie rănit sau uci�, corpul său se ridica imediat de tovarăşii 
săi, pierzân<lu-i-se urma, fără a se reclama vreodată autorităţilor. 

Totuşi, răzbunători din fire, nu puteau ierta neajunsurile su
ferite şi, dacă nu· se puteau răzbuna pe cei ce le-au făcut rău, 
căutau să-şi potoliască mânia asupra satului de unde au suferit 
pierderi. Astfel, în timpul ostilităţilor dintre Ruşi şi Turci, o ceată 
de Cerchezi făcâf.ld incursfuni în timpul nopţii pentru prădăciuni 
în satul românesc Raşova, jud. Constanţa, locuitorii îi respinseră 
omorând doi dintre ei. Momentul răzbunării le sosi, căci peste 
câteva zile mai mulţi locuitori din sat, în credinţa că jefuitorii au 
dispărut, au ieşit cu carele pentru a aduce lemne din pădure. O 
ceată de Cerchezi îi urmări şi, înconjurându-i, îi masacrară până 
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ia unul, răzbunând prin sânge moartea camarazilor lor. După care
dispărură. · · 

. 
ln afaceri de interes general, care trebuiau regulate înaintea 

autorităţilor turceşti, toţi .beii se întruniau în Consiliu şi decizi
unea lor era .primită cu supunere şi fără şovăiJe de către toţi 
Cerchezii, iar beii reprezentând Comunitatea, tranşau af�cerile faţă 
de autorităţi. . 

ColQni�area. Emigrarea din Rusia a Cerchezilor pe pămân
tul Dobrogei,_ şi în celelalte provincii turceşti se pune între anii 
1862_ şi 1863. Guvernul Otoman, cunoscând serviciile militare ce 
ar putea avea dela acest va)oros popor, le-a favorizat emigrarea 
făcându-le mari înlesniri, dându-Ie chiar şi privilegii fată de cei
laJţi- sup1,1şi otomani. 

· f:'e lângă pământurile cele mai bune de cultură, cedate lor
fă_ră nici o plată, fie-care familie cercheză primi, la stabilire, câte 
o p�reche de boi, un car şi un plug, P.ermiţându-le a lua gratis
din 'păduri lemne de construcţiune pentru locuinţele lor. Cel mai
însemnat sat fondat de dânşii a fost Slava Cerchez.eascâ, din
plasa Babadag, care poartă şi azi acelaş nume, lo.cuit astăzi ex
clusiv de lipoveni. Aci s'au stabilit aproape 500 f�milii cerche
zeşti. Terenul pe care s'au �şez1t e un Ioc păduros şi plan pe
o înJin_gere cam de 2. km. p.,. în�onjurat de dealuri Î[]alte şi a
cpperite cu _păduri seculare de tei. Poziţiunea aleasă era una din
cele mai frumoase, cu aer curat şi cu isvoarţ bogate de apă
bqni,. ce porniau din aealurile de prin prejur.

lnainte de aşezarea Cerchezilor, locuitorii de origină turcă 
din oraşul B,abadag, a căror ocup&ţiune principală era stupăritul, 
aci 'îşi aveau pr,isăcije lor .. Nu�ărul stupilqr era foarte mare ; 
cel. !llai sărac turc avea aci intre trei şi patru sute de stupi, iar 
cei mai cu stare până la două mii. 

Acest loc era cunoscut sub numele de Cavanlâc ada (stu
păr!a plană). Abundenţa şi varietatea· florilor, caiitatea excelentă 
a apţj, făceau ca localitatea a<;easta să producă miere în canti
tate marţ şi de o calitate superioară, ceea ce făcea ca produc
ţiu[]ea să fie mult căutată şi t ransportată la Constantinopol, în
destulânq curtea imperială a Sultanului. 

Afară de Slava, Cerchezii s'au m�i aşezat în urmă şi în 
' 
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aite localităţi precnm : Armatlia, Ortachioi, Caniâ-Bugeac, Carii
ber, Isaccea, Accadân etc. 

,. 

Odată stabiliţi, înavuţiţi şi organizaţi, Cerch�zii începură- a 
deveni foarte temerari. Numărul lor crescând mereu, simţiau ne
voe să înfiinţeze noi sate. Ei cerură Paşii de la Tulcea, guv�r
natorul Dobrogei, să le îngadue stabilirea pe locurile păduroase 
dintre comunele Başchioi şi Atmagea. 

Această cerere nu conveni de loc Paşii, deoare ce şt_ia că 
marele maşiv de păduri, car� se întindea între aceste sate, va fi 
în curând devastat. Se împotrivi deci cererei lor,· oprind stabili
rea lor în acele locuri şi le propus( să" se aşeze pe câmpiile 
întinse dintre Babadag şi Constanţa.�Propunerea Paşii îi nemulţumi 
mult. Ei se hotărâră atunci să se aşeze cu forţa pe locurile alese, 
pregătindu-se să susţină cu armele pretenţiunea lor, pretextând 
că ei cer să li se dea apă, foc şl pâine, neputând trăi pe câmpie. 
Paşa, alarmat �e mişcarea Cerchezilor, raportă faptul guvernului 
din Constantinopol, arătând pagubele ce ar suferi Statul prin 
devastarea pădurilor, în caz când s'ar satisface cererea, îngă
duindu-se stabilirea �e locurile pretinse. 

Rezultatul acestei interveniri a fost că guvernul otoman 
ordonă prin firman imperial ca cererea Cerchezilor să fie res
pinsă şi să fie aduşi la ascultare prin orice mijloace ar crede 
Paşa, supunându-i în caz de rebeliune. La primirea firmanului 
Paşa convocă pentru consfătuire pe· toţi beii Cerchezeşti în· co
muna Ciucurova. 

Intrunirea se făcu în casele de pe moşia marelui comer
ciant Mihalache P. din oraşul Tulcea. 

ln ziua hotărâtă sosi lsmail Paşa, însoţit de 5 funcţionari 
superiori şi 25 zapc,i călări. 

Aci găsi pe toţi beii cerchezeşti în haine de sărbătoare, 
cari tl întâmpinară şi-l salutară cu respect. Şi de astădată ei sus
ţinură cu energie dorinţa lor, declarând că rămân nestrămutaţi 
în hotărârea de a se aşeza pe Jocurile alese, unde se găseşte în 
abundenţă, apă, foc şi pâine. Ismail Paşa, văzând îndârjirea lor 
şi socotind că orice argumentare e de prisos, iar beii neputând 
fi convinşi în nici un chip, citi firmanul imperial prin care li se 
punea în vedere să se supună de bună voie ordinelor imperiale 
ale Sultanului şi să primiască fără şovăire hotărârea Paşii. 
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La auzul firmanului toţi beii rămaşeră înmărmuriţi, văzând 
autoritatea cea mare şi încrederea de care se bucura lsmail Paşa. 
Atunci cel mai bătrân dintrei ei Aslan Bey, se înclină adânc în 
faţa firmanului, îl luă în mână, îl sărută şi imediat dete ordin 
camarazilor s·ă se supună voinţii Paşii, rugându-l însă cu lac'ră
mile în ochi să nu-i trimită să se aşeze la câmpii, de oarece ei, 
fiind născuţi şi cresc�ţi prin locuri păduroase, nu pot trăi prin 
_câmpii. 

,-- Odată înavuţiţi, se făcură mai blân'.li şi mai buni ; intrară 
;«H·';- în afaceri comerciale cu negustorii, primind arvune _pentru măr

furile vândute, ca: cereale, lână, vite etc. şi predându-Ie la ter
men. Ei considerau ca „haram" munca negustorilor luată pe 
nedrept. 

.... 

La venirea Cerchezilor, guvernul turc îi scuti timp de 7 ani 
de dijma în natură din produsele lor, dijmă percepută C:e la  cei
lalţi locuitori, făcându-le şi alte păsuiri. Ajunşi în bună stare, ei 
socotiră această scutire ca o lipsă de datorie faţă de Stat şi, ca 
compensare pentru bunurile realizate prin această măsură, ho
tărâră să manifest: recunoştinţa lor faţă de Padişah, nevoind să 
trăiască pe un pământ fără să plătiască nimic. 

După o condătuire generală, ei întocmi ă o comisiune com
pusă din 12 bei, împuternicind-o să plece la Constantinopol, spre 
a se· înfăţişa Suitam:lui, arătând dorinţa Cerchezilor di? Do
brogea. 

Rezultatul a fost că Poa1ta le recunoscu prin firman drep
tul de a înfiinţa o Casă de economie a emigraţilor cu sediul în 
oraşul Tulcea, numind şi un casier, care să încaseze ori-ce venit 
oferit benevol din partea Cerchezilor. lndată ce s'a constituit 
această· casă, fie care bey începu să strâng, dijma de la fiecare 
Cerchez, începând cu 5 ani din urmă, iar sumele încasate se 
vărsau regulat la Casa centrală din Tulcea. 

Când fondurile· casei ajunseră să fie mari, Ismail Paşa, gu
vernatorul Dobrogei în unire cu Mirfat Paşa, valiul dela Rus
ciuc, interveniră la Constantinopol şi obţinură firmanul prin care 
se încuviinţa ca din fondul strâns să se construiască mai multe 
clădiri publice. 

Astfel,• în timpul lui Ismail şi Rasim Paşa, s'a construit din 
acest fond un local cu destin3ţiune pentru un gimnaziu în Tul-
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cea, conacul din Tulcea (azi Palatul adm:nistrativ), conacul şi.1�
calul de şcoală turcă dh Babadag, asemerii din Măcin, geamia 
cea mare din Tulcea, iar cea mai mare clădire a fost palatul ii
ceului din Rusciuc, unde se predau limbile vorbite în imperiu, 
care clădire ser�ă şi astă�i de şcoală. 

* 

La 1877. Lioiştea aparentă a Cerchezilor nu dură mult. I� 
anul 1876, manifestându-se mişcările Bulgarilor pentru liberarea 
de sub jugul turcesc, guvernul turc porni persec�ţii confra Bul.-
garilor pentru a înăbuşi aceste mişcări. �

Acum Cerchezii din Dobrogea deveniseră foarte pericuto·şi. 
Jncredinţaţi de nenorocirile ce aveau să încerce imperiul 

otoman din cauza acestor agitaţii şi auzind şi de apelul făcut de 
Bulgari Rusiei pentru a-i scăpa de urgia turcească, fură coprinşi 
de ură neîmpăcată împotriva lor. Cetele de Cerchezi cutreerau 
drumurile şi, când întâlniau pe săteni cu carele încărcate cu ce
reale, descălicau de pe cai şi se năpustiau asupra lor, sfărăma_u 
carele, risipiau productele, alun'gau vitele dejugate în păduri sau 
pe câmp, iar bieţii săteni, după ce erau despoiaţi de haine_ şi
bătuţi, erau legaţi de pomi sau de care şi părăsiţi în starea.· a:
ceasta de plâns. ln caz de rezistenţă ei deveneau cruzi,· potolin
du-şi ura în sânge. Faţă de locuitorii români se purtau m�i 
blând. 

Jafurile Cerchezilor disperară populaţi unea ; dar desele plân ·_ 
geri, pe care ·1e primiau autorităţile turceşti, nu avură nici un 
efect. 

Autorităţile erau neputincioase şi nu avură curajul să re
prime pe jefuitori, ştiind bine că, la isbucnirea răsboiului, cei 
întâi cari vor lua iniţiativa să formeze cavaleria, ca să înfrunte 
pe Ru.şi, vo, fi Cerchezii,• convingere realizată în curând. 

ln ajunul începerei ostilităţilor, O�rchezii deveniră spaima 
locuitorilor creştini. Jafurile comise de ei luară proporţii colosale 
In deosebi satele locuite de Bulgari fură devastate fără milă. 
Bande numeroase de Cerchezi pătrundeau noaptea prin sate, dă
deau foc caselor şi profanau bisericile, distrugând icoanele şi 
prefăcând locaşurile sfinte în grajduri. Populaţia înspăimântată 
părăsi în masă satele, cum a fost de pildă în Enichioi, Congaz,
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şi aftele, îndreptându-se spre oraşe, mai ales la Tulcea, pentru 
a scăpa cu viaţă; iar averea o lăsă la discreţia _jefuitorilor. Sa
tele părăsite în voia întâmplării fură jefuite. Bandele de Cerchezi, 
după ce încărcară carele cu bunurile, pe care locuitorii în fuga 
lor grabnică nu le putură lua cu ei, le transportară în satele lor, 
iar bucatele ridicate de prin hambare le duseră: prin oraşe, vân
zându-le cu preturi mici.· 

Starea de anarhie şi de absolută nesiguranţă, care domina 
prin ţinuturile Dobrogii, îngriji a mult populaţiunea · din oraşul • 
Tulcea, aşa că familiile cu stare şi mai cu vază fură silite să se 
refugieze la timp din oraş şi, îndreptându-sP. unele la Viena, al
tele la Constantinopol şi multe spre oraşele limitrofe: Ismail, 
Galaţi, Brăila etc. 

După ce satele fură devastate, Cerchezii hotărâră să facă 
incursiuni în Tulcea, pentru a complecta opera lor de distruc
tiune şi cu intenţiunea ca, după ce vor jefui populaţiunea c1 eş
tină, înecând în sânge pe cei ce li se vor opune,· să �e(foc o
raşului. 

Printre fruntaşii Români din Tulcea se afla şi bătrânul co
merciant M. Petrescu. Acesta se· bucura de mare vază înaintea 
autorităţilor turceşti şi ocupase şi diferite demnităţi. Fiind spri
jinit de aceste autorităţi, a preferit să rămână în Tulcea cu fa
milia, Îfl acele timpuri primejdioase, nevoind să părăsiască ave
rea şi afacerile sale comerciale. 

ln ziua de 8 Iunie 1877, o ceată de Cerchezi, în fruntea 
cărora se aflau mai mulţi bei, pătru,1se pe neaşteptate în locuinţa 
comerciantului M. Petrescu. O spaimă mare coprinse pe cei din 
,asă. Totuş, patronul casei îşi păstră calmul invitându-i să intre 

_în locuinţa sa. După tratarea obişnuită şi o scurtă convorbire în 
limba turcă, unul dintre bei adresându-se d-lui Petrescu, îi zise: 

nAm venit la d-ta, socotindu-te prieten al nostru şi negus
tor cin�tit şi ie poftim să ne însoţeşti, arătându-ne locuinţa beiu
lui Dumitrache, precum şi mahalaua locuită de.Bulgari, de oarece 
�untem aleşi să îndeplinim hotărârea sfatului beilor noştri, ca 
să ne răsbunăm împotriva lor pentru nenorocirile ce au adus 

·Padişahului nostru, din cauza lor declarându-se răsboiul. Do-
rinţa noastră este să trecem prin sa_bie şi foc tot ce aparţine
Bulgarilor.

Constrâns de împrejurări, Petrescu, vrând-nevrând, îi însoţi 
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până ]a locuinţa beiului Dumitrache, a cărui familie, din fericire 
se retrăsese la Viena în acele timpuri de nesiguranţă, lăsând pro
prietatea încuiată şi în paza unui singur om. 

Casele beiului Dumitrache erau situate pe strada Română 
şi numai la o distanţă de vre- o 100 metri de locuinţa lui Pe
trescu. 

Ca prin farmec grupul beilor cerchezeşti se mări cu cetele 
de Cerchezi, care cutreerau deja străzile, aşteptând numai ordinul 
beilor pentru a· începe devastărilf'. 

Apropiindu-se de locuinţă, peii ordonară să se dea foc ca
sei. In acel moment interveni Petrescu, spunându •le că acea.stă 
stradă este locuită de Greci, şi arătându-le casele Grimanni, ală
turate de casele Beiului Dumitrache, care pe atunci erau pro
prietatea şi locuinţa Mitropolitului grec Dionisie. Aooi le spuse 
că, pe lângă acestea, toate casele învecinate sunt locuinţe ale 
Nemţilor, Grecilor şi Evreilor, evitând însă de a spune că sunt 
şi locuinţe româneşti, deoarece Românii, intrând deja în acţiune 
ca aliaţi ai Ruşii-or, erau consideraţi de vrăjmaşi şi, prin urmare 
expuşi ca şi Bulgarii răzbunării lor. 

F,aptul că Cerchezii avură încredere în Petrescu, venia de 
acolo că ei îl considerau grec. 

Intervenirea la timp a lui Petrescu, precum şi argumentele 
aduse, au avut efectul că Cerchezii renunţară a da foc locuinţei 
beiului Dumitrache, pentru a se preîntâmpina incendierea celor
lalte locuinţe semnal te mai sus. 

De aci grupul porni îndreptându-se spre piaţă, unde se a-:
flau prăvăliile. Şi aci Petrescu le aminti că cele mai multe din 
prăvălii sunt ţinute de Evrei, Nemţi, Armeni şi că prăvălii bul
găreşti se găsesc numai câte ur)a printre ele, pe care le şi_ în-' 
semnară Cerchezii pentru a le jefui în timpul nopţii . 

. Ajungând în piaţa Sf. Gheorghe, unde se afla şi biserica · 
bulgară cu acelaş n·ume, cerură să li-se araje suburbiile locuite 
de bulgari şi ruşi, la care li-se răspunse că locuinţele lor sunt 
amestecate printre cele ale altor naţionalităţi. Planul de distru
gere fu amânat dar de Cerchezi, pentru altă zi, ca să se ia dela 
Consiliul beilor hotărârea definitivă. 

Graţie argumentelor comerciantului Petrescu, oraşul scăpă 
pentru moment de a fi jefuit şi incendiat. 

E de notat că, în tot timpul acestei mişcări, autorităţile 
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t�rceşti nu luară nici o· măsură de ordine, rămânând nepăsătoare 
la cele ce ce petreceau. 

A doua zi de dimineaţă un număr de câteva sute de Cer
chezi, având în frun.te pe beii lor, se adunară în faţa palatului 
administrativ, unde era locuinţa Paşii. 

.!.tund cei mai mari dintre ei cerură să iasă Paşa pentru a 
le vorbi. Această manifestare a Cerchezilor îngriji mult pe Paşa 
şfi'ind că n'are forţe suficiente, garnizoana Tulcea posedând abia 
un' regiment de soldaţi şi apoi, fiind în ajunul răsboiului,. ş1ia 
bine că Statul are nevoe de ei în acele împrejurări. Cand Said 
Paşa ·apăru în balcon, intrebându:i ce dorei·c, Aslan bei. cel mai 
bătrân dintre căpeteniile lor, luă cuvântul, mustrându-l că nu 
părăseşte conacul să iasă în oraş, ca să vadă ce se petrece : 
«Duşmanii noştrii stau ascunşi în casele lor, înarmaţ\ gata a-ne 
lovi. Eşti lipsit de bărbăţie� stai ascuns ca o femee şi n'ai cu
rajul să pedepseşti pe urzitorii peirii neamului tău. Te somăm 
să ieşi afară din Palat şi să dai ordin să ni se deschidă maga
zifle 1tatului cu arme şi proviziuni de răsboiu, de oarece mulţi 
din voinicii noştrii au lipsă de puşti, cartuşe, pulbere şi gloanţe>>. 

Orice opunere la cererea lor ar fi dat naştere la mişcări 
violente, care ar fi peri.::litat viaţa Paşei. 

IA astfel de împreju-rări Said Paşa fu silit să dea ordin se
cretarului său să le satisfacă cererea. Acesta, însoţit de un· mi
raloi (major), i-a condus la Arsenal şi le-a împărţit 500 arme, 
precum şi alt material Ele răsboiu, de unde ei au pornit în cete 
pe străzi, în cântece de răsboiu. ln aceiaşi zi, pe la orele 11 p. 
m., clopotele bisericilor dădură al arm,. 

Toată populaţiunea era î11 picioare Centrul oraşului era în 
flăcări. Opt prăvăl i fură distruse de foc, unde se află azi farma
cia D. Melinescu şi magazinul Fraţii Rodelman. Panica era ne
descris de mare. ln aceiaşi noapte· multe prăvălii de mandactură, 
haine gata şi băcănie au fost sparle, jtfuindu-se mărfurile din ele, 
iar în mahalale au urmat jafuri şi vărsări de sânge, care au du
rat până în ziuă, când care încărcate cu mărfuri furate au eşit 
din oraş, excortate de Cerchezii cari duceau prăz:le în satele lor 
In aceiaşî zi pleacă şi Said Paşa, fiind înlocuit prin Fahri-Bey
Paşa : însă şi acesta a fost obligat a părăsi. în grabă oraşul, în /
ziua de 11 Iunie, după o şedere de 48 ore în Tulcea şi fu con
dus de mulţi notabili până la Enichioi1 luând drumul spre Con
stanţa. 
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Fahti-Bey se bucura de simpatia cetăţenilor Tulceni, de 
oarece mai fusese cu câţiva ani în urmă ca guvernator al Do .. 
brog:i, când a dat dovezi de bun administrator. 

Fahri-Bey a fost silit sli plece în grabă, deoarece a fost 
înştiinţat telegrafic aă în acea zi armatele ruseşti au trecut Dună
rea Ja Azaclău şi Ghecet, îndreptându-se spre Măcin. Odată cu 
plecarea lui Fahri-Bey s'a retras şi armata turcească din Tulcea 
dispărând şi Cerchezii cu familiile şi everea lor, şi astfel popu
laţiune� creştină a scăpat pentru totdeauna· de jafurile şi teroa
roarea ce a îndurat dela această populaţiune, tn scurtul timp cât 
a locuit pe pământul Dobrogii. 

Odată cu încorporarea Dobrogei la România începe o nouă 
eră de ordine şi pace pentru populaţiunea Dobrogii şi, sub scu
tul puternic al M. S. R. Carol I, această provincie porni cu paşi 
repezi pe calea progresului şi a desvoltării economice. 

Desfăşurarea evenimentelor de la 77 îşi urmă cursul şi ar
matele române, conduse de marele Căpitan, merseră din victorii 
în v·ctorii, uimind lumea prin eroismul lor. Puterile europene, 
încredinţate că la Dunăre există un popor valoros, care şi-a a
firmat dreptul de viaţă, cu menirea de a deveni poporul cel mai 
de ordine şi de seamă între statele balcanice, îi recunoscu in
dependenţa, redându-i în stăpânire moşia străbună, Dobrogea· 
Astfel, cu preţul sângelui voinicilor noştrii, am recăpătat acest 
scump pământ, eternizând amintirea prin falnicul monument depe 
dealul Hora care va vorbi deapururea despre gloria armelor 
române. 

Prin ocup1rea Dobrngei, statul român şi-l înfipt puternic 
piciorul pe malul drept al Dunării şi a devenit pentru ve,ci stă
pânitor peste gurile Dunării. 

Comparând starea de lucruri de sub dominaţiunea otomană 
cu cea de astăli, putem aprecia deosebirea ce exi5tă între ele: 
pe cât timp locuitorul Dobrogean nu era sigur atunci pe averea

i,i viaţa sa, astăzi domneşte libertatea cea mai întinsă; onoarea 
averea şi \liaţa sunt asigurate, mulţumită înţeleptei ocârmuiri a

ţării. 
Populaţiunea de origini streine din Dobrogea, scăpată de 

sub jugul aspru al Turcilor, să multumiască Celui AtotPuternic 
că se găseşte astăzi sub scutul legilor româneşti, putându-se des
volta liber pe calea culturală şi economică. 
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Prin iubire de ţară şi sentimente româneşti ea poate do
vedi recunoştinţa ce păstrează pentru atâtea bunuri de care se 
bucură astăzi pe pământul Ţării Româneşti. 

Brutus Colov 

Institutor panaionar 

Tulcea 
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A fost altădată un rege vitea::;_ 
Ş'avea o regină frumoasă. 
Privia1.1, amândoi răzimati de :;aplaz 
Cum marea urla Jurioas'ă, 
I1.bind temelia castelului lor 
Cu-a undelor sale revoltă 
Şi stropi aruncând pân'la ei în pridvor. 
Iar luna-i vedea de pe boltă. 

Regina simţia c'ameţeşte domol 
De-acea legănare de apă ... 
Şi dalbele braţe scăpându-i în gol, 
'Iot trupul în valuri îi scapă. 
Iar Regele-i chiamă stngînd pe curteni, 
Si ei câte unul s'aruncă 
jn marea uni/lată. Frumoşii oşteni 
Tăcând se supun la poruncă. 

Oricare s'azvdrle l'�înghite pe loc 
Talazul şi piere vederii, 
Un trup de ostaş e-o bătaie de joc 
Vâltorii si vântului serii .... 
Din toţi 'cc1ţi pieriră în largul ocean 
Ieşi numai unul la faţă : 
Lipită la pieptu-i de tânăr curtean, 
Regina de gât i s'agaţă·. 

Şi cînd îşi aduse povara la mal 
CJJe-o 'ntinse pe scumpe covoare, 
'Prin genele lungi şi muiate de val 
Ea dulce-l privi �âmbitoare,-
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- lncît un fier roşu năprasnic treczt
Prin - pieptul tăcutului rege,
Ce-n clipa fatalc'i -un monstru părzt
Pierdut în afară de lege.

Din orişice noapte de-atunci face 1:i,
Din orişice :zi face noapte,
Cătând fără preget de n'ar auzi
Ori paşi prin unghere, ori şoapte ;
Şi cugetul său, răscolit şi bătut
De patimi ca ţărmul de mare,
Spre- a-şi pune iubirii al liniştii scuţ
Găta un prilej ele 'ncercare.

'Irec zile cu soare, cu lună trec nopţi;
Pe mare trec paşnic corăbii
Cu pân:zele 'n jos şi cu st�lpii răscopţi
De-aprinsele soarelui săbii.
Ci numa ·ntr'o q_i cu Jitrtuni în apus
Porunci dete craiul de vreme
Să fie ospăţ în pridvorul de sus.
1 ot Sfatul domnesc să se chieme.

La masă, se'nchină paharul spumos
Reginei şi Regelui Tă�ii
Şi-l laudă toţi pe curteanul frumos
Ce-a scos-o din ghiarele mării
Pe blânda-i stăpînă, .. Regina i-a 'ntins
O mână, pe care-o sărută.
ln 'R_ege-atunci ura 1nai mult s'a aprins
Grăind în durerea lui mută :

, , Tu esti mai voinic decât orice ostean,
Nădejdile 'n tine-mi suni toate.
Coroana mea azi o arunc în ocean
Căci tu din adânc mi-o vei scoate !"
Si Craiul râdea, însă tristul ecou
Din glas îi strîmbase obrazul ...
Sări pajul mândru în mare din nou,
Dar nu mai se'ntoarse viteazul.

/Y\IHNEA OL/Y\AZU 
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I 

CADRUL UMAN AL CETĂŢII 

Un oraş ne poate interesa dintr'un dublu punct de 
vedere: 1) ştiinţific: descrierea raţională a organismului 
oraş, care se prezintă sub un anumit ai;pect şi îndeplineşte 
o serie de functiuni Intr'un cadru mai restrâns sau mai
larg. 2) practic-naţional, de o covârşitoare importanţă
pentru .noi Românii cari, dacă n'avem absolut totdeauna
oraşe locuite în mojorilate de străini, mai fără excepţie,
iţele vieţii economice stau in mâinile acestora. E necesar
deci, ca prin studii ştiinţifice şi prin scoaterea în evidenţă
a cutărui san cutărui element etnic Jominant în viaţa eco
nomică a oraşelor să se încerce cel puţin lămurirea ter
menilor «problemei oraşelor» din România 1).

Silistra trebuie rându;tă azi printre oraşele mici ale 
Ţării. Respectabila ei vechime însă, însemnătatea sa din 
trecut, precum şi desvolf area pe care o poate lua în pre
zent, întrec cu mult interesul slab pe care ni l-ar deştepta 
cifrele populaţiei şi intinderei ei (11321 locuitori· în 1916). 

Aşrzarea e cel mai de căpetenie factor care hotă
răşte de soarta unei localităţi; ea stabilPşte raportul in
tre gruparea om(:-nească, meiiul fizic relativ mai statornic 
şi mediul social. infinit mai schimbător. 

Dacă, în cazul Silistrei, condiţiunile geografice au _de
terminat indirect însemnatele mişcări de populaţie din Do
brogea, aducându-i ridicarea din trecut şi dacă tot ele sunt 

1) v. S. Mehedinţi, ziarul Dacia '1920.
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astăzi germenii desvoltării mai modeste dar sigure în vii
tor, marile prefaceri sociale şi politice din zona ce altă 
dată era dominată de cetatea dela cotul Dunării au schim
bat cu totul condiţiile cadrului uman, care explică în cea 
mai largă parte înflorirea de altă dată. 

Spre acest punct de confluenţă a aouă drumuri pe 
apă, (Dunărea şi Borcea) din care privirile cuprind Bără
ganul, malul dunărean al Dobrogei şi cursul fluviului spre 
Apus, in marginea pădurei de stejari ca prindea tot lo
cul până în Balcani, legându-se de Vlăsia şi Teleormanul 
muntean, acolo unde răsbătea un vechi drum din întune
cimi de codru, pentru. a întâlni celalt drum ce şerpuia 

. de-·alungul fluviului, populaţia tracă e cu neputinţă să nu 
fi fost atrasă din primele vremuri. După vechiul nume 
Durostorum însă (cf. Singidunum, Noviodunum) sunt so
cotiţi ca întemeietori ai aşezării de aici Celţii, cari au în
semnat pentru peninsula Balcanică tracă cei mai vechi 
„năvălitori", ajungând în migraţiunile lor delta Dunării. şi 
Asia mică. Şi aceşti noi st�pâni giisesc că, pentru apăra
rea drumului Dunării, acest punct trebuie întărit. lndat� 
ce este deci vorba de o stăpânire a Dunării de jos con
tra unei populaţii din Nord, Silistra (Durostorum) apare 
ca un punct de reazim. Şi în acest chip caracterul stra
tegic se prezintă drept cel mai vechi şi mai de seamă 
caracter al Silistrei. 

Intr'adevăr, nu numai aşezarea la cotul Dunării spre 
N. E. şi în drumul străvechi, ci întreaga plăsmuire a scoar
ţei o · arată aici ca pe o cetate naturală. 
1. . Intre două lunci ( cea dinspre Apus foarte însemnată şi 
pe malul drept) înaintează un fel de prispă semicirculară 
neinundată de Cunăre. Spre Sud, la depărtare de 1 ½-2 km. 
de apa fluviului, o cunună de dealuri înalte (peste 120 m.) 
săpate de văi adânci, dar relativ scurte, formează zidul 
exterior al cetăţii, întărit de Turci prin tabii (Chiuciuc, Med
gidie, Ordu, Arab-tabia). De pe aceste înălţimi se poate 
supraveghia câmpia română, lunca şi drumurile radiare 
până departe. Podişul dinspre Sud, acoperit de pădure şi 
având, în trecut mai ales, rare aşezi'iri omeneşti din cauza 
marei adâncimi a pânzei de apă (20-3(1 chiar şi 100 
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şi peste iOO m.) era el însuşi o piedică-mai slabă însă
în calea năvălitorilor. 

Importanţa militară a Silistrei, deci şi cea politică 
şi economică, era totuş natural să atâ'rne, în primul rând, 
de forţa rivalilor ce luptau pentru stăpânirea Dunării de 
jos. In jurul acestei ce_tăţi s'a h0tărât soarta lor totdeauna. 
Ea a fost, prin înflorirea sau decăderea ei, semnul pu
terii sau slăbirii. 

Pentru Romani; linia Dunării era o serie de · castele 
şi cetăţi întărite ; Dobrogea, o fortăreaţă colonizată puter
nic şi în legătură cu Sudul cu două drumuri ·mari. Silis
tra avea o legiune, iar în vremea lui Aurelian ajunsese 
colonie ·1 ).

Slăbirea Cumanilor în Nord şi · sforţările Asanizilor 
spre Sud, fac ca teritoriile dobrogene, organizate şi con
dus.e de prinţi români, să rămână secole întregi (X-XIIl) 
încă posesiuni bizantine 2). Stăpânirea era asigurată de
flota dunăreană şi de garnizoanele din cetăţi. Consolida
rea statului muntean corespunzând slăbirii vecinilor, a
duce trecerea acestui ţinut sub ocrotirea lui Mircea. In 
luptele acestuia cu Turcii Silistra e câştigată şi pierdută 
de mai multe ori. Aşezarea Turcilor aici definitiv (spre 
sfârşitul sec. XV) · însemnează pierderea Dobrogei şi ex
punerea la incursiuni în stepa Munteniei şi sudul Moldo
vei. Zona de jaf şi de ocrotire a Silistrei atinge cea, mai 
mare întindere (sec. XVI şi x:VH). Ea. cuprinde: Munte
nia răsăriteană şi Sudul Moldovei cu Basarabia, Sudul 
Rusiei până în Nipru, tot răsăritul Bulgariei actuale şi Do
broge_a. Turcii au dat acestui întins teritoriu un paşă', care 
stăpânia la început numai Dobrogea şi R. Bulgariei, iar 
mai târziu Bageacul si Oceacovul, supraveghind-şi pe Dom
nul din Bucureşti 3) iar, pentru mai sigura stăpânire, s'au
luat măsuri de colonizare a hinterlandului Silistrei. Popu
laţia, română în tot evul mediu 4), a fost respinsă spre

1) Pauly Wissova: Ileal-Encyclopaedie der classischen Altertums
\Vissenschaft. Cuvântul Durostorum. 

2) N. Iorga: Venetia în Marea Neagră.
3) N. Iorga: Chestia ,Dunării.
i) v. C. Brăţescu :Vlahia Albă. cf N. Iorga : Veneţia în M:i.rea Neagră,
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Dunăre; iar pe văi, unde apa ţâşneşte la limita dintre 
loess şi calcar, sau e culeasă din puţuri de 5-10 m., în 
stepa dobrogeană şi în curăturile Deliormanului, au fost a
şezaţi (începând cu Mahomet JI) păstori şi plugari aduşi 
din Asia mică şi concentraţi în sate mari caracteristice 
ţinuturilor un°de apa-i lucru scump. 1). S'a creiat astfel o 
barieră puternică care, pe deoparte-i despărţia pe Bul
gari de Români, pe de alta constituia paza imediată a 
cetăţii 2) Caracterul etnic al oraşului s'a schimbat com
plet. Din sec. XVI până în a doua jum. a sec. XIX Tur
cii au format elementul precumpănitor din Silistra. Ei 
sunt nu numai ostaşii şi slujbaşii din jurul pa:;,ei, dar 
mai ales, alături de Greci şi Armeni, marii şi bogaţii ne
gustori în legături comerciale depărtate cu Constantino- . 
polul, Braşovul, Bucureştii, Brăila 3). Epocei acesteia de 
colonizare şi de severă supraveghere turcă la Dunăre îi 
corespunde deci· şi cea mai largă zonă de expansiune e
conomică a oraşului servit de drumuri directe : Silistra
Bucureşti-Braşov, Silistra-Slobozia-Brăila spre Moldova, 
Silistra-Carnabat-Adrianopol-Constantinopol, drumuri um
blate de trimeşii Domnilor români, ai p�şalelor, ai sulta
nului ·şi frecventate de Grecii, Armenii, Braşovenii ca şi 
Românii ce făceau schimbul de coloniale şi fabricate. E 
vremea înfloririi comerţului de ţară românesc şi al co
merţului oriental. Intreaga viaţă comerciala. din Răsăritul 
Munteniei îşi are punctul de concentrare la Silistra. 

Răscoala lui Mihai Viteazul, a lui Radu Şerban, a
duce întărirea elementului turc în aceste părţi. Se în
groaşe rândurile coloniştilor, se întemeiază paşalâcul uni
tar al Silistrei, întreaga Dobroge cu Deliormanul devine 
un lagăr întărit, ţăranii turci din sate ajung grăniceri. Si 
listra bogată şi bine apărată e aprovizionată de satele în 
care se refugiază şi ţărani români nemulţumiţi : ţinutul 
tributar ei coprinde însă şi parte d;n Bărăgan, de unde 
Românii noştri sunt obligaţi să trimeată vite şi ce-

1) N. Iorga: Droit nationaux et politiques des Roumaim; dans Ia
Dobrogea. 

2) G. Vâlsan : La Dobroudjs. roumaine.
3) N. Iorga : Istoria Comerţului.
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reale, în afară de ploconurile oficiale şi de jafurile neofi
ciale. 

Silistra ajunge apogeul înfloririi sale: puterea ei se 
vede din întinderea razei ce o serveşte şi pe care -o are 
în pază. · 1 

De la sfârşitul· sec. XVII încă încep�. însă · decăde
rea: anarhia internă şi rivalitatea cu tânărul . stat· •rus 
deschide epoca· de războaie, jaf şi boli care, durând mai 
bine de un secol şi jumătate, aduce: alungarea populaţiei 
spre baltă şi în păduri, jefuirea de mai multe ori a ora
şului. care, la sfârşitul sec. XVIII,.· e locuit de elemente 
eterogene (Turci, G1eci, Armeni şi Evre1).,Nu mai ·este ca
pitală de paşalâc şi ăjunge un cuib de tâlhari, trăind din 
jaful populaţiei înconjurătoare şi al celei de pe malul 
stâng. Populaţia hinterlandului (c. 40.000), mobilizată pen
tru apărarea ei intr'o ultimă luptă, este excesiv de mă
celărită 1), aşa că spre începutul sec. XIX rămâne în toată 
regiunea un mare gol de populaţie. Tocmai acum se ac
centuează obişnuita mişcare ritmică a populaţiei din ţi
nuturi mai sărace şi mai aspre, din Balcani ( Cotei) şi din <!:ar
paţ;i noştrii. Mişcarea era mai liberă şi mai veche dinspre noi 
mai stingherită şi chiar de tot oprită dinspre Sud, de ba
riera turco-tătară din Dobrogea. In satele părăsite de 
Turci şi mai rar în sate noui, încep a se aşeza păstori 
bulgari (mai ales Turlaci din · Cotei) şi păstori români 
(Mocani, Ţuţuieni, Moroeni) cari înaintează cu· oile lor 
până în v&lea Provadiei 2). Era vechea transhumanţă, în· 
drumată mai cu temei spre Deliorman şi sudul I)obrogei. 
Pentru prima oară se luau la întrecere "massele> bul
gare şi române şi nu e nici o îndoială că, dacă eveni
mente politice nu s'ar fi pus în calea acestor curente 
mărginindu-le şi schimbându-Ie ritmul, Românii, cari a
veau de mai multă vreme malul drept şi lunca, erau ei 
biruitorii şi in preajma Silistrei. Se ştie că adevărata co
lonizare bulgară începe abia dupa. 1878 şî că ea a fost 
dusă cu hotărâre : Turco-Tă tarii sunt totuşi încă mai m'1 • 

1) N. Iorga : Droits nationaux etc.
2) Murgoci: 'J:'ara nouă.
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fuetoşi de cât Bulgarii în Deliorman. Mai ales ţinutui îm
pădurit din Apusul Bazargicului cuprinde covârşitor mai 
multă populaţie turcă, aşezată în sate mari, amestecată 
sau nu cu Bulgari înprejurul Silistrei, care a rămas, ca 
fizionomie cel puţin, un oraş turc. 

Silistra a fost şi este încă un foarte important nod 
strategic, hotărâtor pentru stăpânirea Dobrogei şi a Mării. 
Stăpânii cetăţii s'au putut sprijini pe un hinterland po
pulat de conaţionali: numai aşa s'au păstrat multă vreme în 
acest punct. Prosperitatea ei, întemeiată pe puterea mili
tară a Statului respectiv, a dur�t cât şi acest stat. As
. tăzi, cu toate că aşezarea rămâne aceiaş, funcţiunea ei 
militară e cu mult redusă, aşa că în nici un caz „ceta
tea· nu mai poate atrage lumea şi rosturile de altă dată; 
azi hotărâtoarţ sunt : puterea de producţie, uşurinţa de 
transport· pe apă sau pe cale ferată, densitatea populaţiei 
din. raza îndepărtată a oraşului.· 

II 

ORAŞUL ttCTUI\L 

Trecutul însă ş'a lăsat urme adânci în fizionomia 
oraşului. 

Venind cu vaporuldin spre Călăraşi, Silistra apare ca 
o, îngrămădire insulară de clădiri, mai înaltă spre mijloc 
unde se ridică geamia principală şi palatul aµministrativ. 
Spatii de Joc neclădit o despart spre R. şi A. izolând-o. 

_ Chiar rarele clădiri ce se văd printre dealurile înverzite 
. din fund apar despărţite de gruparea principală. Malul, 
urmărit de la un capăt la cel'lalt al oraşului, e înalt şi 
format din umplutură (loess a.mestecat cu cărămizi fără
mate - care s'au depus şi dcalungul apei în formă de 
cordon-· cu oseminte în cuiburi sau risipite) iar lângă gră
dina publică e întrerupt de blocurile mari calcaroase ale 
vechiului zid dărâmat. Clădirile înaintează f.oarte puţin 
dincolo de Jocul unde resturile de că'rămizi din deal în· 
cetează. Chiar malul înalt, la mai mică depărtare spre A. 
la mai mare spre R., fuge spre înăuntrul ţării, lăsând loc 
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luncii inundabile. In felul acesta locul de aşezare al Si
listrei este o scurtă peninsulă roasă spre R. de Dunăre 
şi cuprinsă între două lunci, apărată în spate de dealuri 
înalte şi în faţă du Dunăre şi lunca Ialomiţeană. 

Din spre dealuri şi lunci casele oraşului se sfârşesc brusc 
- fără prelungirile nesfârşite· ale Bucureştilor de pildă
şi sunt înconjurate de bulevarde circulare (Medjidi-Ta,bia
şi Arab Tabia). care sunt croite între case şi vechiul
şanţ al cetăţii, foarte vizibil încă, aşa cum s'a. întâmplat
de altfel la mai toate cetăţile devenite apoi oraşe pur
civile. Acestui fapt i se datoreşte şi desimea reţelei de
drumuri c;uprinsă în suprafaţa de 1 1

/2 km. a oraşului,
desime foarte puţin obişnuită Ia oraşele orientale. Toc;.

mai această nevoie de a se îngrămădi multă lume pe un
spaţiu restrâns a exagerat însă în schimb alt caractet·-al
oraşelor orientale : străzi strimte (unele numai de l m.)
cotite ·şi dând ramuri care se înfundă. Pornind de. la -a

cest caracter şi privind mai . de aproape străzile, şi · ca1..:

sele, le vom împărţi îa 3 tipuri principale : .• ,
1) Mahalalele cu străzile cele mai strâmte şi „m,ai

strâmbe, cu cele mai multe înfundături şi cu casele cele 
mai mici, lipite cu lut, nevăruite şi ascunse privirilor prin
garduri sau ziduri înalte (2 treimi din periferia oraşului 
începând dinspre A pu_s ). 

2) Mahalalele cu străzile mai largi, fărl'ţ înfundături,
mai bine întreţinute, dar încă cotite, cu case . vechi ( cu 
prispă, parmaclâc sau balcon, care sunt aidoma caselor 
noastre· dinspre munte). Tot în aceste mahalale apoi cele 
maţ multe case, caracteristice Orientului, cu catul de. sus 
eşit în afară sau cu sacnasiu, acoperite cu olane. (Mai 
ales. spre R. şi ·câteva în centru). 

3) Mahalale1e centrale cu străzi largi, drepte, nou
tăiate şi nou clădite, întrerupte de pieţi, de curţile ·clădi
rilor pµblice, contrastând totuş prin modernismul 'lor re
latiy cu străzile tot largi şi drepte de-alungul cărora - se 
întind prăvăliile turceşti şi bulgăreşti, cu pieţele vechi cu,
prinzMoare în care târgul se face sub cerul liber. De a-

ydăogat, la acest contrast, piaţa portului : mare, neregulată 
0u câteva clădiri înalte şi întrerupte de magaziile pentru 
irâne, clădite mai toate din lemn, 
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Populaţia acestor trei tipuri de mahalale, djferenţiată 
ca înfăţişare fizică, îmbrăcăminte, limbă şi obiceiuri, ac-
centuiază deosebirile dintre ele. 

Io mahc.1.lalele din prima categorie Turcii constituesc 
elementul etnic dominant. Foarte rar vezi apărând . ici şi 
colo câte o căciulă. Figurile resfrâng calmul oriental. Se 
întâlnesc însă foarte des chipuri cu totul streine de fi
gura turcească obişnuită. La femei şi fete tinere se ob
servă foarte regulate trăsături, feţe albe şi ochi albaştri. 
Şi apare, de sigur, firesc acest lucru într\) regiune de se
veră stăpânire turcească 1

). 

In mahalale centrale şi multe din străzile mărginaşe 
ori radiare apar figurile mai întunecate ale Bulgarilor. Şi 

· n cazul vorbitorilor de limbă bulgară, fie orăşeni, fie �ă
teni veniţi la târ5, aceiaş frecvenţă a figurilor deschise
cu trăsMuri regulate, mers semeţ, portul simplu ( piepta
rul căptuşit, având· două rânduri de nasturi color.aţi, fus
tele groase, grele, de culoare închisă c,i şorţul cu motive
simple, contrastând cu împestriţătura de colori de pe la
Rusciuc de pildă), melodiile care aduc mult cu cele de
pe la noi, tipul de locuinţă românească mai. răspândit de
cât aria ocupată de Românii din Silistra, toate acestea
duc cu gândul la o mai veche populaţie românească co·
tropită în masa turco-bulgară din judeţ, asimilată foarte
de curând in oraş.

Jn fine, acolo unde tipul de casă cu parmaclâc şi bal
con predomină (Bulevardul Arab-Tabia, str. Românească,
str. Armenească) cei mai numeroşi locuitori su·nt Românii
alături de Armeni (în jurnl bisericei ortodoxe). Numărul
celor dintâi a sporit, desigur, după 1913 cu funcţionarii,
soldaţii şi oamenii de afaceri veniţi aici odată cu stăpâ
nirea cea nouă. Deosebirea între cei vechi şi cei noui
se face însă relativ uşor : limba lipsită de neologisme,
deosebit de melodioasă a celor, din mahalaua românească,
limba împestriţată a celorlalţi, cari de altfel se întâlnesc
mai cu seamă pe străzile centrale şi prin localurile pu·
blice. Numărul Românilor a mai crescut şi pe altă cale :

1) cf. observa1;ia analoa-ă a lui Jirecek : Bulgarien,
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prin venirea Românilor Macedoneni de la cari se aşteaptll 
mult pentru cauza noastră, şi prin. eşirea la ·iveală-� ca 
din pământ, spunea în UJ16 un localnic, a foarte multor 
vorbitori de limbă românească curată. Lucrul este· expli
cabil şi el se resfrânge şi îo statistica din 1916· 1); ··· 

La acea dată locuiau în oraş peste 11.000 inşi, ci
fră prea depărtată de adevăr azi, când în toată ţara se 
observă o mare tendinţă de îngrămădire· spre oraşe. De
sigur că în mare parte nu mai sunt oamenii din 1,909 2)

şi nici chiar cei din 1916. Totuş chiar la 1�16 desimea 
populaţiei era mai mare de cât cea din Bucureşti 3) (73
la Silistra faţă de 56 Bucureşti), repartizată neegal (cea 
mai mare densitate locală în mahalalele turceşti, cea mai 
slabă în port). Calculând însă pentru acest din urmă loc 
ceea. ce s'ar putea numi densitatee âe frecvenţă sau cir· 

• culaţie, ajungem la cifra aproximativă de 156 la (1909),
ceea ce arată-lucru firesc-că partea cea mai congestio
nată a oraşului e portul. Impresia de mişcare, de viaţă

· intensă pe care ţi-o lăsa portul înainte de război, nu se
repeta în oraş. Acesta părea amorţit. Turcii bătrâni cari
stau c turceşte" lângă porţile din mahalalele lor, negusto
rul care aşteaptă liniştit muşterii ce pare că nu mai vin,
cafenelele pline de fum şi de tăcere, străzile aproape pus
tii, mai pretutindeni. îndată ce părăseşti arterele principale
(chiar in mahalalele româneşti şi bulgăreşti), casele as·
cunse vederii, puţinele femei şi acelea acoperite la faţă,
rara apariţie a bulgarilor încruntaţi, serioşi, produc o
atmosferă prea liniştită pentru un oraş cu o densitate
destul de mare şi cu caracter�l de vad. Impresia de o
bo·seală, de stagnare se confirmă prin mişcarea popula
ţiei pe cale vegetativă.

Iotr'adevăr, în 20 ani (1889 1909) nu se observă
căderi ale natalităţii sub cifra morţilor de cât la început,
dar nici ridicări bruşte ale natalităţii, sau prea mare de-

1) După statistica bulgară din '190[- Români �15. Bulg·ari 6143.
>> Jl l'OIB.. >> '19'16 )l 2086. » 2782.

2) Data ultimei statistici bulgăreşti. lu Silistra locuiau peste
12000 locuitori. 

·3) ln 1912.
I 

I.' 
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părtare positivă între procentul născuţilor şi al morţilor. 
(Ex. p. 1905 născuţi 2,9 °/0. Morţi 2,4 0/0). O lentă creş
tere e caracteristica demografică a Silistrei, ceea ce în-
_semnează că portul nu dădea înainte de 1913 un : prea 
puternic impuls oraşului propriu zis. 

Şi totuşi: 

l.
1) Importul şi exportul, mişcarea persoanelor în por

tul Silistra, arată de ani de zile o·· creştere aproape con
tinuă, ceea-ce îi permitea să se apropie din ce în ce de
principalele porturi dunărene bulgare (Rusciuk, Şiştav,

1 S�mpvit) întrecându-le chiar în exportul de cereale şi o
c-gpând în ultimul timp l�cul al Ii-lea după Rusciuk în 
privinţa mişcării pasagerilor. 

2) Condiţiunile fizice mai favorabile până într'o zonă
lată de 50-60 km.· de Ja Dunăre : loess poros pe argilă 
sau• calcar, izvoare bogate, puţuri puţin adânci în văi, 
mai marea umiditate atmosferică de cât în stepa dobro
geană şi munteană, vegetaţia arborescentă„ bogată, au a
tras., după sfârşitu] erei războaelor, în a doua jum. a sec. 
XIX, pe coloniştii bulgari sprijiniţi de Stat, şi nu�au dis
tru.s gospodăriile turceşti. Sate bogate, mari. şi populate 
dacă nu atrăgătoare ca aspect, au. însemnat şi ,un izvor 
de împrospătare a populaţiei din oraş. 

3) Curăturile din ce în ce mai întinse (aşa cum a
rată de pildă comparaţia între o hartă msească din l837 
cu harta topografică actuală) au făcut din Bulgaria răsă
riteană şi în special din părţile Deliormanului un ţinut tot 
aşa, de intens cultivat cât şi Apusul de mai veche cul
tură. Suprafeţele arate şi producţia arată o continuă creş 
tere. In special cerealele şi grădinile de zarzavat sunt în 
continuu progres, porumbul luând înaintea grâului1). 

Toate acestea dau !i...ovada, in jurul Silistrei, de o 
activitat� economică în creştere. Ea se resfrânge în oraş 
în chip radiar; dar nu în deajuns în ritmul de viaţă al 
populaţiunii. 

Coborând printre văile adânci, pătrund în oraş 
ln chip radiar şi se întâlnesc toate spre port, şoselele 
dinspre Constanţa, Bazargic, Varna, Şumla, Sliven, iar 
de-alungul Dunării vechiul drum al Turtucaii, în oraş, ca-

Statistica din 1903-4. 
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lea Turtucăii. Intre toate cel. mai important este cel d
Turtucaii, având în oraş caracter de stradă-târg; pe când 
celelalte, evidenţiindu-5e doar în centru ca străzi_ corner• 
ciale, trebuiesc socotite în primul rând artere terminale, · 
revărs ându şi produsele fixe, -cereale, seminţe, vite, 1/ 2
din tot exportul de vite al - Regatului vechiu, în piaţa' 
portului şi numai în al doilea, ca o consecinţă a primei . 
funcţiuni, drept străzi târg. 

Relativ puţin întinsă, dar mai mare de cât Călăraşii, . x' 
Silistra oferă, prin străzile ei comerciale şi industriale, 
(mica industrie) şi prin cele două; pieţe (a zarzavatului 
lângă geamie, şi pentru carne lângă palatul administrativ), 
doar un început de diferenţiare _în ,:Schimb şi în meserii. 
Pe aceleaşi străzi întâlneşti tot · felul de prăvălii şi, alături, ' 
meseriaşi de diferi�e categorii. Se �poate_ yorbi însă de o� 
relativă concentrare a schimbului spre centru (care-i şi. 
centru administrativ : Primăria, P.alatul administrativ, Poita) ' 
şi de o îndepărtare a unor meseriaşi cel pu�n spre perife- · 
rie; iar dacă socotim şi portul, de o specializare chiar în 
comerţ. De altfel aspectul de oraş îl datoreşte 'activităţii · 
din port şi reflectării acestei activitaiţi spre oraş, acolo 
unde ţăranii dau produsele lor pentru fabricatele aduse 
pe Dunăre. 

Ca la mai toate oraşele orientale, nu poate fi vorba >c. 
de o muncă exclusiv orăşenească. Mărginaşii îşi împart 
timpul între port şi ţarină, grădină şi vite. Iar împrejurul 
Silistrei, până în linia tabiilor, se întinde zona de expan
siune imediaţă a muncii orăşenilor sub forma ţărăneas�ă : 
arături, vite, grădini, vii. Această muncă SfJ depune, ·fie ' 
pentru nevoile casnice, fie mai ales în vederea negoţului 
în oraş. Negustorul e, adică, şi producător. Precupeţii şi 
precupeţele din mahalale sunt însă serios concuraţi de sate. 
1n târgul ce f:ie ţine săptămânal „Vinerea, vin cu llăpturi, 
păsări, zarzavaturi, săteni şi sătence, de obice; de la Ai
demir, Calipetrova, Babuc, dar şi de la Brăcina şi Al
malău. O linie dusă aproximativ pe lângă aceste sate 
şi care ar coprinde şi Ostrovul Pastramagiului, corespunde 
aproape cu zona despădurită din jurul Silistrei şi cons
titue a doua arie dependentă de oraş : zona de ov1-
zionare reciprocă imediată. www.minac.ro
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Aceste două zone sunt-ca pentru ori-ce oraş-c€-, 
rute de nevoia întreţinerii aglomerării mai mari de oa-. 
meni din portul dunărean. O imagine a adevăratei lui 
funcţiuni : exportul şi importul, nu ne o dă însă de cât cea . 
de-a treia zonă anexă: aria de drenare, de cărare a grâ
nelor şi vitelor spre port, arie care va fi cu atât mai 
mare, cu cât acest "hinterland" va fi mai întins sau mai 
bogat. Mijlocitorii, Evrei şi Bulgari din Silistra, aduc grâ
nele şi ori-ce produs exportabil aproximativ din jumăta
tea rl:\,săriteană a judeţului Durostor şi din cea de la Apusul 
judeţului Caliacra. Grânele se îngrămădesc · în magaziile 
din port, fie aduse de cele mai multe ori de micul pro-

. prietar, în ca1·e, pe sosea, fie, mai rar, adunate din sate 
de negustorii grânari. 
• Fluctuaţiile acestei arii au hotărât şi vor hotărî des- ,
voltarea sau decăderea Silistrei. Statistica agricolă însă
ni-a arătat numai progres, iar mişcarea portului spor
continuu. Actuala criză şi, desigur, stingherirea pe care a
adus- o noua graniţă, nu poate fi un criteriu de juqecată
defavorabilă pentru viitorul oraşului.

Slaba densitate a populaţiei în Deliorman (36 Ia km2

faţă de peste 60 la km2 a întregului Reg ,t) unită cu con
diţiuni de cultură în tot cazul mai favorabile de cât cele 
din Bărăgan şi Dobrogea de stepă, însemnează o capa
citate de colonizare remarcabilă a ţinutului. Nu·i drept 
să judecăm viitorul unui oraş ca Silistra dapă starea so
ciaiă şi economică a unui ţin�t cel puţin de 3 ori mai 
slab populat de cât ar trebui şi incomparabil mai primitiv 
exploatat de c.ât cere practica modernă. Trebue să ne 
deprindem cu un gând, înainte de a ne insulta pe noi, 
deplângând starea înfloritoare a at:estui oraş în trecut şi 
slaba lui însemnătate în prezent: Noi nu suntem pe pă
mânturile noastre - nici atât de deşi, nici atât de in

·văţaţi cu cele mai bune instrumente şi met)de de eul·
tură, c�t s' ar pu,tea. Ţinta noastră să fie : să ajun
gem la acea desime şi la acea pregătire pe care ni le
permit .condiţiunile fizice ale locurilor ş-i progresele
culturii moderne. Restul : adică cresterea, înfrumuseţa
rea, înbogăţirea acestui centru. vor veni de Ia ele. Vrei
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să-ţi dai seama de ce va fi un oraş în ţări agricole ? Ui-, 
tă-te la ţarinele din prejur. Frumuseţea şi bqgătia lor, 
vor fi frumusetea şi bogăţia lui. Sănătatea lor va fi să
nătatea lui, căci iţe numeroase leagă un oraş, dupl:\ pu
terea şi rolul menit Jui, de o suprafaţă mai întinsă· sau 
mai restrânsă. 

Aşezarea; capacitatea de colonizare a Deliormanului, 
iar acum în urmă radierea de persoane şi de mărfuri de 
peste Baltă, din Bărăgan şi de peste Bărăgan, orifntaria 
deci spre Nord, legăturile care vor trebui să vie cu Bui-. 
garia, du�mănoasă încă pe o bună bucată de vreme, dar 
trebuind să se supună legilor economice, toate acestea 
sunt condiţiuni, care pot da ori cui speranţe bune pentru 
v:itorul Silistrei. 

Până Ja complecta desfăşurare a efectelor acestor 
legi, a căror întârziere sau grabnică realizare depinde de 
priceperea şi patriotismul nostru frumos înţeles, sunt două 
chestiuni care interesează mai de aproape : slaba creş
tere a populaţiei. 2) predominarea elemente lor streine în 
acest oraş, aproape de frontieră-. 

Slaba creştere e datorită marii mortalităţi., iar marea 
mortaJitate, friguri1or palustre, stării nehigienice în care 
se află mai ales mahalalele huceşti, nivelului cultural s<.;ă
zut, care face să perziste încă superstiţii în leacuri băbeşti. 
E de crezut că o. administraţie energică va putea ridica 
mult diferenţ� dintre născuţi şi morţi în favoarea celar 
dintâi. 

La începutul sec XIX în oraş încă predominau Tur
cii, venind după ei Grecii şi Armenii. După. statistica din 
1905 ordinea era următoarea : Bulgari 6143, Turci 4126, 
Armeni 454, Evrei 397, Români 315, Tătari 270, Ţigani 
149, Greci· 98, Ruşi 33 ; iar după cea din 1916 : Turci 
4722, Bulgari 2782, Români 2586, Armeni 502, Evrei 
354. Se observă o naturală schimbare în favoarea noastră1)

In oraş spre S., S. E. şi E. locuesc Turcii ; spre centru
S. V. şi ·parte din V. Bulgarii; în R. în jurul bisericei or-

1) Lucru ce nu Lrebue să ne bucure prea mult de oarece acest
plus de populaţie romi\nească trebuie să fie de felul celei care a făcut 
să cadă numărul Bulgarilor de la 6143 în. '1905 la 2782 în 1916. 

www.minac.ro



432 

todoxe şi celei Armeneşti, Românii şi A1·menii. Am văzut· 
că această distribulie corespunde şi cu cele 3 tiputi de 
mahalale. Bulgarii ocupă centrul în calitate de negustori şi 
meseriaşi. Turcii înainteaziJ pe străzile comerciale printre 
Bulgari în aceiaşi calitate, iar alături de ei, Armenii şi' 
Românii (acum în urmă un adaos de Români .Macedo-' 
neni)'. · Grecii şi Evreii, deşi · puţirii ca număr în oraş; sunt 
bine reprezentaţi în cel mai important comerţ : cel cu ce
reale. Dintre cele două elemente predominante, Turcii, ln 
mare majoritate stau însă pe o treaptă economică mult· 
inferioară Bulgarilor. Cei mai mulţi din ei sunt muncitori, 
hamali,· căruţaşi. Bulgarii aveau mari avantagii in negoţ, 
meserii, administraţie şi armată. Această inferioară stare 
materială, resfrântă în casele umile din maha1alele turceşti, 
explică şi ea, în bună parte, mortalitatea cea mare care 
caracterizează acest elemeut.' In s'cliirnb Bulgarii, ·ptin mai 
buna lor stare materială, prjn deosebirea în trai şi obi:
ceiuri, arată însemnate excedente de născuţi de pe 1Ja 
1890. 

Situaţia materială şi· profesională a Românilor se a
propia mai mult 'de cea a Turcilor de cât de cea a Bul
garilor.' Se şi vedea aceasta din aşezarea lor în oraş, la· 
margine şi departe de străzile comerciale 1).

Şi .Silistra e deci un oraş strein. 
DaGă s'ar pune problema romaniză·rii lui, de la în

ceput ne-am spune : nu stă în deprinderile noastre · în
trebuintarea de mijloace violente O naţionalizare nu · va 
putea fi posibilă însă numai pe cale administrativă şi nici 
chiar numai culturală. O mare putere de atracţie însem
nează pilda ordinei şi cinstei în treburile publ_ice şi în 
legăturile noastre particulare. Am dat cât trebue această 
pildă ... Dacă n'am dat-o îndeajuns, s'o dăm. Şi va fi un 
progres mare, însă nu chiar ţinta ajunsă. Se poate vorbi 
de o ·_naţionalizare a oraşelor, când ele sunt înconjurate 
de elemente autodone : dar cazul Silistrei e ceva mai 

1) In afară de elementul funcţionăresc si militar român, astăzi e
de remarcat pătrunderea hotărâtă a Români'ior macedoneni ln comerţ, 
lucru ce poate avea urmări însern!!ate pentru noi, 
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g·rav. Românii sunt doar în No;dul fluviului şi-: acolo :nu'', 
pr�a deşi, iar în sudul lui vor trebui să· fie. Probfemii 
oraşelor din Deliorman e, deci, problema colonizării âces: 
tui ţinut, care cere şi primeşte în condiţii bune populaţia. 
In această direcţie trebue îndreptată atenţia conducăto-. 
rilor politici şi chiar şi a oamenilor noştri de ştiinţă. 

VINTILA l"\IH�ILESCU
.. 

. . 

Asistent la Instit. dţi geogtafie a.I 
• 

• I 
• 

UniveTsitlţ1i din Bucureşti 
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SONET Dl: MRRT. 

(r.l\UL' AR�NE) 

Copila veşnic crudă şi V( şnic fără vină, 
Pe care n'am iubit-o şi ea nu m'a iubit, 
S'a 'ntors în Mart spre mine, în zori de zi senină; 
Cu.;al rochii foşnet parcul din somnu-i l-a trezit. 

Şi chiciura în picuri pe ramuri s'a topit, 
Pe merişori şi-acuma un văl de nea s'anină ; 
A'nchis în muguri iarna, geroasă şi haină, 
In liliac, mireasmă de zâmbet fericit. 

O rază, - "Bună ziua, sunt eu" -O rândunică 
Ţipând în sbor, îmi pare spre cer cum se ridică.
O văd cum îmi surâde - şi tânăr cred că· s iară ... 

De-atuncea, câte-odată, eu mă trezesc zicând, 
Cu raza, cu surâsul de-atunci mereu în gând : 
Era iubire-aproape, aproape primăvară!. 

Trad. de p. p. STANESCU 

-··:;:-==;--
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(fl:LIX MV��S) 

O taină port în suflet, în viaţa-mi o chimer.ă : 
O dragoste eternă ce fulger s'a născut. 
Dar tac ca toţi aceia ce'n veci nimic nu speră,-. 
Şi nici chiar ea, vreodată, nimica n'a i;,tiut. 

De ea oricând alături şi totuşi nevăzut, 
Voiu trece viaţa toată-o umbră efemeră,
Şi până 'n cap trăi-voiu viaţa mea stingheră, 
Neîndrăsnind a cere ce'n veci nu am ·avut. 

Iar ea, de şi din fire e dulce, delicată, . 
Işi va urma cărarea şi nu .va şti· vreodată ... 
Cum şoapta-mi de iubire o . însoţeşte-oricâ:nd, 

Va spune, credincioasă în datorii senine, 
Citind aceste versuri ce doar de ea sunt pline : 
"Acea femeie cine-i.?».-. şi nu va şti nici. când. 

Trad dti p. p. STAN.ESCU 

,. 

' / 
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Af aţiormjt setos, -flăn;iât;Zd1 . . • 

'Iu cel 111,ai enigmatic· geniu dintre genii, 
Şi:i somnu-ţi greu, 
Un somn. adânc 
ln pacea recelui Etern, 
ln care vremile îsi cern 
Mereu 'aceleaşi ltigi, 
Acelaş sacru eânt .. ,. 

Te-ai ·stins,.. creind Jără să ştii, 
-'Durerea-i doar ades' puterea createare- -

Te-ai stinş· demult 
Şi toţu·şi .nu.; .
111, . .c'ar.e singur te-ai creat 
Şi-o 'ntreagă viaţă ai cdntat 
Durerea' unei f ericir.i, 
Al vis-e lor amu'r g .. .

Tu dormi •.. în umbra unui v-is 
Neînţeles de om decât numai de tine-
. 

Par'că te văd, 
Par'că t.e simt 
'Păsind încet încet si trist 
llurnind.nd prelung' ca Christ 
Cărarea unui veac 
Cu care tu apui ... 

LUCIAN COSTIN 

• 
I 
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Stă n11cuţ trist şi 'n�â,nduraţ,
Rar flutură din rămurele, 
Ca up., .�oşqe�g, uitat d� vre.mi ..
Cu ochii blânzi şi gene grele.'
Stă nucul_ trist, rar:, mişc'. un 4.raţ.
In pacea. tru�qică.. .de veghe,;\ ' -'
Ca un schilod, ce;, când, şi. c;ând, ·.
Privirţ!l-şi . s_c�pţ . 'n ra�a;· veche.
L-am• regăsit... mai -zdrenţuit 1cle �ni,
Uitat d,�, fluer �- �hi!lg!e; ' .,_-. "·Sărmane nuc,. prietin vechi,'· 
Azi oare cine te mai ştie! ...
-:-� r r" 

LUCIAN COSTIN 
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Se leagănă .fluturii iar 
ln marea senină de -April, 
O mdnă ptin crânguri îi vrea, 
l-ar prinde-un ·buiastru copil.·

Se strecur agale prin lunci 
Şăgalnice triluri de dor, 
Trei fete s'apleacă şoptind· 
Şi cliipu.l şi.:l cată'n 'izvor; , 

• l • 

.La pdndă-s pârdalnici flăcăi,. 
Ce · 'n chicot obrajii li-aprind 

' Si buze la buze surâd 
-�- in Soare-:-spre. viiţă .przvind ...

) I • ' • 

LUCIAN COSTIN 
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IN ZORI DE ZI 

Văpăi de fiăcări ro'şâ svr1rle zarea� 
Săgeţ-i de aur... · · · _ _ · 

I, r , I 
I •

Puzderie de pietre scumpe - atârnii fioarea 
De laur. 
Cuprins de' tremurul imei vieţe nouă, 
Un strop de rouă
Zâmbeşte 'viu 'pe v'ârf ul de smarald· al frunzei
Dar, ameţit de raza ce-Z: pdtrunde, 
Ţâşnin� s..clipiri de diamant şi �e rubine 
Si vrând în umbra· dulce"'a se ascunde,
Se lasă 'ncet, · · ,. · · · ' ' :. 
Dar cu regret _. ' · ' · ·" : 

, ' 

Pe lujerul unei lalele·· fine.' · 

/V\IHATL STRAJE 
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Departe soarele, murind, 
Mai licări odată ;
Apoi ·se stinse, închizând 
Pleoap:a,-i sân,gerată. 

�%Jăr�ur U.�îf� . lac cerţ;a
Poetul a descrie

�fJlttr so,arel1-f.{.J1:e, (oe,_
· ln_,. ntw, de poezie .

.. t, . . . . . 

D,9,ţ .�s�' �tr�P-�, . pri'pjţ1,,d în ;Vag,
Spre orizontul şters :
Va· încăpea atâta cer

In ritmul 1!,'fl,Ui vers ? . . .

SeJLCINA 
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La geam se scutură salcâmii · 
Bătuţi de ploaie şi de vânt ; 
Işi picur frunza 'ngălbenită 
Ca lacrămile pe-un mormânt. 

E-aşa tăcere, în odaie .. .'
Şi focul pâlpâie'n cămin ;
Se vaietă pe uliţi vântul·
Si noaptea toată- i un · suspin.

Inmărmurită ca o stană 
Bunica picură la vatră, : 
Iar flăcările-i joacă umbra 
Pe-o veche lespede de piatră. 

Şi depăQându-şi tot trecutul 
In fundul cugetului său, 
Ca năluciri indepărtate 
Se nasc părerile de rău. 

• Işi vede anii tinereţii
Şi-un gând o face să tresară :
De ce nu se întoarce vremea
Cu tot ce-a, fost odinioară ? .

SULCINA 
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Q. H0Rf\TIIJ5 flf\CCIJ5

Una din caracteristicele clasicismului greco-latin este, fără 
îndoială, existenţa unui echilibru perfect dintre formă şi fond, nu 
numai în operile de imaginaţie _ale poeţilor, dar şi în cele de cu
getare ale filosofilor. 

La cei vechi poesia nu. se mărginia numai să împodobia
scă cu imagini şi armonii de cuvinte un sentiment ci, la temelia 
producţiunii literare, nu uitau să aşeze gândiri, din care să emane 
un fel bine determinat de a privi vieaţa ; tot aşa precum cuge
tătoru I, pentru ca sistemul său filosofie să dobândiască un nu
măr cât mai mare de adepţi, îl_ încununa cu un nimb fermecător 
de poesie. Scrierile lui Platon aicătuesc, din acest punct de ve
dere, un model neîntrecut de cugetare poetică: ţesătura argumen
telor sale ne încântă cu strălucirea armoniilor sale. Şi tqt aşa 
Omer, cel mai mare poet al omenirei, concretizează în lliada şi 
OJiseia un sistem unitar de gândire. 

Aşa că în ţara lui Pericle, Filosofia şi Poezia nu erau d.es
părtite, ci se desăvârşau una pe. alta. 

Acum, îndreptându-ne privirile spre ţărmurile Tibrului, ob
servăm că poporul roman, deşi mentalitatea lui firească se ma
nifesta cu o accentuată propensiune spre ocupaţiunile practice, 
ca ele pildă, agr·cultura, dreptul, administraţia, totuşi, în urma 
cuceririlor sale, venind în contact cu poporul elin, pfimeşte după 
oare-care resistenţe infuzia înviorătoare a fineţelor artistice şi a 
subtilităţilor abstracte. Sub această înrâurire Lucretius în «De 
rerum natura", desvoltâod magistral doctrina materialistă a lui 
Epicur şi biruind cu multă dibăcie dificultăţile idiomului său na
ţional, sărac în termeni abstracţi, revarsă în episoadele poemei 
sale filosof,ce o mireasmă delicioasă de poezie şi vis. Iar dintre 
poeţii latini nimeni mai bine de cât . Quintus Horatias Flaccus,
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asupra căruia vom stărui în acest mic studiu, n'a isbutit să im

bine cu măestrie versul cu ideia. 
Născut' în Venusia la 65 a Chr. fiu al unui libert ajun� mic 

funcţionar cu oare care stare, primeşte de la părintele său. o e
ducaţie aieasă, urmând cursurile celor mai celebri profesori clin 
Roma şi Athena. După asasinarea lui Julius Caesar, pe când 
Horatius ducea în cetatea Minervei o viaţă plăcută de studiu şi 
petreceri, este înrolat de Brutus, dându-i-se gradul de tribun mili
tar. �i, în această demnitate militară,. se_ luptă ca un viteaz- în 
marea bătălie de la Philippi, în care partidul său este înfrârt. 
După amnestie, înapoindu-se la căminul său, află că tatăl său 
murise şi că întreaga avere îi fusese confiscată. E perioada cea 
mai posomorâtă a vieţii sale. Cu mare străduinţă dobândeşte un 
post obscur de scriitoraş, în_deletnicire nepotrivită cu firea lui. ln 
sufletul său începe să clocotiască resvrătirea şi sub impulsul a
cestui sent:ment, compune versuri satirice, care atrag luarea a
minte a lui Varius şi a lui Vergilius, iar aceştia îl prezintă lui 
Maecenas şi Augustus, devenind în scurtă vreme prietenul lor 
intim. De şi era în graţiile lmpăratului, avu însă delicateţa de a 
declina favorurile cu care îl dăruiau protectorii săi şi, despreţuind 
gloria şi fastul slujbelor politice, ca să se consacre în libertate 
artei, îşi petrecu mai mult timpul într'un mic domeniu din Sa
bina, ce-i fusese pus la dispoziţia sa. Moare la anul 8 a. Chr, 
puţină vreme după ce se stinsese Maecenas-lăsând în urma sa 
-un monument mai durabil de cât arama: monumentum aere
perennius-compus din Ode, Epode, Satire şi Epistule. Aceste
scrieri nu le vom cerceta din punctul de vedere al valoarei lor
literare, ci numai din acela ·al energiei ideilor.

La Athena, ca student, tânărul Horatius a frecuentat felurite 
şcoli filosofice, fără a deveni însă adeptul nici uneia din ele. 

Mai cu seamă a avut bunul simţ de a elimina din medita
ţiunile sale tot ceea ce i se părea subtilitate şi sofismă şi s'a 
interesat în deosebi de acea parte a filosofi ei, care priveşte viaţa 
practică, adică de Etică şi Morală. 

In această direcţie, sistemele cugetătorilor elini puteau fi 
repartizate tn două mari doctrini extremiste: una, care punea 1 
fericirea vieţii în practicarea virtuţii intrasingent; cealaltă con
sidera ca scop suprem al vieţii, cultul plăcerii· fără scrupul. 

1n faţa acestei probleme de morală, Horatius se decide să 
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brtheze în viaţi calea de mijloc şi; fără a nesocoti valoarea etec• 
tivă a unei conştiinţe imaculate,·va extrage din noianul plăcerilor 
pe acelea care, prin intensitatea lor, să nu-i turbure seninul con
ştiinţei sale, stârnincl furtuna patimilor. Cu alte cuvinte el nu va 
fi stoic, adorator fanatic al virtuţii, dar nici epicureist, idolatru 
al plăcerilor cărnii. 

Va fi deci un epi<;ureist moderat. 
Mulţimea cugetărilor risipite în toată opera poetului ar 

putea, dacă le-am sintetiza, să formeze un Crez de viaţă lină 
curată, măsurată, ·singura care este capabilă să ne menţină îritr'o 
stare de ataraxie - lipsă de durere - adică fericii e. 

Reflexiunile filosofke şi morale ale acestui scriitor, grupâ�
du-le şi concentrându-le, ar alcătui capitole speciale: am consti
tuit din diferite extrase câte-va capitole, explicând pe cât a fost 
cu putinţă, logica cugetăni poetului. 

Pri.mul capitol va fi acela, care are ca subiect : 

I. 

f"RINCIPIILE DE CONDUCERE IN VIAŢĂ: 
CIJM TREBIJE SĂ f'RIVIM VIAŢA� 

Prima condiţie pe care trebue s'o îndepliniască un om spre 
a fi fericit, este de a fi înţelept; iar semnul înţelepciunii este stă
pânirea ele sine, înfrânarea violenţei prin luciditatea spiritului. 

„Forţa nechibzuită se prăbuşqte prin propria sa 
greutate". 
Vis consilii expers mole ruit sua. 

,
,, 
Departe de noi orce larmă şi mânie". 

pentru că: 

Procul onwis eslo 
Clamor et ira. 

,,Mânia este o scurtă nebunie". 
Ira f uror brevis est. 

Lăsându-ne în voia pornirilor firii noastre, devenim din stă
pâni, robi ai patimilor; şi de aceia Horatius ne povăţueşte : 

n-Cârmueşte-ţi sufletul care, dacă nu se supune, po
runceşte".
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,.flnimum rege,, qui nisi parei, imperat. 

O a doua recomandaţie, spre a dobândi inţelepciunea �are duce 
la fericire, este cumpătarea în viaţă ; să nu ne aprindem mei 
după plăceri, căutându-le cu tot dinadinsul şi abuzând de ele,; 

,, Despreţueşte desfătările''. 

Sperne voluplales ;

căci nu ori-ce plăcere ne foloseşte, ci trebue să deoseb ,m plăce
rea cu adevărat utilă de falşa plăcere, care momentan ne sa
tisface, însă mai târziu aduce după sine un conv oiu întrei;! de 
suferiAţe 

,, Este vătămătoare plăcerea cumpărată cu durere". 

·«Nocel ·empta dolore volupias.

Dar nici virtutea să n'o îndrăgim din cale afară: 
„Inţeleptul numească-se nebun şi dreptul.nedrept, care 

va căuta chiar virtutea mai mult de cât e de ajuns". 

Insani sapiens nomen ferat,· aequus iniqui 
· Ullra quam satis est, virtutem si pelal ipsam.

Căci trebue să f ;m bine pătrunşi de următorul mare adevăr: 
«Este o măsură în. lucruri, sunt în sfârşit margini ho
tărâte, dinco Io şi dincoace de care nu poate să stee 
raţiunea". 

Est modus in rebus, s unt cerii denique fines 
Quos ultra citraque neqail consistere reclum. 

Totdeodată să nu trecem cu vederea forţa naturii, împotriva că
reia nu suntem totdeauna în star e să· luptăm : 

„Oe-ai alunga natura c11 furca, ea totuşi iareşi se va 
întoarce şi biruitoare pe furiş va sdrobi dispreţul ne 
drept>>. 

Naluram expe//as /urca lamen usque recurrel. 
Et mala permmpet f"urtim fastidia vi clrix. 

Al treilea principiu, ce trebue să respectăm în viaţă spre a fi fe
riciţi, este indiferenţa, care însă nu trebue. împinsă până la ne· 
simţire: 
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„Să nu admiri nimic este aproape singurul chip de a 
fi şi de a rămânea fericit". 

Nil admirari prope res est una, Numici, 
Solaque quae possit facere et servare be<;1tum. 

1n fine, al patrulea sfat de urmat în viaţă este recreaţiunea spi
ritului, pe care nu trebue să-l ţinem mereu încordat şi. frământat 
de griji ci, din când în când, la momentul potrivit, să-l lăsăm în 
voia lui, ba. chiar să i permitem şi câte o abatere de la făgaşul 
obişnuit. 

ln cuminţenia ta mai lasă câte odată să pătrundă şi 
o nebunie.

M1sce stultitiam consiliis brevem.

E plăcut să-ţi pierzi minţile câteodată. 

Dulce est disipere în loco. 

Şi acum trecem la un al dollea capitol : 

II 

SCURTIMEA VIEŢII 

lnţeleptul nu-şi merită numele, dacă nu ştie să se bucure de 
viaţă, care este efemeră, lepădându-se de dorinţe nerealizabile şi 
:,;adamice : 

,, Durata scurtă a vieţii ne opreşte să ne făurim spe
ranţe mari". 

Vitae summa brevis spem non vetat_ inclware longam. 

Adresându-se prietenului său· Postu mus, poetul îi spune:· 

„ Vai Postume Postume 
Se scurg anii fugari". 

E heu fugaces, Postume, Postume, 
Labuntur anni. 

Toate pier cu timpul, împotriva căruia nu putem să punem nici 
o stavilâ:

„Fuge tintretea şi culorile vii 
Şi ne lasă oasele învălite cu piele gălbue". 
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Fugit juventus et verecundas color 
Relinquit ossa 'pelle amicta llll;ida. 

căci cu toţii 
,,Suntem pulbere şi umbră". 

Pulvis et umbra suinus. 

Şi, natural, acum trebue să vorbim într•u·n al treilea capitol despre : 

III 

MOt1RTEA 

Geniul morţii planează peste întreaga fire. Printre oameni 
el nu fa·ce nici. o deosebire de clasă socială sau avere : 

,, Palida moarte bate cu picior egal atât la colibele să
racilor, cum şi la palatele regilor". 

Paflida mors aequo pulsat pede pavpemm tabernas 
Regumque turres. 

Cu toţii ·trebue să ne plecăm capetele dinaintea acestei legi fatale 
şi implacabile : 

,. Pe toţi ne aşteaptă aceeaş noapte". 
Omnes una manet nox. 

c<'rrebue să călcăm odată pe drumul morţii". 
Et calcanda seme[ via lefi. 

Pe toţi valurile morţii ne împing spre acelaş liman : 

.. Suntem mânaţi cu toţii spre acela ş loc)), 
Omnes eodem cogimur. 

Acţiunea d'istrugătoare a morţii nu încetează o clipă măcar : 
„ Tiranica putere a morţii 
Răpit-a şi răpi-va neamurile". 

lmperiosa lefi 
vis rapizii rapielque gentes. 

La capătul tuturor lucrurilor omeneşti stă ca o b_arieră-Moartea : 

"Moartea este ultima linie a lucrurilor". 
Mors ultima linea rerum est. 

Jn faţa acestei triste perspective, vom găsi în capitolul al patrulea 
mijlocul de a suporta spectrut' obsedant al Morţii :

www.minac.ro



.(48 

IV 

l)U(URA·TE DE CLIPI'\ DE fAŢA 

NH te gândi Ia viitor; valoare n'are de cât prezentul. 

,, Nu căuta să afli ce va fi mâine". 
Quid sit futurum .cras fuge quaerere. 

,,Pr.oiită de moment>). 
Carpe diem. 

,, Voios; primeşte darurile clipei de faţă». 
Dona praesentis cape laetus horae. 

Dacă este vorba să te bucuri de prezent, se pune între
bare, în ce chip? Mai întâi vei lăsa de o parte preocupările 
materiale, căci în bogăţie nu vei afla fericire. 

Poţi trăi bine şi cu puţin 
Vivitur parvo bene 

Cu cât vei strânge mai mult, cu atât vei dori mai mult; .satis
facerea unor dorinţi face să renască altele: 

Cei ce umblă după multe, duc lipsă de multe. 
Multa petentibus desunt multa. 

Câte odată chiar bogăţia devine o povară, care te copleşeşte, 
se preface într'o piatră grea care-ţi apasă sufletul : 

Fugi de un belşug obositor 
Fastidiosam desere copiam. 

Prin urmare, nu vei căuta fericire în bogăţie. Dar gustă, cât 
eşti tânăr, cti măsură, bucuriile dragostei, al'! muzicei, ale dansu
rilor, ale prieteniei şi ale vinului_, care le cuprinde pe toate,

Y. 

\:/ I N IJ L 

ar putea forma al cincilea capitol al filosofiei lui Horatius. 
lată cum înţelege poetul cultul viţei de vie. 
E iarnă ; zăpada încovoaie crăcile arborilor. E frig şi tq 

www.minac.ro



449 

pui din belşug lemne pe vatră. Afară e vijelie. Stai de vgrbă!cu 
un prieten şi atunci, 

„Scoate dintr'o amforă Sabină 
Un vin vechiu de patru ani" 
Deprome quadrimum Sabina 
O Thaliarhe, merum diata. 

Vinul îti va înveseli inima şi vei cugeta că viaţa e scurtă şi nu 
trebue să-ţi baţi capul cu ce va fi mâine. Cât eşti tânăr, plim
bă-te, cântă, joacă şi iubeşte o copilă

1 
care să te aştepte într'un 

boschet tăinuit, 
„Uşurează-ţi tot răul cu vin şi cântec 
Omne malum vino cantuque levato. 

Căci ce nu poate beţia ? 
"Paharele pline pe cine nu l-au f.1cut elocvent 
şi pe cine nu l-au scos din ghiarfle sărăciei?'' 
Fecundi calices quem non {�cere dissertum ? 
Contracta quem non in paupertate solutum ? 

De un singur lucru eşti obligat să ţii seama când bei : să fii 
cumpătat, să nu depăşeşti marginile îngăduite: · 

,,Nu cumva să treci peste Garurile cumpătatului Bacchus. 
Ac nequis modici transiliat munera Liberi. 

Căci atunci te dedai la violenţe; de aceea: 
,,Cuviosul Bacchus trebue ferit de gâlcevile sângeroase" 
Verecundumque Bacchum 
Sanguineis prohibete rixis. 

Horaţiu ne mai spune că găsim chiar în Istorie personagii în
semnate, cărora nu le-a displăcut un pahar de vin: 

„ Se povesteşte că şi virtutea bătrânului Cato 
S'a încălzit cu vin" 
Narralur el prisci Catonis 
Saepe mero caluisse virtus 

şi apoi „ După laudele ce le aduce vinului 
Se afirmă că Homerus a fost băutor de vin". 
Laudibus arguitur vini vinusus Homeru� 

Vin�l dă trăinicie producţiunilor poeti�e� 
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,,Nu pot plăcea şi trăi m'ult timp . 
Cântecele ce se scriu de băutorii de apă" 
Nulla placere diu nec vivere carmina possunt 
Quae scribuntur aquae potorlbus · 

Un al şaselea capitol ar cuprinde: 

VI .. 

ELOGIILE VIRTUTII 

Peste toate faptele omului trebue să domniască virtute� ; in faţa 
ei să dai deoparte totul. 

' 

«Toate să le socoţi mai mici decât virtutea)). 
Cllncta putes una virtute minora 

In viaţă, cugetul să-ţi fie fără prihană şi nu vei fi mulţumit de 
tine insu-ţi decât atunci când se va putea sp_une că eşti : 

cc Dintr'o bucată în viată şi cu inima curată)) 
Integer vitae scelerisq�e purus. 

Insăşi organizaţia socială nu este cu putintă să dăinuiasc� fără 
un fundament moral. 

a Ce folosesc legile· zadarnice fără moravuri ? . 
Quid leges sine moribus 
Vanae proficiunt? 

Dar nu frica şi constrângerea să te facă virtuos 
Celor buni nu le vine să păcătuiască de dragul virtuţii. 
Oder.unt peccare boni virtulis amoi·e 

Şi stunci, sub oblăduirea virtuţii· şi conştient de rostul tău pe 
lume, nu-ţi va fi teamă de nimic. 

«Pe bărbatul drept şi stăruitor în scopurile sale 
Chiar dacă, surpându_.se. bolta lumii 
S'ar nărui, dărămăturile ii ;vor lovi fără să-l înspăimânte)) 
Justum et tenacem propositi virum 
Si f ractus illabatur orbis 
Impavidum ferient ruinae. 

:J,.,a aceste yase capito_lţ arn mai putea adăoga o secţmă de cu-
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getări, resultate din spiritul de observaţie şi din experienţa poe
tului, ca de pildă : 

«Nimic nu li-i greu oamenilorn 
Nil mortalibus ardui est 

((Nu ui-i ingăduit să ştim toate» 
Nec scire /'as est omnia 

«Cel ce a început un lucru, 1-a şi făcut pe jumătate. 
lndrâzneşte să fii înţelept. IF1cepe>>. 

Dimidium f'a�ti qui coepiţ babei. Saper� aude. Incipe. 

«Viaţa n.'a dat nimic oamenilor' 
Fără multă trudă)) 
Nil sine magno 
Vita labore dedit mortalibus. 

d„ 

Şi am mai avea de înşirat încă multe din mărgăritarele, care 
strălucesc în opera lui Horatius. Dar trebue să ne mărginim. 

Ceeace am urmărit în această mică încercare a fost stabi
lirea unui adevăr, anume că: poeţii ·antichităţii latine puneau în 
operile lor, ca şi Elinii, nu numai vis dar şi cuget. 

Rari sunt poeţii moderni, pa care să-i preocupe, ca pe 
Alfred de Vigny şi Sully Prudhomme de pildă, Ideea. Dacă vre
unul se aventurează în lumea ideilor, se mulţumeşte să emită cu 
gravitate comică formule găsite gata, fără miez de a4evăr scos 
din experienţa vietii sale. 

Asemenea, la filosofii moderni nu găsim potzie; afară de 
câteva excepţii, ca de pildă Guyau, ceilalţi au transformat specu
aţiunile filosofice într'un fel de lOresponder.ţă cifrată, pe care 
n'o poate descurca decât cel iniţiat. 

Se impune, deci, neapărat, o primenire, am dori o intelec
tualisare a poesiei şi o poetizare a cugetării. 

21 SPpt 1921, Constanţa. 
GH· TO f'\ A

p•ofesor 
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Lf\ DRUM 

Prin câte locuri am colindat, unele pline de măreţie, 
măreţie .. apăsătoare, cum ar fi prin potecile munţilor în 
vânătorile mele, sau prin regiunile păduroase ale dealu
rilor, unde mi-am legănat visele şi toată copilăria, nici un 
colţ de pământ nu mi s'a alipit mai mult de suflet ca 
pământul dobrogean. Şi totuşi, fără să-mi pară curios, nu 
ori-ce fire se poate alipi de acest pământ. 

- Ce găseşti tu p'aici m'a întrebat într'o zi un prie
ten-pe această bucată de ţară, bHută de · vânt şi cu 
faţa pământului ondulată ? în acest colt de lume în care 
numai un sărman rege Lear ar mai putea fi încoronat ? !. 

* 

Zorii de aur ai dimineţii mă chiamă la drum. Spui 
tătarului meu să înhame caii, cari bat sgomotos în grajd 
şi ronţăe ovăzul; şi tătarul, mai ,voios ca întotdeauna, în
carcă cu fân uscat şi mirositor căruţa ferecată şi unsă 
de cu seară. Caii nechează strânşi în hamuri şi, afundat 
ln fân, pornesc lit drum, îmbătat de aerul răcotos al ce
lei mai frumoase dimineţi de Mai. 

. Ies prin bariera oraşului şi înaintea mea se întinde 
covorul înverzit al holdelor de grâne, pătat de roşul a
prins al macilor şi albastrul cicoarei, de par'că făşii de 
purpură şi făşii de cer s'au desprins din nu ştiu ce stin
dard sdrenţuit. 

Ca un sol al acestui pământ iubit, mă văd purtat 
peste dealuri şi ponoare, ocolind tranşee, urcând şi co
borând coastele uşoare ale drumului fără sfârşit. 

- Astăzi sunt al tău, al tnu şi al meu ! Sânt frate
cu iarba, cu dropia, cu focul din picioarele şi nările cai
lor, cu tine de-avalma, pământ dobrogean! 

Al tău sânt astăzi ; în mădularele tale, în seva bu
ruenilor ! Vorbesc prin sâsâitul ţânţarilor şi al miilor de 
�reeri �i �ândac� ; m'aplec şi mă ră,sfăţ în bătaia vântu-
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lui ! Ce dor mă cheatu§ să mă topesc în pământul tău 
mănos?. 

· Tătarul, tovarăşul meu, lasă hăţurile în · voie şi fe
ricit şi el ca şi mine, prinde a cânta un cântec tătăresc. 

Ciocârliile îşi iau sborul dinaintea căruţei şi graurii , 
în stoluri se'nnalţă şi cobor din grâne sau I fâneţe. Câte 
un drumeţ fereşte din cale, se opreşte şi se uită în urma 
noastră ; câte o căruţă tătărească scapără în 'aceiaşi goană 
pe lângă noi. 

Din vârf ul unei pante de drum se văd în zarea albă 
siluete întunecate de pomi şi, printre ele, se lămuresc a
coperişuri de Gase. 

-Abdula ! zice tătarul, întorcându-şi capul spre mine.
-Abdulah ! _răspund.
Din nou coborâm şi satul dispare.
Pe aripi de vânt vine până. la noi,. în răstimpuri,

lMrat de câini şi nu de departe sunet de tălăngi şi behăit 
de miei. 

Incă un deal şi o vale şi iată-ne în Abdulah. Soa
rele e de-asupra noastră. Hanul de Ja marginea ·satului stă 
închis, cu ferestrele oblonite. Maşini vechi de treerat stau 
de�a valma cu pluguri şi secerători, într'o icurte largă, 
plină de burueni. Un câine latră după noi ; copii fug din 
drum. Străbatem satul în mers potolit. ·La eşirea din sat 
este un puţ cu ghizduri de piatră, umbrit de �ălării. Ne 
oprim. Tatarul sare din căruţă, scoate căpestrele cailor, 
îşi ia găleata, pe care o leagă cu o. fringhie şi-i dă dru
mul în puţ. 

Plecat pe marginea ghizdului, trage cu mâinile-i 
vânjoase, cu mişcări repezi, găleata, care apare legănân
du-se, lăsând să cadă· picături lungi şi reci. 

Caii întind nerăbdători capetele spre găleată şi, cu 
sorbituri prelungi, o golesc în câte-va clipe. 

Mă întind în căruţă pe fânul aşezat şi cu mâinile pe 
după cap privesc cerul senin. Inchid ochii. Trupul începe
a se desmorţi · şi o odihnă plăcută mă co prinde. · 

Şi, cum stau aşa, o melodie molconă şi dulce, cu 
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cuvinte într'aripate, care cresc din ce în ce mai lămurit, 
mai sonor, îmi farmecă auzul: 

Sus e luna, jos e norul, 
Departe-i mândra cu dorul; 
Departe-i mândra, departe ; 

, Două vămuri ne desparte ; 
Două vă muri şi-un deal mare, 
De nu poţi trece călare. 
Dar nu-i vina calului 
Nici a potcovarului, 
Ci e vina mândrei mele 
C'a pus casa 'ntre vălcele. 

Cântecul se aude tot mai aproape; tot mai limpede, 
şi deodată încetează. 

Mă ridic. 
O fată sveltă, cu faţa_ bronzată, vine la puţ ca să-şi 

adape caii. Scoate din bălării o găleată. 
Tătarul meu îi ia găleata şi vrea s'o ajute. 
Rezemată de cel mai bătrân dintre cai, priveşte la 

mişcările iuţi ale tătarului. 
O întreb.: 
-· Cine te-a învăţat să cânţi aşa de frumos ?
Ea ridică ochii spre mine, apoi îi lasă 'n pământ :
- Cine -să mă'nveţe ?
- De unde eşti ?
.- Dup'aici !
- Ai cui sunt caii ?
- Ai mei.
- Mai sunt p'aici fete aşa de frumoase ca tine ?
Ea scoate un chiot, se 'ntoarce şi fuge. Caii ei, cu

setea potolită, smulg liniştiţi din buruenile de lângă puţ·; 
ea rupe o buruiană şi dă după ei ; iar când se depăr
tează, începe iar să cânte. 

Tătarul e gata. Căruţa e smulsă din loc şi pornesc 
înainte, urmărit de chiotul tinereţii, prin ierburile înalte, 
cu miros tare, ale .stepei, · departe de lume, departe ..... 
Căci acesta este drumul ce l-am ales în viaţă. 

oR. GEORGE ULlERU
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cXCURSIF\ D-Lu, cM. De MF\RTONNc 

IN DOBROGE"F\ 

In zilele de 8-10 Sept. a. c. d. Profesor Em. de Martonne� I 
cunoscutul geograf dela Sorbonne, însoţit de câţi-va studenţi 
francezi şi de câţi-va geografi români, a străbătut, într'o excursie 
de studii, partea de· nord a Dobrogei. Itinerarul a fost urmă-
torul : Galaţi-_lsaccea-Nicoliţel - Sarica-Tulcea; Babadag -
Cineli-Ortachioi; Cerna-Măcin-Brăila. S'au · făcut ascensiuni 
pe vârfurile dominante, de unde privirea poate cuprinde o mare 
întindere· de loc şi anume� p_e dealul Teliţei, Oenistepe, Enisala 
( cetatea), Consul şi Iacob-deal. Re_zultatele, în· linii generale, pri
vitoare la morfologia nordului Dobrogei, aşa precum au fost 
comunicate de marele geogt'af însoţitorilor săi, sunt următoarele: 
s'au _ distins două platforme : una superioară şi una inferioară, 
precum şi o terasă de abraziune - fluviatilă sau marină, rămâne 
de cercetat. Semnificaţia acestor platforme de asemenea rămâne 
de cercetat. S'a ·accentuat, de p� vârfurile Denistepe, Oonsul şi 
Iacob deal, asupra caracterului de avant-stepă al Dobrogei nor-
dice, ca1acter care explică într'o măsură oarecare şi morfologia 
regiunii: basinuri umplute prin sedimentare eolică şi vârfuri 
pietroase, ce se ridică deasupra mantalei groase de loess din văi. 
De pe dealul Tel iţei s'au făcut constatări asu pra lacurilor Basa
rabene, clasificându-le ; iar · de pe Iacob-deal, asupra bălţii Brăilei, 
urmărindu-se bine, în acest an de secetă şi de scădere sensibilă 
a apelor, modul de formare al bălţii şi originea unor lacuri. 

Excursia aceasta, la care autorităţile administrative ale jude
ţului Tulcea au dat tot concursul lor material, cu o deosebită 
însufleţire, a pus oarecum cât-va din jaloanele viitoarelor cerce
tări morfologice asupra Dobrogei de nord. 

Geografii, cari au participat la ea, şi-au putut reaminti 
metoda de cercetare morfologică întrebt.inţată de americanul 
Davis, iar cei cari au mai străbătut aceste ţinuturi în excursii
identice, şi-au putut întări anumite convingeri câştigate mai 
înainte. 

C. BRĂTESCU,
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O f-AFTĂ CULTURALA 
NtOBl5NUITA 

Atragem atenţia Onor. Minister al Instrucţiunii publice asupra 
vrednicului revizor şcolar al jud. Tulcea, d-l · Radu Topor, care, în 
dragostea sa pentru propăşirea culturală a Judeţului în care îşi des
făşură activitatea, întrebuinţează originalul mijloc de a distribui cu 
kilogramul pe la măcelari şi alţi negustori Tulceni, reviste plătite în 
abonament de către şcoli, sau· trimise spre distribuire, în urma unei 

. înţelegeri verbale, precum ar fi revistele «Lamura» şi (<Analele D�
brogei». 

Cu asemenea revizori şcolari nădăjduim că în cel mai scurt timp 
:Bobrogea noastră îşi va atinge idealul cultural spre care năzueşte. 

.,. 

ll recomandăm atenţiei speciala a d-lui Ministru al Instrucţiunii. 

REDACŢIA ŞI ADf\INISTRAŢIA 

,,Analele Dobr-ogei" 

ERATA 

La pag. 314 rândurile 14-15, să se citiască: «Ceva .mai târziu, 
la începutul domniei lui Constantin VIII (1026-7), când Pecenegii etc.» 

•
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1921, Anul li No. 4 . Octomorie-Deeembrie 

ANALELE DOBROGEI 
Revista Societăţii Culturale Dobrog.ene 

Director: C. BRĂTESCU 

·sumarul: i 

i"'-

...,St. C. Hepites: Numirile geogdfice cum trebuesc scrise 
Eug. Ciuchi: Câr.tecul nostru (Răspuns la .,Cânte�ul urii bulgare''.) 
fon Benfoiu: Cărpi mele (H. HeiAe) 

�Alex. P. Arbore: Coloniile germane din Basarabia şi Dobrogea 
M. Olmozu: Scrisoare MMiei; Cântec resemnat

,, · �- Mândru: Cei_ dintâi fulgi; Lanurile; Munţii; Scr·soare 
Al., Bildurescu: Fii fericirea mea; Ultima petală 

_.f}h. Tvma: Un filosof poet din antichitate: Titus Lucretius Carus 
' ,,; C. BraTe;c,1: Jtinerariul frdtelui Wilhelm de Rubruquis Ia anul 1253 

-Mihail !. Pricopie · .Şchi[ozii
P. P. Stănescu: O,in ,,Sites"; Epilog (H. de Regnier); Gând perdut

De•asi fi eu DumnezP.LI (tlia Sully Pr,,udhomme); Amor ş,i A
tomui (din M Guyau) 

V C:otfan: Mă cred o stăncă; Acorduri 
- O, Mironescu; O povesti, de demult ... un adevăr astăzi; Ce se

pOO te fa,e din lapte 
Mihail Straje i. Toamna 
Su/cină: 'Vicaţa; Yisam

; -

C:.-Oeorgescu-Munteanul: De soarta zilelor ce trec
-1. Dumitrescu-Frasin: �c'I. malul mării; Vestejiră trandafirii

,,.-aauri! Coatu: Valea Ce mel ( Tulcea) 
Sa!souia: Cântece din ajup 

•. Nikita Macedonsf<i: NO�pte:i. poeziei 
'h: D Speradia Dobrci°gea în folklorul nostru �- -

Lucian Cosim: C'ântecul timpu'ui; Ispita 
V- Lăinicea nu: Sonet; Celei plecate

,Sa nu ;1i!ăm! Din N. f@r,qa: Ce trebue să fie Dobrogea după r9· · boi; Dobrogea şi Miron Costin 
Thoma Mateescu · Proect de abecedar pentru şcoala românească 

diri CadriJa1er 
Cărfi şi Reviste primite la redacţîe 
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NUMIRILE GEOGRAFICE 

CUM TREBUESC SCRISE 

j HV-33J 
"' 

In mâ'i multe Congrese de geografie, naţionale 
sau internaţionale, 1) s'a ridicat şi s'a discutat ches
tiunea numelor g-ep.gratice. Astăzi când, mai ales in 
Eµropa, Africa şi Asia, �'au produs şi sunt încă pe 
cale de a se produce atâtea_ schimbări în fruntariile 
şi stăpânitorii vechilor State,- şi când se crează atâ
tea alte State, chestiunea numelor geogf'afice este de 
cea nrai palpitantă . actualitate. lntr'adevăr, fiind ne
voe de a şe tipări cărţi, hărţi şi atlase geografice 
nouă, trebtie sa. se ştie sub ce numiri să se 'nscrie 
diferitele localităţi. şi accidente geografice [mări, flu
vii', lacuri, munţi, etc.] de pe faţa globului pământesc. 

Al 31-lea Congres al Societăţilor franceze de ge
ograf.ie, care s'a -ţinuf în Iulie 1'913 la Paris, a luat, 
între' altele,-. următoarea .hotărâre în această ches-
tiune 2): ·

' 

1] Cele dia urmă sunt: Al 31-lea Congres al Societăţilor geografice
din Franţa ţinut ta Paris în 1913 şi al X-lea Congres internaţional de 
geografie ţinut la Ro:na în 1913, fără de a cita pe_ al Vlll-lea Congres 
Italian de geografie care s'a ţinut anul acesta la Fitenze şi care nu şi-a 
publicat încă lucrările sale. · 

21 Buletinul Sociefă/ii Regale Romt1ne df: geografie, Tomul 36 
pg, 739. ' 

,. 
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"Să se cer ce teze cu mare îngrijire valoarea sem
nificativă şi etimologia numelor diver3elor locuri. Sa 
se păstreze cu scrupulozitate pe cât va fi posibil 
forma lor ortografică naţională". 

Această hot�re coprinde un principiu sănătos 
) care ar trebui să fie adoptat de toată lumea : numi
rile geografice să fie întrebuinţate cu ortografia lor 
naţională. Se 'nţelege pentru acele idiome, care în
trebuinţează alfabetul latin. Congresul international de 
geografie, ţinut la Roma în acelaş an, a arătat cum 
s'ar putea ajunge şi la unificarea numirilor din ţările 
care 'ntrebuinţează alte caractere decât cele latine. 
Aci nu ne votn ocupa de această din urma chestiune., 

Lucnd raţional ar fi ca, aşa după cum un om pe 
lume are un nume pe care nu-l poate schimba, în 
ţările civilizate, decât în virtutea unei legi sau dis
poziţiuni legale, tot asemenea o localitate sau acci
dent geografic de pe faţa globului ar trebui să nu 
poarte decât un singur nume şi care a nu se schimbe 
sau să se modifice decât de asemenea printr'o dispo
ziţiulle legală. Este natural ca un Stat, în coprinsul 
fruntariilor sale, să fie suveran a hotărâ numele un�i 
localităţi sau accident geogratic, tot după cum dânsul 
va fi suveran să-I schimbe sau să-l modifice. 

Pentru scopul ce urmăresc, nu ma preocupi· a-
•cum chestiunea celui mai potrivit nume ce ar trt:bui
să poarte o localitate; nu mă preocupă adică ches
tiunea dacă, spre exemplu, importantului nostru port
dela ·Mar.ea Neagră_ ar trebui să. i se zlcă Tomis,·
Constantia, Constantinea, Constantiana, Tritonice

1

Kiustendje, Constanţa, sau alt-fel. Guvernul român ho
tărând a i  se zice Constaoţa, acesta trebue să fie, pen
tru toată lumea, singuru! său nume cu ortografia sa
şi fată nici .o modificare. Cu atât mai rău pentru a
cest guvern dacă nu a botezat oraşul cu numele cel
mai potrivit, ceiace aci nu e cazul, mă grăbesc să
adaug. Tot asemenea înţeleg a nu mă preocupa cum
ar fi mai bine sa se zică, spre exemplu, capitalei
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Austriei : Vir.debonna, Wien, Vien.1e, Becs, Vienna, 
Viden, Vieden, Viena, etc., căci guvernul austriac ho
tarând numele Wien pentru capitala sa, acesta trebue 
să fie :idoptat de toată lumea, până ce acelaş gu
vern, sau un altul care l-ar înlocui, a,r hotărâ schim
barea lui. 

Singurul lucru cMe mă preocupă, este cum ar 
trebui pronunţat şi scris num\!le unei localităţi în di
feritele idiome, spre a ne scăpa de haosul de nume 
în care se sbat geografii şi de complicaţiunile nomen
claturei geografice. 

Cred că ar fi în interesul tutulor dacă s'ar adopta, 
pentru hotărârea şi scrierea numelor geografice, ur
mătoarele principii foarte simple : 

1. In interiorul unui Stat, dânsul e suveran să
hotărască numele fiecărei localităţi; pentru colonii, 
Metropola are acest drept ; 

2. Aceste numiri cu ortografia lor vor fi adoptate,
fără nici-o modificare, oricare ar fi idioma în carţ se 
întrebuinţează. 

Adoptându,se aceste principii, textele de geo
grafie, hărţile �i atlasele geografic:e, scrise îu orice 
limbă, vor coprinde fiecare localitate cu acelaş 11ume, 
cu ortografia naţională, adică a Statului suve1 an. 

Vom scăpa astfel de greutatea de a cunoaşte, 
pentru una şi aceiaşi localitate, diferitele sale numiri 
după idioma în care este exprimată. Vom mai scăpa 
şi de complicaţiunea care se aduce -- după cum mai 
este obiceiul, care pare a se lăţi încă şi mai mult 
acum ditpă răsboiu -- indicându-se pe hărţi sau at
lase, pe lângă numele naţional şi numirile sale în 
alte idiome. 

Chestiunea se reduce, în definitiv, la a întrebuinţa 
întotdeauna numele localităţilor în limba Ţririi din care 
ele fac parte, iar nu în idioma în care se vorbeşte 
sau se scrie. Cu alte cuvinte, aşa după cum numele 
unei persoane nu se traduce dintr'o limbă într'alta -
căci prin nici-o minte Sănătoasă n'a putut trece ideia 
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de a spune d-lui Riviere, spre e�., d. Râu, · s-au d-lui 
Paternoster d. Tatanostru -- nici numele geografice 
să nu se traducă. 

Vorbindu-se deci de Balta-Albă sau de Crişul 
Negru, mt se poate zice în franţuzeşte _.,Le Lac Blanc" 
sau Ie «Criş Noir», sau ceva analog în oricare altă 
idiomă. Pentru toată lumea Balta Albă şi Crişul Ne-
gru vor fi : ,,Balta Albă", ,,Crişul Negru". .. 

,,.. · Mai mult decât atât, numele unei localităţi nici 
nu poate fi modificat pentru ca, pronunţat într'o altă 
limbă ·decât cea ,naţională, să se asemene cu aceasta. 
Acest lucru este evident, căci tot aşa după cum nu e 
permis de a· scrie numele învingătorului Foch de c_ât 
astfel, iar nu, pentru� a se pronunţa la fel : Fosh în 
englezeşte, Fosch în nemţeşte, Foş în româneşte şi 
cine ·mai ştie cum 1n alte idiome, tot asemenea nu 
se poate_ conce·pe ca Bucureşti să se scrie Boucou
rechti şi Crişul Crichoul, pentru,�- se pronunţa Ia fel 
în franţuzeşte. 

Orice modificare cât de- mică, întrodusă la ·un nu
-me propriu, -1i schimbă_ ·fizionomia şi aceasta nu s.e-
poate admite. 

Este, credem noi, o greşeală ca, sub cuvânt de 
a înlesni pe şcolarii francezi, spre exemplu, • să se 
introducă în- ma.'1.ualele de geografie -- aşa după cum 
am văzut că se face -- numirile geogr-afice străine 
modificate în special-- pentru uz4.l fr.ancez ; căci, dacă 
în fiecare Stat s'ar proceda la fel, una şi aceiaşi lo
calitate va sfârsi să fie scrisă în atâtea feluri câte 
idîo"me diferite sunt._ Aplicânqu-se ac.elaş sistem într'o 
geografie românească, ar ·trebui să scriem, spre ex.; 
Seven când- s'ar vorbi de munţii. Cevenne_s şaLJ.· Pari

î1L Ioc de Paris si ne'ntrebăm dacă ar fi vre•un fran
cez care să ghiCÎască că ·cuvintele Seven sau Pari ar 
fi cuvintele franţuzeşti Cev.ennes_ şi Paris scrise pe 
româneşte. 
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Tot ceiace s'ar putea fai;:e în aceste manuale, 
ar fi ca, pe lângă numele scris aşa cum trebae (adică 
cu ortografia naţională) să - se pună în- paranteză cum ·
s'ar scrie în idioma manualului geografic spre a fi 
citit cam la fel. A�tfel s'ar putea scrie Jiu (Jiou) ; 
şcolarul· francez va cunoaşte pe deoparte forma exactă 
a cuvântului şi va mai şti cum să-l pronunţe1). 

Ori şi care ar fi deci idioma întrţbuinţată, se va 
zice şi se va scrie 'ntotdeauna: london (iar ru Londres, 
Londra, etc.), Marseille (iar nu Marseilles, Marsiglia, 
Marsella, Marsilia, etc.], Kjobehavn (iar nu Copen
hague, Copenhagen, Kopenhagen, Copenhaga, etc.], 
Manchen [iar nu Munich, etc), Praha (iar nu Prag, 
Prague, Praga, etc.], Bucureşti, [iar nu Bucarest, Bu
charest, Bukatest. Bukharest, Boucarest, Boucorechti, 
Boucourechti, etc.1 etc. 

Acelaş lucru pentru numele ţărilor. Vom zice şi 
vom scrie deci: France [iar nu Frankreich, Francia, 
Franţa, etc.], Bayern [iar nu Baviere, Bavaria, etc], 
Preussen [iar nu Prusse, Prusia, etc], lta/.ia [iar nu 
!talie, Italy, Italien, et-e.) Polska [iar nu Pologne,
Poland, Polen, .Polonia, etc. J. România [iar nu Rouma
nit:, Roumania, RutDenia, Rumănien, etc], Dobrogea
[iar nu Dobruja, Dobroudscha, Dobrudja, etc.], Ba
sarabia [iar nu Bessarabie, Bessarabien, etc.), etc.

Rămâne o greutate cu Statele bi-sau trilinguae 
ca Belgique sau Belgie, Helvetia, etc. Dar şi �i, 
pentru simplificarea hărţilor sau atlaselor nu se poate 
pretinde a se s�rie acelaş cuvânt în două sau trei 
idiome ; se va mărgini a se da, pentru fiecare regiune, 
1mmirile cu limba dominantă, până ce un compromis 
naţional va statua numirile unice. 

1) Sunt manuale francţze de geoirafie în care această metodă
este aâoptată, hlSă în mod Invers, adică se scrie mai întăi numele aşa 
cnm se pronunţă şi ln paranteză numele corect, Jiou [Jiu). Acest sistem 
nu trebue admis, căci principalul nume fiind Jiu, el trebae pus îu evi · 
denţă, decl în prima linie şi aceasta până ce şcolarul va afla. cum se 
pronunţă llter� u. în româneşte şi atunci se va suprima parantezul, 
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In ceiace priveşte accidentele geografice [mari, 
fluvii, lacuri, munţi, etc.] care aparţin unu1 singur Stat, 
ele se vor numi si scrie întotdeauna cu numele ce-l 
poarta în ,acest Staţ. Astfel râul Dâmboviţa, lacul 
Brates se vor scrie întotdeauna si în orice limbă 
.« Dâmboviţa", qBrateş». Pentru ace'Ie accidente geo
grafice care se'ntind dincolo de fruntariile unei Tăt'i 
în Ţarilţ învecinate, sau care formează hotarul cu. 
acestea şi cam au câte un nume diferit în fiecare 
din aceste State (Nistru, Dni,:!ster], acest_e numiri vor 
fi păstrate deocamdata în întinderea fiecărui Stat pâ·· 

. nă ce, printr'o înţ_elegere internaţională, s'ar stabHi 
unificarea lor. Astfel pentru marele nostru fluvjp că
ruia, în Ţările prin care trece i se zice respectiv 
Donau, Dunaj, Ouna, Dunav, Dunăre, se vor· pastra, 
în mod provizoriu, aceste numiri în Germani�, Austria, 
Cehoslovacia, Hungari-�, Yugoslavia,. Bulgaric1. şi Ro
mânia. Ar dispare asifel din uz cuvintele Danube, 
Danubio, Dunai, Dunavis, căci prin nici-o ţară _pe 
unde trece Dunărea, ea n'are aceste numiri care pot 
fi considerate ca traducerea în diferite idiome a nu
melui marelui fluviu. 

'-

* * 
* 

In aşteptarea unei hotărâri internaţionalţ, care să 
, stabilească în mod· definitiv numirile geogra,fice, unele 
din Instituţiunile care se ocupă cu nomencl�tura geo
grafică au început să-şi formeze, pentru treb_uinţa 
lor, catalogul numirilor geografice. Astfel Societatea 
Regală_ de geografie di11 L9ndon, al cărei· Patron este 
Insuşi M. S. Regele britanic, a numit din sânul ei 
un Comitet permanent cu însărcinarea de a întocmi · 
şi publica un Catalog de numirile - geografice ·aşa cum 
să fie adoptate de acea Societate şt de oficialitatea 
britanică. Comitetul_ poartă numele de „Comitetul 
permanent al numelor geografice p_entn1 uzul oficia
lităţii britanice», sub preşidenţia generalului -- ma
jor L'ord ELfwarct- Oleic;hen, Acest Comitet a şi pu-

, ' 
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blicat, până în prezent, două liste alfabetice : una cu
nume din Europa, alta cu nume din• Asia. 

ln fiecare dintr,aceste două liste se dă mai în
tăiu numele adoptat · de Comitet (scris cu litere 
groase) şi apoi celelalte numiri ale sale. Reproduc 
aci cel dintăi nume românesc din cele vre-o 30 care 
sunt date din Romănia :  

Alba Iulia: pron. Alba Yulya: Transylvania, Ru
men.ia; Germ. Karlsburg; Mag. Gyulafehervar, pr Dzula. 

Celelalte nume c;lin Romănia adoptate de Comi• 
tet sunt cele următoare: 

Bistrita sau Bistritsa 
Brăi!â (nu Braila, lbrail) 
Brasov sau Brashov 
Bucharcst (Rom .. B.ucure'Şti] 
Cernavoda 
Cluj . . -

' .

Constanţa sau Constantsa. [nu Constantza, Cons-
tanza, Kustendji] . . . 

· Czernowitz (nu Czernovitz. Rom. Cernauţi}
Daaube [Rom. DunăreaJ
Dniester [Rom. Nistru]
Dobruja [Rom. ·oobrogea]
Focşani sau Focshani [nu Fokchany]
Galatz [Rom. Gala ţi]
Jassy [nu Jassi, Rom. Iaşi)
Kishinew (pr. Kishiny6f, Rom. Chişinău)
.Odorhei
Oftu

. Oradia Mare
Orşova
Pietrosani sau Pietroshani
Rădău

0

ti sau Radautsi
Sătmar
Sibiu
Sighetl11 Marmariei \)
1) Aci este probabil Q. greşeală de tipar: Marmarlei în loc de:

Marmaţiei, 
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Silistra {nu Silistria] 
Târgul Secuilor 
Temişoara 
Tisa 
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Turtucaia lnu Turt1Jkay, Toutrakan]. 
Cele mai multe_ dinjr'aceste nume sunt corect 

scrise (acele cu italice] Gi trebue sa ne mulţumească 
cu atât mai mult, cu cât s'a adoptat în Imperiul bri
tanic literile noastre speciale, care nu figurează în al-
fabetul englez : ă, â, ş, ţ. 

Sunt unele localităti cărora li ge arata numele 
românesc, dar care nume nu sunt adoptate de en
glezi, deşi localităţile şunt în România. Astfel se arată 
numele Bucureşti, dar se adoptă Bucharest; Cernăuţi 
dar se adoptă numele nemţesc Czernowitz; Dobrogea 
dar se adoptă Dobruja; Galatz pentru Galaţi, Iassy 
pentru Iaşi, Kishinew pentru Chişinău. Dintre aceştea 
sunt însă unele numiri adoptate în Comitet, dar pe 
care_ nu le putem admite sub nici un cuvânt: Czer
nowitz, Dobruja şi Kishinew. 

lndată după apariţiunea primei _liste a Comitetu
lui permanenf am scris preşedintelui său, generalul
major Gleichen, arătându-i câteva incorectitudini, care 
s'au şi corectat în a doua listă publicată. Am insis
tat mai cu seamă asupra· cuvintelor Czernowitz şi 
Xishinew care au fost adoptate de Comitet· pentru 
uzul oficialităţii britanice. Am arătat pentru cel dintăi 

· din aceste cuvinte că Cernăutii mai înainte de 1772,
când o parte din Moldova de' sus a fost răpită de
Austriaci, era un orăşel moldovenesc, căruia Nemţii
i-au schimonosit numele în Czernowf tz şi că e drept
şi_ logic prin urmare ca, astăzi, câ-nd el s'a întors la
patria mamă, s.ă_-şi reia _ numele sub care fusese în
tot timpul cunoscut în Romănia şi deci -am cerut ca
să se adopte numele românesc Cernăuţi. Deasemenea
am cerut ca, în loc. de Kishinew, să se adapteze în
nomenclatura engleză numele românesc Chişinău, pe
care-l avea acest oraş al Moldovei orientale înainte
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de anul 1812, când partea Moldovei de dincolo de 
Prut ne fu răpită de către Ruşi, cari şi dânşii schi
monosiră numele oraşului în Kishinew. Astăzi, când _ 
oraşul a redevenit românesc, e drept şi logic _ să-şi 
reia numele românesc pe care-l avea înainte. Am 
mai cerut în sfârşit ca, pentru Capitala Regatului, să 
se adopteze numele său românesc Bucureşti, _sau cel 
puţin să se scrie Bucarest -- aşa cum de obiceiu se 
scrie acum în Franţa -- fără de a se mai adăuga 
lângă c, litera h, care este aci absolut de prisos .. 

Preşedintele Comitetului permanent al numelor 
geografice din Londra a supus desbaterilor Comite
tului să_u cererile mele şi a avut amabilitatea de a-mi 
comuuica că, deşi dânsul este de părerea mea, to
t:.işi Comitetul nu a admis aceste trei cereri. Mi-a 
părut foarte rău de această hutărâre a Comitetului 
căci mă muncesc ·cte geaba şi nu-mi pot da seama de 
puternicele motive ce \fa fi având Comitetul ca să o
blige pe englezi de a da unor localităţi româneşti 
nume nemţeşti, ruseşti sau chiar englezeşti [căci Bu
charest rămâne acum un nume englezesc, France-zii 
scriind Bucarest]. lmi place totuşi să sper că inspi
rându-se de hotărârea luată de Congresul dela Paris 
din 1913, geografii englezi vor parveni să păstreze 
pe cât va fi pJsibil, forma ortografică naţională care, 
pentru Cernăuţi, Chişinău, Bucureşti, nu poate fi de 
cât cea arătată aci, de oarece toate aceste localităţi 
sunt în România. 

* "'* 

ln recenta mea călătorie la Paris, am av�t pri
lejul să discut chestiunea numelor geografice cu mat 
mulţi geografi şi distinşi profesori de geografie. Toţi 
sunt de acord că trebue adusă, şi cât mai repede, o 
îndreptare în haosul ce domneşte acum în aceste 
nume ; însă toţi recunosc greutăţile practice pentru a 
realiza, o uniformitate în această nomenclatură. Şi eu 
îmi dau perfect seama de dificultăţile ce sunt de în-
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vins pentru a ajunge la această uniformitate; cred 
însă că chestiunea e destul de importantă că să în
cercăm a le învinge. Pentru a ajunge la aceasta; tre• 
bue negreşit să se înceapă în mod serios şi acei care 
ar trebui să ia iniţiativa sunt tocmai profesorii de ge. 
agrafie dela unii dintre cari am auzit invocându-se 
nişte greutăţi, care mi se par cu totul nefundate. 

Astfel unul dintr'înşii îmi spunea : ,,pentru ca do
rinţa D-v., de a scrie numirile geografiei româneşti 
cu ortografia naţionala, să se poată realiza, ne va 
trebui mai întăi de toate să avem c�=-acterele speci
ale de imprimerie, pe ă, â, ş, ţ, etc. Tipografii noştri 
[în France] nu le au şi chiar dacă le-am întrebuinţa, 
publicul n'ar şti să interpreteze aceste semne". 

Asupra primei obiecţiuni se poate răspunde că 
în alfabetul francez sunt cel puţin 11 litere, care nu 
se 'ntrebuinţează în scrierea română:, e, e, e e, l, o,
�, k, q, w, y, şi cu toate acestea ntai toţi tipografii 
noştri au toate aceste caractere. Tipografii francezi 
n'ar avea să adauge la materialul lor decât trei H-

. tere din alfabetul român, pe ă, s, ţ, care nu există în 
cel frcţncez [pe â îl are, âme; pe'î deasemen\:!a, ablmej
şi cred că această mică sporire de material nu ar să
răci întreprinderile tipografiei din France sau de aiu
rea. Aceiaşi obiecţiune mi s'a făcut şi de un geo
graf englez; răsp�nsul este acelaş. 

ln ceiace priveşte a doua obiecţiune, că publicul 
n'ar şti să interpreteze aceste semne, mi se pare că 
nu merită discuţiune, de oarecş, cărţile se scriu, dacă 
nu pentru oamenii instruiţi, cel puţin pentru cei ca 1

doresc să se instruiască ; nu trebue să ne pierdem 
timpul ocupându-ne de ceilalţi cari n'au această do-

, rinţă. Cert este că tot francezul, care ştie să citească 
cum trebue numele lui Shakespeare, va fi în -=stare sa 
înveţe cum să interpreteze caracterele noastrf! a, 
â-î, ş, ţ. 

. � 

* * 
•
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Ca concluziune la cele mai sus expuse, îmi per
mit a face propunerea ca, pentru a începe, nc.,i Ro
mânii, în ori şi ce limbă am\ vorbi sau am seri, să 
întrebuinţăm, când e vorba de localităţi din România
astăzi mare--numai numirea românească, fepet ln orice 
limbă ne-am exprima sau,scri. Nu vom sch)monosi 
prin urmare numirile româneşti spre a le transforma 
după pronunţia în cutare sau cutare limbă, 1] ci tot
deauna le vom întrebuinţa, în vorbă sau în scris, cu_ 
acte-vărat;:! lor numire românească. Fie că vorbim sau 
scriem greceşte, nemţeşte, ruseşte, franţuzeşte, en
glezeşte, italieneşte sau în orice altă idiomă, vom 
zice şi vom seri: România, Bucureşti, Constanţa, 
Tulcea [iar nu Toultcha sau altfel,] Galaţi; Brăila: 
Mărăşeşti [iar nu Marachechti sau altfel] Chişinău 
Cernăuţi, Huşi [ia1= nu Houchi, Huschi sau altfel] 
Fălticeni, Făgăraş, etc. 

ST. C. HEPITES 

Vicepreşedinte al Soc. reg. rom. de Geografie 

1) Aşa cum fac multi Popeşti şi loneşti cari, Iodată ce trec gra·
niţa - şi fără să fi cerut Ministerului Justiţiei cuvenita rectificare a nu· 
melul - se botează din propria lor putere Popesco, Ionesco, Pentru fran· 
cezul care nu ştie că, afară de limba lui, ln toate cel1:lalte idiome litera 
u se pronunţă aşa cum o pronunţăm noi, iar nu cum o pronunţă el, nu-mi
poate fi ruşine de a-mi păstra şi în ţara lui numele românesc de Po·
pescu, Ionescu, etc. lotr'altfel francezii ar trebui să scoată din limbajul
lor, când vorbesc cu un român, multe cuvinte care nu s'ar cuveni să I
le spună.
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CÂNTECUL NOSTRU 

(Răspuns la „Cântecul urli,- bulgare") 
' 

_ Noi n' am veizit din depărtate stepe 
Cu carne sângerândă la coburi, 
De-aceea nici nu ştim de unde'ncepe -
Nici crim sfârşeşte setea oa-rbei zţri. 

Din neamuri c;are ari uimit pământul -
. Ş' aveau în fapta lor .un- Dumnezeu -
Ne tragem noi! - ş'asţmeni, legământul 
Străbunilor ni-l amintim mereu, 

Avem un· nume! Peste veacuri moarte 
Pluteşte tot mai viu, b;ruitor, 
Şi· astfel braţul 'nostru n' o sd poarte 
Stindardul de nrşine şt omor. 

' 
Luptat-am aai şi ani cu cerbicie 

.. · La gurile Danubiului sfânt, 
Când voi plecaţi genunchii spre tabie, 
Tinzând _sub iatagan grumazul frânt! 

Si · dacă astăzi vă mai sfim de nume 
Ş'aveţi sub soare loc de aciuat, 
Nu voi, IUL voi, otrăvltoare spume, 

,- Ci piepturile noastre vi l-au· dat! 

la viaţă alţii v'au lnpins � şz'n urmă, 
Vultani hrăpareţi, v' aţi ·pornit .şuvoi, 
Pândind mereu, sălbătăcitd turmă, 
Pe unde creşte pradă pentru voi I 
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II. 

Muşcând, un1şte viermele'n ţărttnă, 
Căci pretutindeni zace sub picior, 
Iar soarta, schimbătoare, e păgână: 
El vierme stă ln vecii vecilor !

Din f undui lumii hordii ridicate -
Plecară pe pustiu nemărginit, 
Dar vântul vremii le găsi'ngropate 
Adânc ln huma unde-au poposit . . .

Tăriea pururi stelele-şi anină 
In nopţile senine ·_ ne'ntrerupt, 
Si lumea lor e necurmat străină 
be fiarele .ln muget -·- dedesupt I

Lucesc luceferi, raza lor coboarti, 
Străvechi palate'n · aur poleind, .
Dar când ajung pe - o· turlă se'nff()artt --
Ş' ascultă glasul clipelor murind. 

Nu cântă'n el a urii tristă lege, 
Nici Cain, ucigaşul cel dintâia; 
De n' ai chemarea, nu-l vei lnţelege :
Tu, rob ţărânii, rob va să rămâi! 

____., . 

Vlăstar al stepei I - noi ne ştim ·menirea I
Ni-i scris ln sânge de strămoşi --- un ţel! 
N' au să domnească Hunii -- omenirea: 
Tot gândul este cel mal dur oţel! 

EUO. CIUCHI. 
21 Decembrie 1917 

.. 
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HEINRICH HEINE, 

· . CĂRŢII MELE.

Aş vrea această carte s'o 'm.podobes� frumos, 
.Aşa cum numai gândul să'mpodob.iască poate, 
Cu. trandafiri, cu aur şf flori, de chipar.os, 
Ciţ p'un sicriu, în care pun cântecele-mi toate. 

- O, carte, de-aş închide şi dorul meu în tine!
Pe groapa părăsită a dragostei ce maare
Se'natţă floarea blândă a liniştei depline;
Dar mie nu-mi zâmb.eşte nepreţuita floare· ..•

Aici stau strânse toate cântările-mi amare; 1 

Ce au isbucnit sălbatic - ca un torent de lavă
Al cărui râu de ffacări se'ntinde până'n za.r_e -
Din adâncimi de suflet, din inima-mi bolnavă."

Acuma stau tăcute ca morţii ce plecară,
Stau reci şi nemişcate în cadrul cărţii mele,

_ Dar flacăra cea veche din nou s'o face pară, 
Când spiritul iubirii va trece peste el�. 

Un gând va fi stăpânul pe ini_ma· mi ?ntreagă 
Si splrltul iubirii ii va cuprinde - odată, 
Va merge pân'la tine ş I cartea mea, pribeagă, 
O, dulcea_ mea iubire din ţară dep.ărtată ! 

Atunci te vor desface· şi vră,iile
. 
câQ_tărH, 

far Hterile_ cărţii, cu trista lor privire, 
Jn ochii tăi cei limpezi ca valurile m�rii 
Se vor uita şoptindu ţl cu dor şl cu iubire ••• 

ION BENTOIU 
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Coloniile germane din Basarabia şi din 
Dobrogea : câteva precizări 

Privind hart� etnografică a Dobrogei, se poate lesne ob
serva că, alături de c.elelalte nationalităţi, care locueŞLl!J _ a
ceastă _R_!oyincie, se află şj _câteva coîonji germ(n1e,:=-_ presărate 
mai ales în coprinsul vechiului tinut dobro.gean„ de Ia nord la 
sud şi coprinzând totdeauna, alături de elemenlnl german, şi 
alte cle-me·nte ·-stdHiie:.: --

0 aseme_!I��. ca aceia a lui L. CE!�sc1_!.i. făcută după 
ret:ensământul general al populaţiunii din 1 Ianuarie _ 19_13, ne 
da în acea<1tă privinţă următoarea situatiune-;-ctupă comunele 
din j,:icteţele Tulcea şi Constanta, cu numărul locuinţelor·· de 
naţionalitate germană ; 

Tulcea (?), Malcoci (254), Cataloi (315), Ciucurova (869),
Orlachioi-Almagea (41), Cogelac (1515), Râmnicul de jos-Co
lilia (269) Caramurat (854), Seimenii•marl (238), Canr,ra (562) 
Anadolchioi (212), Hasi-Duluc (I 29), Techir-ghiol [61 ], Ala cap 
[120] Cobadin [435j, Osmancea [62]. Tatlageac [33]. Mangaw
Ha (57), Sarighiol (291) Docuz-Aci [194]. 

Afară de aceşfia, se mai află încă e!emem german în 
· C�-�!�da,. Tuiib -iar în no� qobroge românească, în Bazar

�ic, cam 370 suflete, în Ciobancuius 50, în Oepankioi cam 60 1,) 

1) Dr. Emil Flnher, Die Deulschen fn Bessarabien und in der Do

brQudscha în Ostlaud III No, 18 luni 1921 pg. 519. 
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Aceste insule disparate de element german din Dobrogea 
se_jntind, spre nord, în sudul Basarabiei. formând mai cu sea
m! în judetul Ackennan puternice mase compacte, ce se văd 
pe orice hartă etnografică a acestui ţinut. 

Pentru o mai bună orientare în chestiune, dăm mai jos
numele tuturor satelor cu populaţiune germană din Basarabia, 
cu numărul locuitorilor şi cu anul de fundaţiune a fiedruia.
din ele: 

��, Numele satului 1f:n"d�-\ s�f?�-1 Volosta l 
--·-----�ţi.::..un

;.;.:.
i1

:...!· _..;;t.;.;
el
..;;.;

cr--!.-____ �----

1 Akkerman 
2 Albotâ de jos
3 Albota de sus
4 Alexanderfeld 
5 Alexandrofca 
6 Alissofca 
7 Oneştii vec.hi
8 Andreefca 
9 Anofca 

10 Arzis 
11 Barbol 
12 Bairamcea 
13 Benkendorf
14 Beresina 
15 Basarabia 
16 Bikus 
17 Blumental 
18 Bolmoş, Berm
19

\ 
Borodino 

20 Brătuleni 
21 Brlenne 
22 Dennewitz
23 Eichendorf
24 Eigenheim 
25 Emmental 
26 F.·Champ. (Alt Elfi)
27 F.-Camp. [Neu-Elft]
28 Friedensfeld 
29 Friedenstal 
30 Friedrichsdorf

? ? ? 
? ? ? 

1880 135 Albota 
1907 76 Gavanosi
1908 58 ? 

1895 40 ? 
? ? Bujor : 

1892 78 Eigenhein 
? 260 Volontirofca

1816 287 Arzis 
? ? ?

1891 87 Tusli
? ? ? 

1816 470 Kl5stiz 
? ? ? 
? ? ?
? ? ? 
? ? ? loc. rom .-cat. 

1814 2687 · KWstitz 
1896 59 Boldareşti
1816 1510 Arzis 
1834 1510 Teplitz 
? ? ? 
? ? ?, 

1881 526 Kainari loc. rom.-c:1.t. 
1816

! 
1239 Tepliţ 

182� 865 Tepliţ 
1879 571 Sarata
1834 1 1591 Arzis 
? I ? ? 
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No Numele satttlui 
c. 

31 Friedrichsfeld 
32 FUrstenfeld 
33 Gănceşti 
34 Gnadenfeld 
35 Gnadental 
36 Helenowka 

· 37 Hoffnungs,feld 
38 Hirtenhelm 
39 . Hoffnungstal 
40 lakobstal 
41 Iargara 
42 Iekaterfnof ka 
43 losefsdorf 
44 Kainari 
45 Kantetnir 
46 Katzbach 
47 Kisil 
48 Klos1itz 
49 Korntal 
50 Krasna 
51 Kulm 
52 Kurudschika 
53 Leipzig 
54 Lichtental 
55 Mannsburg 
56 · Manukbejefka
57 Marlenfeld
58 Marîjofka
59 Matildendorf
60 Mlscheni
61 Misofka
62 Manşa
63 Minciuna
64 Nastacka
65 Noul-Arciz

'66 Noua-A lexandrofca
67 Noua-Annofca
68 Noul Deneviţ
6'9 Neusall
70 Neu-Friedensfal Cas.
71 Noua-Nicolaevsca
72 Noii-Oneşti

473 

I
Anul

l N
o

.Ifunda· sufle· 
ţiunii telor 

? ? 

? ? 

1898 120 
1880 638 
1830 ? 

? ? 

1864 365 
? ? 

1842 1628 
1'873 ? 

? ? 

1908 590 
1851 496 

? ? 

? ? 
1821 1128 
1909 136 

I 1815 ? 

I 1885 173 

Voi osta 

Găn 
Năd 

? 
? 
ceşti 
ejda 
? 
? 

Tala rbunari 
? 

Krns titz
? 
? 

Cimi ştia 
sdorf Iosef 
? 

II f. 
? 
Champ. 
ntirofca 
? 

Volo 

Năd 
? ? 

ejdea 
? loc- rom:-cat, 

1815 
1879 
1815 
1834 
1861 
1893 
1910 

. 1893 
.1853 

? 
? 

1909 
1885 
1820 
1824 

? 

? 
1912 

? 

? 

1887 
1887 

1556 
545 

2402 
1632 

790 
500 
375 
426 
519 
? 

? 
? 

362 
40 

770 
? 

? 

63 
? 

Kult n
Iosef sdorf 
Leip zig 
Săra ta 

tal 
urlui 

Post 
Cov 
Gura -Gatb. 
Căuş ani 
Iosef sdorf 

? 
? 
? 
sdorf Iosef 

Atak 
· Arzis

? 
? 
eag 
? 

Borc 

150
1 

Atzi 
498 Tepl 
300 Bujo 

s 

iţ 
r 

/ 
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N
0

1C, 
Numele satului 

73 Noua-Sărata 
74 Noul-Şolfoi 
75 Noii Strâmbeni 
76 Noul-Tarutino 
77 Noua-Serirhiefca 
78 Oneşti 
79 Paris ' 

80 Pawlofka 
81 Pelenei 
82 Plotzk 
83 Posttal 
84 Romanofka 
85 Romnnofka 
86 R1şganofca 
87 Sabanejefka 
88 Sangerofka 
89 Sara ta 
90 Sarjari II(CaUebuk) 
91 Şabo 
92 Şoltoi 
93 Seimental 

1
94 Sofiental 
95 Sofiefka 

I 
96 Stanhopka 
97 Strassburg_ li 
98. Strâmbeni 
99j Tarutîno 

1001 Anc;iocrac 
101• Tepliţ 
102 Celegider 
103' Cemceli 
104 Wişnojofca 
105'. W1ttemberg 
106. Zarazika 1)

474 

I Anul \ N
o
- Ifunda• su fle- Volasto 

ţiunii telor 

? 
? 

1865
1907
? 

1885
1816
1888
? 

1839
1822
1895
1840

1 
1860
1908 
1898
? 
? 

1822
1862
? 

1857
1896
? 
? 

1881
1814

? 
? 

? 
? 
? 

1815

? ? 
? ? 
308 Slobozia 
275 Josefsdorf
? ? 
? ? 

16,84 Paris 
208 Postai 
? ? 
465 Tepliţ 
? ? 
160 Bairamcea 
289 Sabaclia 
256 Cabaşanca 
? ? 
368 Tusla 
? ? 
? ? 
781

1

Sabo 
263 Corneşti
? ? 
? ? 
603 Albota 
? ?

? ? 
5051 Bt1jor 

6250 
? îarutino 
? 
?
?
? 

1435
! 

Posttal 
? M.-Iarost: 2 

. 

!oe. ev.nref.

Toate satele coprinse aici coprind ·1ocuitori a căror rell-
giune este luteranismul. 

1; După Deutscher Volkscalender fiir Bessarabien (1921) Tarutino 
pg, 30-39. 

, 

' 
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Aceste �lonii_g_E:!_1!1ane din sudul Basarabiei Cl. şi acele, 
din Dobrogea sunt aşezlri de- abia de la sfărşitul veacului al 
XVIII-iea, adică din aceiaşi v reme ca şi întreaga coloniza�e
căres•â-facut în stitf

t

.ir·Ruslei; în aceiaşi-vreme şi Cll acelaş
element.

Politica. rusească, după ocuparea şi anexarea Basarabiei 
în 1812, a fost ca să ocupe tot Bugeacul cu colonişti pentru 
ca astfel să se populeze aceste ţinuturi cu element străin, 
ca're trebuia infiltrat chiar printre populaţiunea moldovenească 
cercând în felul acesta s·ă se slăbească cât mai mult elemen
tul autohton. 

In felul acesta s'a favorizat aşezarea în sudul Basarabiei 
a unor puternice colonii de Bulgari, de Germani şi chiar de 
Ruşi, unde se prezintau mari întinderi de pământ necultivate' 
peste cari rătăciau încoace şi încolo Tătarii nomazi. 

Acestor noi veniţi li se recunoşteau următoarele favoruri: 
n] O complectă libertate religioasă.
b) Scutirea de anumite dări pe un anume termen ; tre

bitiau să plătească numai câte 15-20 de copeici. pentru fiecare 
deseatină de pământ în cei dintâi zece ani, iar după ac.eia ur
mau să dea aceiaşi dare ca toţi ceilalţi. 

c) Dările publice erau egale cu ale celorlalţi ; au fost
scutiţi însă la început � timp de 10 ani. 

d] Erau - scutiţi de servici11l militar şi de alte servicii pu
blice, afară de cazul • când prin consimţimânt propriu ar fi

voit altfel. 
e) Fiecărui co foni st încetăţenit i se dădea, fără plată,

câte 60 deseatine de pământ. 
f] Fiecare cetăţean trebuia să depună jurământ de Ia în•

ceput câtre împărat. 
g) Fiecare era liber să-şi aducă cu el averea pe care

o avea.
h) Dacă aceşti colonişti vroiau Sl se întoarc ă îndărăt,

erau liberi s-o facă cu condiţiunea să-şi plătească birul pe 
trei ani. 

j) Acestor colonişti li ·se permitea să-şi construiască fa
brici, şi să se ocupe, în toată libertatea, cu .comerţul. 

.... 
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l) Aveau voie să-şi cumpere păn'tânt, în ,proprietate de
piinâ, pe care însă nu-I puteau vinde şi înstrăina, 

m) Toţi cei eari nu se supuneau orâr.duirilor Statului,.
puteau fi trimişi imediat din ţară, · etc.1)

. Faţă de· asemenea, condiiiuni au început să se aşeze, în 
aceste :t)ărti, colonişti din toate părţile ; cei m·ai numeroşi însă 
au fost Bulgarii şi Germanii. 

, Cei dintăi, nemai putând îndura situaţiunea care li se creia• 
se în Balcari, du.pă urma necrrntenitelor d'izboaie ruso-turce, fiindcă 
luase pe faţ� partea Ruşilor, au fost nefoiţi să se îndrepte 
�pre alte regiuni care erau mai liniştite ; aceste ţiguturi au fost 
Dobroge� şi_ Bas:irabia. In Basarabia ca şi în Dobrog�_a ei
s'au aşezat prin satele părăsite de TiHari şi prin câşlele de · 

· lângă oraşele Isrirnil, Chilia, Reni, Akerman şi chiar Chişinău. 
Bucurăndu-se de această situaţiune deosebită ce· s'a creiat 
acestor colonişti, dttpă anexarea Ba�arabiei la Rusia, contin
gentul I.or s'a mărit neîncetat, ajungând să formeze acele pu
ternice colonii din Basarabia sudică, care au, fost multă vreme; 
în epoca de redeşteptare a BuJgalrei, centre de propag�ndă 
p-uternică pentru cauza bulgărească 1]

După publicarea_ manifestelor împărăteşti ale lui Alexandru ·
I di.a 1813 şi· 1814 şi răspândirea lot în toate ţinuturile. un'de 
tocuia„element german, s'a început un curent de emigrare în 
aceste ţ'inuturi ale Basarabiei sudice. Cea mai mare parte din
trenoii colvnişti germani, au venit din provinciile polono-prusiace 
unde se aşezase încă dia_ 1803 o mare mulţime1 de colonişti 
proveniţi din-diferite părţi ale Rusiei şi ale Suabîei, ce'i i;lintăi

siliţi de împrejurările ră'zboinice şi de sărăcie, iar cei din Su� 
abia cerând să scape de urmările intolerantei religioase şi că·u
tând 1să aibă .o cât mai mare şi, mai liberală îngăduială în_ a
ceastă privinţă. Negăsindu • şi nici aici liniştea şr mijloacele 

1) O. Zanetov, C0/oniile bulgăreşll din- Rusia (bulgăreşte) in Pe
riodicesko Spisanie an IX (1895) voi. XL Vlll pg. !?6'�·869; W. Mutschall 
Die bessarabischen de(!fschen Kol0nien în ih,rem Werden 11nd Wachsen 
in Fesfschâjf. pog. 16. 

2) Alex. P. Arbore: Aşe�ările Bulgar/lor în D0brogea tn Arhiva,
l)obr0gei (1916) pag. 28-30. 
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necesare pentru o viată ticnită şi productivă, din cauza gre
lelor conditfuni de muncă ce li se impunea din partea mari· 
lor proprietari poloni, au primit cu cea mai mare bucurie ca 
să se aşeze în Basarabia. . \ 

Astfel în anii 1813 şi 1814 se puseră îrt mişcare şi în
fiinţară în 1814. tref colonii î1i Basarabia: Tarutino şi Borodino

cu coloni,ti de confesiune evangelică şi Krasnaf cu popula
ţiune catolică. Ei se numeau la început „Colo!lişti de Varşo
via", fiindcă cei mai mulţi veneau din ducatul Varşoviei, crefat 
de Napoleon la 1807, ,,Printr'o continuă şi directă alimentare 
din Suabfa se alcătui cu timpul încă o întreagă serie de a
şezări, aşa că numărul lor · ajunse la 24 după 28 de ani, ter
minându-se în anul 1842 aceste colonizări. Aceste 24. aşa zi
se ,,colonii vechi'' sunt următoarele, după timpul înfiinţării lor: 
lJ Tarutino, 2) Borodino, 3] Krasna, 4/ Kulm, 5) Leipzig, 
6) K!Ostiz, 7) Malojaroslawetz I, 8) Beresina, 9] Arzis, 10]
Paris, 11) Ferechampenoise I, 12) Brienne, 13) Ferechampenoise II
14] To-plitz, 15) Kat�bach, 16) Neu-Arzis, 11) Sarata, 18]
Liclitental, 19) Gnadenta!; 20) Malojaroslawetz li, 21) Denne
witz, 22) Friedenstal, 23) Plotzk, 24] Hoffnungstal»; Se poate

· aminti ca ceva · curios, că şase din aceste aşezări au rămas
fără nume şi apoi, când li s'au dat numiri după unele din cele
vechi, li s'a adăugat fa urmă şi un. număr de ordine ; fiindcă
pronunţarea unor asemenea numiri era prea grea, le-a rămas,i
la unele din ele, numai numărnl de ordine, aşa că. astăzi în
loc de Ferecham penoise No. 11, se zice numai 11, înţelegân•
du-se prin această cifră, numele satului mai sus amintit.

După trecere de vre'o 50 · de· ani, această populaţiune s'a 
· înmulţit într'o aşa măsură, că s'a simţit nevoia unor. nouă a•

şezări. Aceste fundaţîuni nouă s'au ridicat pe pământuri cum
părate, sau care au fost luate în arendă pe un interval de
timp, rămânând .după a�eia locuitorilor ca· proprietate deplină,
Astfel după 1860 s'au ridicat satele Eigen!zeim, Posttal, Manns-

, 
burg din apropierea oraşului Cetatea-Albă,

Unele din aceste colonii au întrecut, în câtăva vreme, pe
cele vechi, atât ca bogăţie, cât _şi ca activitate ec,oqomic�, d�
torftă hărniciei şi priceperei locuitorilor,
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Colonia germano-franceză din E!vetia, numită Chabay 
[Shabo) 1) a fost înfiinţată la anul 1822, de lo:uitori de con
fesiune reformată. 

Locuitorii sunt excelenti viticultori, fiinj renumit� vinu
rile de Şl.lbo şi Ackerman. 

Satele germane din Basarabia sunt a�ezlte aproape fără 
nici o excepţiune pe văi largi sau adânci, care oferă locuito
rilor un adăpost împ'otriva vânturilor de primăv�ă şi 
toamnă, care sunt foarte puternice şi aproape zilnice şi im� 
potriv'a viscolului de iarnă ce aduce fo1rte multă zăpadă ; pe 
cursul acestor v!ti curg de obiceiu mici pără:aşe care, deşi seacă 
tn timpul verei din pricina excesivei călduri, a11 puţină ap,ă în 
timpul primăverii şi toamnei . 

Aşezarea tuturor satelor germane din Bas�rabia se poate 
reduce la 3 tipuri : 1) sate cu o singură stradă, aşezate pe văi 
largi cum sunt Teplitz, Paris, Borodino etc şi având înşirate 
toate gospodărifle pe cele două părţi ale singuraticei uliii; 2) 
sate cu o singură stradă, aşezate pe văi înguste, cum sunt 
Wittemberg, Posttal, Hoffnungstal, K4tzbach etc; în asemenea 
cazuri casele sunt înşirate dealungul părâului care curge pe o 
asemenea vale; 3) sate cu mai multe străzi, cum sunt Gna
dental, Lichtentat, Sărata, Beresina, Tarutîno. 2)

După cât am putut constata în c�lătoriile pe care le•am 
făcut în aceste regiuni, toate aceste sate sunt model de gos
podărie şi bună stare, deosebhdu-se radical din toate punctele 
de vedere de rele ale altor neamt1ri care locuesc în aceste părţ i . 
In fruntea tuturor se află satLtl Tarutino care, pe lângă un gim• 
naziu de băe1i cu 8 clase, un gimnaziu de -fete, câteva şcol i 

primare, câteva fabrici, are şi o tipografie unde' se scoate de 
două ori pe săptămână ziarul„Deutsche Zeitung Bessarabiensa .

"'** 'I 

Coloniile germane din Dobrogea sunt în strânsă legătură 

1] W · Mutschall, Die bessarabischen deufschen Ko/011 ten in ihrem
Werden und Wachsen in F�stschrift zu dem, II deutschen Ferienhoch• 
schulkurs (Hermanostadt) 1921 pag. 1111s

1) Chr!stian Ka!mbach, Deutsche Siedlungsweise tn Bessarabien tn
Fe sfschrift-pg. 9·16. 
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cu noUe aşezări d in Basarabia ca şi cu acele din sudul ţ.Ji:ra
i11ei şi împrejurimile_ Odesei. 

· Dintre aceşti colonişti, din sudul Rusiei, au pornit acu rn
40 de ani primii colonişti sub conducerea lui Adam Kilhn, cari

:1ş�zaţi p:!Îltru scurt timp în Basarabia, se întâlI1esc mai apoi, 
în iarna anului 1842u1843 în Ploeşti, iar în anul următor la 
Silistrn. Pornind şi de aci, au înfiinţat lângă Brăila satul !akcb

sonthal. In curând trecură Dunărea în Dobrogea, şi se aşezara 
în anul 1845 h satul turcesc Akpunor; prin mijlocirea Caima
camului din Babadag, au obţinut locuri la Atmagea, unde s'au 

ţ aşezat în mod statornic, în annl 1848. 1)

Pe harta lui -Ionescu, vedem înseninate la 1850, locuite 

1de Germani, două sate: Ma/coci, aproape de Tulcea şi�Tekeli
nu departe de Hârşova. · •.

Numărul locultorllor de această naţionalitate, era în a� 
mândouâ satele. în 1850, de 59 suflete. ,,Les colonisateurs .qui 
sont vennus en dernier lieu dans la Dobroudja, sont Ies 59
al lemands, qt1i ont fon de Ies vi113ges Malkotcho11 pi es de To· 
ultrha et Tekeli, non loin de Hărşova". 2) In tabloul etnografic 
al lui Ionescu ni se dă 50 de familii în cazma Tulcea, Ul]_g_

fn ca��Ucl Mă.c.i.tLşi op� cazau1:1-HârŞ.9 Y• r,..__
--- -

Lejean adaogă la ac·este două, în 186\. şi satul A!cmetch1 
[Atmagea], , socotindu-i la cifra de 1200 şi spunând că sunt 
veniţi din nordul Germaniei; ei depindeau de un vice consul 
stâbilit în Ruscluk. 3]

· 1n 1864 Allard, pe lângă „11n centain de familles alle
mandes [qui] habitent dans Ies environs de Toultcha" Ui mai 
în tâlneşle în Hama11dje „colonie allemande" 4-) 

Mai lămurit ne vorbeşte Peters despre ei, arătându-ni-i ca 
locuind în Malkodsch, 30 de familii de provenienţă din ramura 
sud-germană şi cari au venit din regiunea O desei. cu p Jţini ani 
J nainte de războiul din 1856, toţi fiind de religiune catolkă,- • 

' 

1) D·r Emil Fischer, Die deuf.schen tn Bessarabien un in der De-
brogea Osf/and IlI 11921] pag 519. 

1) L Ionescu, Voyage agricole dans la p/'aine dela Dobroudscha pg l2
8) G. Lejean, Ethnog raphie der europai'schen Tiirkei pg, 12,
') C. Allard, La Bulgarie Orientale pg. 105; C 1 Allard, 'Missien 

medicale (fans la Tar/arie D0b r(:)11dscha pg, 65, 
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în Catafoi, 20 familii, locuind ală1uri de Ruşi, Români şi o co
lonii! de Tătari şi în Atmadscha [păduricea· şoimului], în .:nu
măr de 50 familii, având aici şi o biserică nou servită de un 
preot prusian chemat de dânşii. Numai satul Malcoci, rămase 
neatins în războiul din 1856 ; celelalte au fost părăsite de'. po
pulaţiune, care s'a refugiat câtva timp în Moldova, de unde 
reîntorcându•se şi-a găsit satele ocupate de Tătari; după a
ceasta prevalându-şi drepturile de. proprietat� din vechime 
asupra acestor :-;ate înaintea autoritătilor turceşti şi le-au putut 
câştiga înapoi, aşez�ndu-se din nou întrânsele. 

Toţi ceilalţi ctin alte trei sate-•afară de cei din Malcoci-
suntrn în mare parte din grupa nordică germană, fiind pro
testanţi, şi păstrând11�şi obic.eiurile şi limba lor în mijlocul a
cestei masse de popula tiune străină. 

Germanii din CataÎoi se ocupau cu cărăuşia şi �omertul 
de spirt , iar cei din Ciucurova şi Atmagea erau lemnai•i, pro• 
ducân� mari stridciuni pădmilor din apropiere. 1] 

După Peters 2] îi semnalează şi C. lirecek. pe lângă 
Tulcea, ca locuind în patru sate şi atingând cifra de 600 ca• 
pete. 3)

In 1879 se aflau în tot Sangiacatul Tulcei 416 capi de fa-
milii. In. districtul Tulcei ·123, districtul Măcin 12, districtul 
Babadag 327: total 462.

In' judeţul Tulcea, în primul an de stăpânire românea·scă, 
erau 182 capi de familie. 4) ln 1882 îi vedem ajungând cifra 
de 2310 suflete în judeţul Tulcea şi 116 în judeţul Constanţa,5)

Bernard Schwarz îi găseşte aşezaţi în 10. sate, vorbind 
limba ţinutului de origină a Şvabilor şÎ numai în Cogealac gră
iau un dialect german�nu tocmai uşor de înţeles. Pe lângă cei 
cari proveneau din ducatul Wilrtemburgului, trecuţi prin Rusia, 
autorul de mai sus găsia şi enclave· germane ca în Adrnadsfza,

Cogealac şi A'nadolchioi. Cei din Malcoc1 erau catolici, iar cei-
1] K. F Peters, Orundlinien- zur Oeog�aphie und Geologie der Do·

brvudscha pg. 54. . , 
') Oest. Revue 1866 XII pg. 234. / 
3) lirecek, Geschichte der Bulgaren pg. 577.
4) L, Ionescu, jude/ul Tulcea pag, 32-35
5) I, A, Nazarittean ; Notife isforice şi geografice asupra provin

ciei Dobrogea T!!lcea 1882 pg, 27

,, 
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lalţi protestanţi ; în Cataloi însă începuse să se„ ivească secta 
baptiştilor. 

De observat e că toate aceste sate sunt dfparte de qru
mul principal Tulcea-Constanţa, propabll din cauza fricei de 
războaele care pustiiseră Dobrogea şi după urma căroi"a Co
gealacul chiar fusese distrus. 

• 

Localităţile locuite de dânşii erau următoarele: Tulcea, 
Malcocl, Kataloi, Orfakioi - acesta din urmă se formase cu 
puţine s.ăptămâni înainte de venirea autorului în primăvara 
anului 1886, din 15 familii venite din Cogelac, - Atmagta, 
Ciucurova, Tariverdi, Cogel1u, Cogeali , [pe şoseaua Babadag
Constanţa, la sud de satul Cykrykfoj şi la nord de �anara] �i 
Anadalkioi. 

In satele din nordul Dobrogei erau mai mult agric;ultori : 
în Atmarea şi Ciucurova se îndeletniceait în deosebi. cu creş
terea vitelor, iar cei din Cogelac erau renumiţ i  prin cultura 
viţei de vie.1)

In 1887 Iilng îi evaluiază la 6-7000 suflete. 2)
Din punct de ve.dere al •anilor de înfiinţare a acestor co

lonii, putem să le înşirăm pe unele din cele , mai însemnate în
ordinea următoare� Cataloi (!850], Cogelac [1875), Cogeali 
[1883/, Mamuslia [1894) ţfc. 3)

ln Tulcea se aşează la 1844, un număr de 45 familii de 
Germani catolici veniţi din Rusia, iar în 1851 numărul catoli

. cilor se ridică la 187 familii, număr format din 120 Germani, 
20 Italieni din Iliria, 12 Unguri, 15 Armeni şi 20.Poloni _sosiţi 
cu un an înnainte din Şumla 4).

1n anul 1904 se aflau în judeţul Tulcea în următoarele 
sate : 

Atmagea 59 familii, Ciucurova 60, Cogelac 121, Cata[oi 

1) Bernhard Schwarz, !(arfe 'cler D'obrodscha, in Petermann's Mit
teilungen [1885) pg. 331-332, vezi şi h,;lrta: Dobrudscha ii.ir Uberslcht 
der dei.itschen Kolonien 1 / 1,200000, 

') Iulius lung; Roemer iind Romanen in dcn Donau/aendern Inns· 
bruck 1887 p g, 3411-349 

8) Ostland (Sibiiu) 111 (1921) No 18 pg 519
4) Anton Durcovici. Istoricul par0hiei catolice din Tulcea (după

hârtiile din arhivele episcopiei), în Revista ca/0/ică III pg 120-126 
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50, Mahmudia 4, Malcoci 69, Sarinasttf 44 {in .:cest sat, a?.-
tăzi nu se mai află nici o familie) ; Sf. GhMrghe 1 şi Sl'tlina 14. 

In total erau deci 422 de familii. 1)

ln 1905 locuiau şi în CarJmurat vre'o 40 de familii, iar· 

numărul lor pentru toată Dobrogea. eia de 8220, câte 4110 de 
. fiecare jupet. 2} 

4 

,;, * 
* 

Germ·inii din Dobrogea s)11l unii din cei mai iscusiţi a
gricultori, întrebuinţând in!r'o bună măsură mHşinele pentrn 
exploatrirea agri-:olâ. 

Satel� lor se deosebesc de ale celorlalte natloualităţî co 1-
locuitoare în acest ţinut prin regularitatea şi ordinea în con
strncţiut,ea şi orânduirea lor .. 

Străzile sunt largi iar casele sunt construite in faţă, către 
stradă, fiind foate aşezate la rând. A•:este case sunt construite 
d!n chirpi':i, sau din piatră, şi sunt acoperite cu par, fablă, 
ţiglă, sau cu stuf. Când sunt acoperite cu trestie, aşezarea a
cesteia ·este făcută într'un anumit fel, numindu-se de aceia 
chiar «învelitoare nemtească»,-Cu1ţile sunt destul de spaţioase 
soprinzând toate instalaţiunile trebuin.�ioase unei bune gos-
podării. 3) 

In ceia ce priveşte orânduirea interioară a c.1sei, nu pre
zintă ceva deosebit, fiindcă nu se lucrează aproape nimic în 
casă de gospodină, ci tokl se cumpără din târg. 

Satele din jurul Tulcei, Cataloi şi Malcoci, sunt ren ur--ife 
prin fabricarea brânzeturilor şi a derival-eJor lăptoase; ele a
limen.tează cu asemenea produse, în permanenţă, oraşul Tulcea. 

O deosebită îngrijire dau animalelor, din care cauză- as
tăzi sunt cei mai renumiţi crescători . de cai în D-0brogea, de 

1) Luca hnescu, Jude/ul Tulcea. Dare de seamă pr�zenlată con
siliului jude/eon, tabloul statistic. 

2
) C. D. Pariano, Dobrogea şi Dobrogen'ii Constanţa 1905 pg. 4. 

8] Asupra felului lor de con3trucţiune !n Basarabia vezi Gh Kalm•
bach; Deutsche Bauweise in Bessarabien în Ostlancl lll !No 18) 19.tl pg 
513-5rn; Gh. Kalmbach: Deutsche Siedlungsweise in Bess;;;rabien il1 

Festschrlft zu dem II deutschen fl'erienhochschulkurs. Hermanstadt 1921
pg, 9-t,
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oarece eletr.entuî turcesc, fiind într'o 'complectă decădere, nu �e 
mai ocupă într'o aşa măsL1ră c� creşterea lor, ca odinioa1ă. 

Satele lor au frumoase biserici în jurul cărora, şi aci ca 
şi pretutindeni unde se găsr:sc colonii de ale lor, se' grupează 
întreaga viaţă culturală şi chiar politieă, căci pă; ton1l este cel 
mai de seamă şi cel mai ascuJtat conducător spiritual şi in
telectual al a cestui popor. 

De la un timp şi mai cu seamă după războiul care s'a 
sfârşit, se observă ·un puterni:: curent de emigrare spre Oer
n,ania şi în deosebi spre, America. 

1921 Noembrie 15 
Sibiu 

· ..,

, . 

ALEXANDRU� ARBORE 
profesor la liceul „Gh. Lază"r"d.iu Sibiu 

' '

I' 
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SCRISOARE 'MARIEI 

De când jurerea \ pentru tine 
Mi-a prefăcut a minţii viaţă 
Pe căile gândirii mele 
Cresc codri 'neremeniţi în ghiaţă. 

In cât acuma nu se poa_te 
Vedea- pe unde colindam 

· Cu gând1_.1l drumuri fără ţintă
Atunci când nu te adoram.

. I. . 
Un drum rămâne astăzi singur 
Bătut de-ale gândirii urme· 
Şi până nu-ţi găseşte umbra 
El nu cutează să ::ie, curme. 

Pe-a_ce.astă cale, care leagă 
, Ale durerii mele porţi, 

I \ 

Eu ştiu ră n'o să crească piedici 
Pân' n'om fi noi de mulţi ani mo�ţi. 

Să moară'întâi tot al meu geniu, 
Cu-aceeaşi jale fără termen 
Va1 do5orî nisipul stâncii, 
Secând în sânu-i ·orce germen ... 

Căci mâine drumul minţii mele 
Va fi stropit cu flori de spini, 
Dar nu. va creste dusmănia 
Ce ni s'o cerne din vecfni. 

- .

\ 

,, 

. .
.
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Îndurerat dar rece gându-mi, 
Impin.; de-o intimă porunca, 
lnfruntă şi dărâmă valul 
De mărăcini ce i s'aruncă, 

Mergând departe către-o floare 
Mai albă decât orice flori, 
Ca să-şi răscumpere durerea 
Cu văzul castei ei colori. 

E floarea vergină şi sacră 
Ce-mi dă norocul întristării 
Şi jalea fericirii mele 
Din toate orele 'nserării ; 

E floarea ta, pe \care astăzi 
Mi-e milă 'n mâna mea s'o' strâng, 
Glorificând-o cu privir.ea 
Când cânt de dragoste şi plâng. 

Dar mai târz,iu visez norocul 
Să-i sorb parfumul din petale, 
Ingreunându-le cu lacrămi 
De bucurie şi de jale. 

Şi când visez mă mir de 'taina 
Mărturisirii ce mi-o vând 
Că toate dorurile mele 
Au împletit µn singur gând .•. 

Un singur gând pe"'.'o cale lwngă 
Iţi cată floarea s'o sădească 
Ca să se umple viaţa toată 
De flori ca tine ş,i 'să crească 
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In toate veacurile lumii 
Flori candide de mângâieri, 
Nu Je invidie ca ghimpii 
MântuHoaretor dureri. 

Eu am să mor cu gându'·n pace 
Şi dorul veşnicit în stele, 
Şi de n'or creşte flori ca. tine 

, Pe drumul visurilor mele, 

Având credinţa că pţ stânca 
'\Dintr_e-ale gândului meu porţi 
Nici pomi, nici iarbă n'o să crească· . 
Pân' n:om f.i .noi de mulţi ani m'Orti. · 

' ,- MIHNEA OLMAZU 

'} 

/ 

. ' 

�·-· 
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Cei dintâi fulgi.... ·,

* 

E de abia către sfârşitul lui Odombrie. Şi de căteva 
zile, un ger tăios turbură mi□ţile, zăpăceşte oraşul. In vhduh 
pluteşte un fior de înmărmurire, şi cei dintăi fulgi atârnă gata 
să cadă. Iar Coana Polixenia-de când cu schimbarea astn ne
aşteptată a vremii-e mereu· dusă pe gânduri. 

Mai cu osebire astăzi se simte apăsată de-o grije nelă
murită, ca �i cum s'ar afla în pragul unei primejdii. 

•Hei, doamne-dumnezeule, ce-o mai fi şi asta?• îşi zise
dânsa• aproape tare, făcând cu mâna în aier ca spre a se a
păra de-o muscă supărătoare. De durut n'o doare nimic; de 
lipsit, nu• i lipseşte nimic. Spaima de anii trecuţi a făcut-o pre
văzătoare şi s'a 'nchipuit cu de toate. Bărbatu-su, ce•i dreptul, 
nu-i decât un slujba� şi n'are cine ştie ce leafă. Dar•, cu pu
ţină chiverniseală şi cu voia lui Dumnezeu, lucrurile or· să 
mE argă. Cât . priveşte despre Mari cel, ea doarme cu ursişorul , 
ei în braţe ca 'n toate după amezile şi·i sănătoasă tun. Ja
vra de Picu stă tologit pe covoraşul de dinaintea sobei, mole-' 
şit de căldură, cu ochii ţintă Ia pătucul fetite;. Şi 'ncolo, slavă 
domnului : tihnă şi împăcare peste tot ! Atunci ? 

• Hm, mare comedie ! ..• •
Ar trebui 8ă se simtă fericită! De zeci de ori fericită fată

de alţii, cari poate nu au nici una din multumirlle şi îndestu
lările ei casnice. Hei, câţi n'ar dori ca ultim� bucurie, mâhni
rea ei de acuma ? Câţi ? Şi, totuşi, o presimţire neroadă de 
c.eva rău, de ceva ce par'că-i stă în spate, 'stărue cu încăpăţânare. 

•Ciudat I .. > 
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Işi luă lucrul depe scrin şi câlcănd ln vârful degetelor, 
se aşeză binişor. dinaintea ferestrei, pe singurul fotoliu rămas 
nescărmănat de unghiuţele blestematului de Picu. 

Hotărât: de' mâni are să-l dea la bucătărie. Iar dacă,po
doaba de colo, care doarme acuşica nevinovată ca un îngeraş, 
se va burzului, o trimite după dânsul. Cum de n'a făcut asta 
pân'acum? Aµzi, dumneata : să i prăpădească bunătate de mo
bilă şi ea să stea cu mânile'n sân ! Hm, numai Lică e de vină în 
toată istoria asta ! Că numai el i-a răsfăţat până'ntr'atâta /, .. 

Şi, oarecum aţâtată, începu să privească afară la trecă
torii grăbiţi, la pomii din grădină. 

Cei doi caişi de lângă portiţă, jerpeli.ţi şi cu braţele'ntin
se peste gard, îi făcură întipărirea unor, cerşetori. Plopul din 
colţ, tremurând din tot trupul ca prins de friguri, părea un 
sărman muribund ce se roagă de iertarea păcatelor. Vişinii 
înşiraţi de-a lungul gardului din dreapta, unul după altul, sgri• 
buriţi şi nebuni de groază, stăteau gata să-şi ia lumea' 1 cap. 
Numai nucul din dreptul ferestrelor, deşi înfiorat de asprimea 
neaşteptată a vremii, dar gros şi puternic ca· un om bine hră
nit, îşi înălţa podoaba sdrenţuită de frunze arămii� stăpânind 
casa şi grădina cu bratele sale ocrotitoare de patriarh. 

Şi totuşi, curând, foarte curând, frunzele acestea se �vor 
desprinde una câte una, vor picur-a în tăcere. Iar braţele lui 
strâmbe şi noduroase de moşneag, Ia cea dintâi viforniţă,. vor 
bate în geamlâcul casei, în tinicheaua de pe coperiş, cu de
gete uscate şi pline de desnădejde, ca un biet şi nefericit mi
log care cere'n zadar găzduire. 

La gândul acesta, coana Polixenia se'nfioră şi privirea-i 
rătăci în neştire· peste cuprinsul grădinei potmolite de-un strat 
gros de frunze râvăşite, de subt cnre - ici şi colo - răsă
reau scheletele celor din urmă flori din toamna aceia tristă 
şi fără văleat. 

Peste tot mâhnire şi pusti11. Peste tot moarte şi uitare. 
Doar câteva fire de ochiul boului, ocrotite de gardul din

spre uliţă, mai st5rue încă în colţişorul lor cu petalele răsu
cite, cu frunţile înclinate,· abătute şi întrebătoare. 

'Şi când sufletul - lipsit de mângâieri mai de seamă -
ţi s'a legat şi pentru totdeauna de familia şi căsuţa ta, precum 
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şi de toate nimicttrile dii1tr'însa şi de pe lângă dânsa. e o du• 
rere întreagă să fii nevoit să vezi şi să urmăreşti zi cu zi, 
ceas cu ceas, cl�pă cu clipă, cum moartea p11ne stăpânire pe 
tot ceiace ai iubit mai mult şi ţi·•a răsfătat până mai ieri sin
gurătatea. 

Dintr'o ramură a nucului se desprinse o frunză, atinse 
geamul şi se făcu nevăzută. 

Coana Polixenia suspină, se rezimă de speteaza fotoliu
lui şi rămase aşa, cu privirea în gol. 

* 

E într'amurg. Focul din sobă s'a jăruit şf•i linişte. 
Copilita trezită din soml'I, ,a încremenit pop,oneţ, cu ursi

şorul în braţe şi ochii la mămica ei. Picu dă din coadă şi-aş• 
1eaptă o vorbă de'ncurajare. Micuta îl înţelege, dar nit'ndrăz• 
neşte. Nu'ndrăzneşte nici să se mişte. Şi umbrele se furişează 

r mereu, umplând încăperea de taină. 
Deodată uşa se deschide cu sgomot şi servitoarea intră 

cu'n braţ de lemne, rotindu-şi privirea întrebătoare. 
Micuţa duce un deget la gură. 
Ea, însă, ridică din umere, lăsă lemnele lângă sobă şi 

s'apropie ,încrucişând braţele : 
- Coniţă, nu vă mai duceti la coana ma re? Azi e Joi .•

şi-i târziu.,. 
Coana Polixenia tresăi,i : 
Joi ? 
Apoi gândi: da, Joi I. .. Neapă:at că Joi f Iar Joile şi Du

, mfnicile sunt ale bătrânei... Asta o ştie bine: Căci face lucrul 
acesta de ani de zile. Insă, astăzi, nu are voinţă. Nu poate. 
Şi fără să pregete, adaogă într'o doară : 

- Dacă viei, ia pe Maricel şi du-te, !...
Maricel se prelinse din pat, îşi luă paltonaşul şi î11 loc

de obişnuitul „hai" dând lui Picu peste nas cu urslşorul, eşi 
de mână cu servitoarea, călcând în vârful degetelor� 

Coana Polixenia oftă uşurată. De data asta, cel puţin va 
singură; .. Singură cu desăvârşire. Dar când îşi văzu copilita 
dlsp�rând pe poartă cu ursişorul în brate şi câinele după dânsa, 
o cuprinse numai decâţ părerea de rău. Ce va zice bătrâna ?
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Ce va rbpttnde M�ricel? Ah, par'că le vede pe amândouă 
nas în nas, tăinuind nedumerite, pline de îngrijorare. 

Şi fără voie, gându-i lunecă 'n trecut ca pe unda unei 
,ape ·curgătoare : 

Se vede mică:' Mică de tot. Ca şi Maricel : ochii căprii. 
păr buclat, veşnic cu jucăriile ei. La Paşti şi la Crăciun, câte-o 
l'Ochiţă nouă de caşmir, ghetute cu bizeţ, şi anii trec ... şcoala 
vine, copîl'ăria se c1ilătoreşte � iat'o mari!.,. cu coada pe spate, 
citind ··romane Ce<, ori şi ce fată sdipată de grija pensionului. 
Mamă-sa îi urmăreşte umbletul mlădios, şi-i fericită. De două 
ori fericită, că-şi vede odorul înflorindu-i văduvia cu zâm
betul ei drăgc!laş. Dar anii aceştia, cei mai frumoşi din . viaţa 
ei, se scurg pe negândite, şi tntr'o bun11 zi, tocmai când să 
se aştepte mai puţin, Lică începe s� le treacă pragul. Pe urmă, 
câte-va b,ţluri, măritişul, şi. .. totul a fost un vis !, •• 

. Anii de durere încep. Incep ca, de aci_ înainte, pân� la 
sfârşitul sfârşitului, să se ţină lanţ-cu Qlici neînţelegeri, cu să
răcie, cu moarte ..• moartea lui Petruţ, care nu mai avea decât 

,· doi anişori pân'fa şcoală. Apoi răsboiul, naşterea lui Maricel, .... 
refugiul, mizeria, reîntoarcerea, un roman întreg. Pururi cu 
sus.pinul pe buze, şi nici o mângâiere decât Maricel : un fel, 

' de floare, răsărită din întâmplare la căpătâiul unui mormânt. 
Şi, deodată, firul se curmă, gândul rătăceşte ca 'n fata 

unui pustiu ; privirea-i îndurerată cată cu drag şi jale �1espusă 
spre cele câteva fire de ochiul boului, împovărate de căderea 
tot m·ai pripită şi gâtllitoare a frunzelor. 

· · 

Pe buzele•i arse flutură un surâs amar, pleoapele i se 
strâng într'o tremurare uşoară, se deschid din nou, rămân 
neclintite : 

»Unde-s visurile de altădată ? Unde farmecul şi iubirea ?
Urtde tinereţea ? Unde ?" 

Şi braţele•i diafane se ridicară şi se lăsară a desnădejde, 
ca două aripe rănite. 

Apoi, tăcere ... uitare ... părăsire .... 
* 

Cerul, de-un alb fumuriu, s'a înc.his deodată. Si cei din-
tăi fulgi de zăpadă încep să roiască 'n văzduh, să se 'nde
sească, să cearnă, să albească pomii �i grădina. 
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Coana Polixenia surprinsă, făcu ochii mari. Şi, ridicându-se 
dreaptă şi subtiratecă, avu o înfiorare de negrăită plăcer�, ca 

, şi cum steluţele acelea pt1foase i-ar fi atins .şi desmerdat fata, 
ochii, părul, gândurile, toată făptura. 

Işl lipi fruntea de geam, şi rămase aşa, îmbătându-se de 
căderea acela molcomă şi fluturătoare, care par'că-i limpezea 
văzul şi cugetarea. 

Dar, numai de cât, înfiorarea asta bolnăvicios de ascu
ţită dispăru şi pe faţa-i delicată se furişă o umbră de 'ntu
necare : îmbătrânea pământul l Imbătrânea ! .. 

Se dădu Ia o parte, şi petrecându-şi degetele subtirf şi 
tremurătoare prin păr, îşi aminti - şi pentru întâia oară cu 
groaza - de firele albe ce'ncepuseră să-i brumeze tâmplele 

Va să zică, bătrână l Bătrână ca şi pământul ! .• 
O descurajare nemărginiţă îi năpădi sufletul şi, înclinân,• 

du-şi fruntea doborâtă de durere - cea mai acţâncă din :iata 
ei ·-· că-zu pe fotoliu cu două rânduri de· 1acrimi pe obra:::. 

>li 

Pe la aprinst1I lumânărilor, Lică; de mână cu Maricel, inc 
tră în casă dupăind din picioare, gălăgios, duhnind a băutură: 

Dar, bine, frate, ce-i asta? Prin întt,neric ?
Coana Polixenia, ca trezită de pe altă lume, întoarse o

chil înecaţi de plâns, ,ii, privi lung şi, arătând cu mâna spre 
geam; 1ngăimă aiurită : 

- Fulgii, Lică I Fulgii ! Cei dintâi, fulgi I ..

A. Mândru .

• 

/ 
' 
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CANTEC RESEMNAT 

N'a mai fost pe Lume ,zici o bucurie 
Ca iubirea dată !lepăsării reci .•.• 
Eu îmi bucur gândul, candidă Marie, 
C'o să am_ această fericire 'n veci 
Şi mă rog de zeii vie{ii şi ai morţii 
Ca să-mi sece altă norocire-a sorţii. 

Ca illbirea dată neoăsării reci 
,Este numai slava mării pe furtună 
Către stânca 'naltă, când cu doruri seci 
Vrea s' o culce peste matca ei strdbullă,., 
Şi de n' are maree:. ··steag de biruinţi, 
Gloria i-o cântă valul de dorinţi. 

Este numai slava mării pe furtună 
Când cu gtinduri nalte 1ze uităm /,a stânci 
Nemişcate 'n noaptea cu lu:izilzl de lu11ă 
Şi sperăm s'aju11gem până 'n cer pe brârzci, 
Sau când rostul vieţii, ce�o găsim măreaţă, 
Ni l-am pus î1z jertfa-I pentru altă viaţă. 

Când cu gânduri fla/te ne uităm la stânci 
Care 'nfruntă valuri, vânt şi v·ijelie -
Nu mai sunt în viaţă glorii mai adânci, 
Dacă-ţi cuget gândul, candidă Marie, 
De c{i,t fericirea că te cuget el:l 
Şi mă si ; t în taină un vremelnic zeu. 

MIHNEA OLMAZU. 

,, 

" 
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Fli FERICIREA MEA 

Fii fericirea mea 
, Streină trecătoare, 

Şi lasă doar o clipă 
Dorinţa călătoare 
Să ţeasă visul clar 
Din fire de-amăgire. 
Fii fericirea mea 
Şi-aruncă-mi o privire, 
Streină trecătoare. 

Aruncă-mi o privire, 
Un zâmbet, care moare 
Incet, Jn colţ 'de .gură, 
Aruncă-mi o privire, 
- O rază de lumină -
Căci -sufletu-mi e-o floare
Ce n' ar voi să-şi vadă

• 

Peta{ele 'n grădină
Cum sânt la vânturi pradă .. ;.

Fii f ericerea mea, 
Streină călătoare ! 
Opreşte-te din drum, 
Şi nu călca 'n picioare 
O pasăre rănită 
Care-a uitat să sboare !...

ALEXANDRU BILCIURE seu 

/ 
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vom admira figura lui originală de adânc cugetător şi, de en-
tusiast poet. 

Poemul filosofie «De Rerum Natura (Despre firea lucru
rilor) cuprinde şase drtf închinate lui C. Memmius· Gemellus, 
un om fără caracter şi necinstit, faţă de care nu ştim cum 

. . I • 

să tălmăcim simpatia ce i-o arată poetul. 
Lucrarea începe cu un· imn înălţat Zeiţei Venus· ,,stră

moaşei, poporului Roman" Aeneadum genetrix, pe care o roa, gă să intervină pe lângă Zeul Marte, iubitul său, să dăruiască 
neamului său Pacea, sub oblăduirea căreia propăşesc toate 
artele. 

Cartea I. Inainte _cie a'. desvolta principiile filosofiei sale,, 
'Lucretius ne mărturiseşte scopul urmărit în opera sa : c.u aju
torul ştiinţei şi talentului său, el voeşte să propovăduiască 
lumei întregi că nu există zei sau,� chiar dacă există; ei 11,u se
amestecă de fel în cercul strâmt al existenţei omeneşti; că, prin 
urmare, trebue să se dea Ia o parte teama ispăşirH păcatelor 
într'o ltime viitoare; şi cu acest prilej aduce slavă memoriei . 

. lui Epicur; care, ridicând dinaintea ochilor oame;ilor vălul ne
gn� al neştiinţei, i-a isbăvit de' jugul supe.rsti.ţiunilor religioa·se. 

Principiile fundamentale ale sistemului filos.ofie, al cărui 
înfocat adept este· Lucretius, sunt în număr. de trei şi anume : 

· l. Primul principiu; In natură nimic nt:t naşte din nimic :

Principium cuj-us hinc nobis exordia .sumet 
Nullam rem e nihtlo gigni divinitus unqaam v 

Principiul de la care vom porni este că niciodată 
· şi nimic nu se naşte din nimic prin dumnezeJre.

. 
/· 

2. Al doilea principiu: Natµra m! nimiceşte nimic; mate•
ria este veşnică : 

_, 

Huc afc_edit uti guicque in sua corpora rursum 
Dis_soluat natura, neque ad nilum (nterimat res. 

La aceasta ' mai adaogăm că natura desface,,,. ori�-ce 
lucru în elementele sale şi_ nu reduce la nimic nici 
un lucru. . . 

Elementele, de care vorbeşt� aci Lucretius, sunt atomii 
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Despre aceste seminţe ale lucrurilor el ne mai spune c.1, fiind 
foarte mici : 

Nequeant oculis rerum primordia cerni. 
Atomii nu se pot vedea cu ochii. 

Invizibilitatea nu-i opreşte să-şi manifest�ze existenta. 
Atomii nu se ·văd dar totuşi există, ca şi vântul, mires

mele, căldura, frigul, umezeala etc., pe care, deşi nu le vedem,
totuşi le simţim următHe. 

• 

3. Al treilea principiu. Pe lângă atomi, în natură mai
există şi vidul. 

Est tn rebus inane 
Este în lucruri gol. 

Ca dovezi ale existenţei vidului dă : mişcarea, penetra• 
ţiunea reciprocă a corpurilor, greutatea lor. 

Deci totul se compune din atomi şi vid : 

.'Omnis, ut est, igitar peijăse natura duabus 
Constitit in rebus ; nam c�rpora sunt et inane 

Deci toată natura, aşa precum este, s'a alcătuit prin 
sine din două lucruri, căci sunt atomi şi vid, 

In natură găsim dot1ă soiuri de -corpud : corpuri com
puse [din atomi] şi corpuri simple / atomii]. 

Atributele atomilor sunt : soliditatea, eternitatea, indiV:i
sibilitatea, nestrămutarea şi micimea. 

După aceasta, combate părerlle diferiţilor filosofi asupra 
naturii ş'a materiei, ca de pildă teoriile Jqi Heraclitus, Empe
docles, Anaxagoras, Mai adaogă că suma elementelor, adică a 
atomilor, este infinită şi că universul n'are margini. 

Omne quod est igitur nulla regfo1ze viarun;finitum est. 

Tot ce există, deci; n'are margini. Prin ciocnirea atomilor. 
iau naştere corpurile compuse. 

Lucretit:s nu admite teoria centrului universului şi schi• 
teaz!, ca incheere a acestei cărţi, o eventuală prăbuşire a lumii, 
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Merită să fie menţionat frumosul episod al pluralităţii lu
milor. 

Cartea I l-a tratează 1despre natura atomilor, - emitând 
teoria clinamen-ului:: varietatea corpurilor compuse din natură 
nu se poate altfel exp!ica de cât admitând că atomii, în că
derea lor vertic�lă, au suferit o deviatiane, care a produs cioc
ni rea şi aglomerarea lor. 

Quod nisi declinare solerent, omnia dP.orsum 
Imbris uti guttas, caderent per inane profundum; 
Nec foret of/ ensus natus, nec plaga creata 
Pri1,cipiis; ita nil unquam natura creasset, 

De n'ar obişnui să se abată atomii, ar cădea toti 
ca picăturile' de ploae în jos prin golul adânc şi nu 
li s'ar naşte ciocnirea şi nici nu li s'ar crea lovi
tura; aşa niciodată natura nu ar fi· creat nimic. 

In aparentă, materia universului este nemişcată; în fond 
ea este într�o continuă mişcare, care este simbolul energiei 
vitale. 

Atomii nu-s numai pe pământ : stăpânirea lor se intinde 
prin spatiu şi asupra corpurilor cereşti: 

Aştrii sunt formaţi tot din atomii materiei ; număntl lor 
este infinit, de vreme ce şi elementele lor componente nu-s li
mitate Lucretius crede că sunt planete populate , cu fiinţe şi 
plant� şi că nu numai pământul ar avea singur acest privflegiu. 

Esse alios aliis terrarum in TJartibus orbes 
' 

. 
.. 

Et varias hominum gentes et saecla ferarum 

Există' în alte părţi ale lumii alt� pământuri, 
cu neamuri felurite de 9ameni şi soiuri de fiare 

Aceste corpuri cereşti care, unele faţă de altele se află 
acum în faze deosebite de evoluţie, vor pieri la uri moment 
dat, se vor desface, pentru ca iarăşi să reintre în viaţă în noui 
combinatii ale materiei eterne, - Cosmosul tot se va nărui 
şi se va prăbuşi atins de bă.trânete.-

, 

•
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Sic igituri mag, i quoque. circum moenia "'lUndi 
Expugnata dabunt tabem putresque ruinas. 

Astfel deci şi întăriturile lumii mari din ju1 ul 
nostru sdrobi_te se vo·r nărui şi se vor prăbuşi. 

Şi atunci ce înseamnă zbuciumul nebun al oamenilor ro
biti patimilor? Totul piere, nimic nu supravieţuieşte din bucu-
riile şi durerile noastre. , 

Viata n'are nici un şens : e un simplu fenomen al mate
teriei. Inteleptul care s'a pătruns de acesţ .mister, va căuta sin
gurătatea şi liniştea senină a templului î�ţelepciunii. 

Sed nil dulcius est bene quam munita tenere 

Edita doctrina sapientium templa serena, 

Dar nimic nu este mai plăcut de cât să stai în tem
plele senine; bine întărite şi clădite de învăţătura în-
·ţelepţilor. • 

· De aci filosoful va pnv1 cu milă la bieţii oameni, cari
rătăcesc pe· căile vietii, nimicindu-se· pentru avere şi putere. 
Aceste reflexiuni constituesc un frumos episod, aşezat chiar în 
fruntea a.cestei cărţi. 

Din examinarea acestor două cărţ.i, Lucretius intră în ca
tegoria filosofilor r,ositivişti şi determinişti. Universul este un 
conglomerat de atomi, cari se mişcă ,Şi se combină după legi 
fixe; voinţa divină este exclusă şi, prin urmare; minunea nu este 
decât necunoscut�! nedescoperit: multe lucruri ni se par mi
nuni, fiindcă ştim puţin din Mister. De aceia să nu se teamă 
oamenii de pedepsele vieţii de apoi. 

, Greşala lui Lucretius este că · toată această varietate de 
aspecte şi combinafiuni ale naturei, toată această putere de 
viată a atomilor o atribue hasardului; îndărătul acestor ma• 
nifestări ale energiei însă, veghează Dumnezeu. 

Cartea III se ocupă cu esenţa sufletulu'i şi cu ·misterul 
; mortei. Lu.cretius susţine că spiritu), adică principiul inteligentei 

este o parte a fiedrui 1ndivid, ca mâinele, picioarele,' ochii. 
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El crede că sufletul, adică principiul sensibilităţii, p�răseşte 
corpul omenesc în clipa morţii. 

Atât spiritul cât şi sufletul nu-s decât nişte. părţi ale or
ganismului omenesc. Spiritul şi 46Uflettil sunt nedespărţite şi 
sunt din aceiaşi substanţă. Substanţa . spiritului şi a sufletului 
este materia. 

Haec eadem rutio naturam animi atque animae 

Corpor'eam esse docet. 

Acelaş motiv ne învaţă că natura sufletului şi a spi
ritului est'e corporală. 

Substanţa spiritului şi a sufletului este lfoarte sabtilă şi

o rmată din părticele foarte mici.
Ne închipuim acum care trebue să fie părerea lui Lu

cretius despre moar.te. Nu trebue să . ne ·temem de moarte 
Printr';lnsa se desfac legăturile atomilor, atât ale corpului cât 
şi ale sulletullii ; ea este sfârşitul: cgnştiinţa personalităţii noa
stre dispare odată cu ultima suflare.-Din această carte me
rită să fie remarcat un elogiu· enfosfasJ, pe care autorul îl a• 
dresează lui Epicurus ; iar la sfâşit o personificare a Naturii, care 
povăţueşte pe om să .se plece cu resemnare în faţa le�ei co
mune, Morţii. Lungă sau s�urtă fiindu-ne viaţa, toţi suntem 
egali în veşnicia Mortii. 

Proinde Ucct aaot vis viv endo condere saecla 
Mors aeterna tamen nihilo minus illa mQ..ttebit 

. 

De-ai trăi veacuri întregi, Moartea veşnlt:ă nu mai 
puţin te va aştepta la capăt. . 

In această parte a operii sale LucreUus ne apare ca un 
P$icho-fiziologist, recunoscând existenta raportului, dintre. trup 
şi suflet. 

Cartea IV tratează despre simţuri. Lucretius socoate că
simţurile nu ne înşeală niciodată şi că .. datele lor sunt cele mat 
exacte pentru a cunoaşte obiectele externe. Precum se vede 
el este partizanul şcoalef sensualiste, de ·vreme ce este con-
vins că adevărul este produsul simturilor� 

•
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Invenies primis ab sensibus esse treatam 
Notitianz veri neque sensus posse repelli 

Vei afla că adevăritl a purces mai înt�i de la simţuq 
şi că simţurile nu pot fi înşelate. • 

. Tot aci, el emite teoria copilărească a ideilor imagini: 
El pretinde că obiectele radiază molecule extrem de fine din
tr'ânsele, aşa că imaginea este o prelungire a obiectului. 

Imaginea.,_ este deci o reproducere subtilă a obiectului 
având o individualitate determinată. 

Pe baza acestei teorii, el studiază mai departe condiţiile 
în care se produc somnul, .visele şi dragostea. 

-Cartea V. După un nou elogiu închinat .tot lui Epicur,
Lucretius discută geneza· lumii şi a societăţii. 

Mizeriile fizice şi morale ale lu�ii acesteia, în �are 
durerea şi nenorocirea predomină, nu-l îndeamnă să recunoască 
mâna unei Providenţe în alcătuirea Universului; căci o fiinţă 
desăvârşită, precum ar fi Dum·nezeu, nu poate fi autorul unei 
opere defectt'toase. 

Apoi ne arată cum s'a închegat lumea, formulând teorii 
astronomice cu "privire la mişcarea aştrilor, Ia mărimea soa
relui (care, după părerea sa, este tot aşa de mare precum se 
vede) ; explică fazele Junei; lumina şi căldu1a soarelui, feno
_menul succesiunii zilei, â noptii, şi a anotimpurilor, eclipsele 
solare şi lunare ; multe din părerile sate nu mai sunt admise 
de astronomia modernă. 

De relevat este modul cum îşi închipue că -a apărut viata 
pe pământ. La început s'au ivit plantele, appi păsările, animatele, 
pe urmă omul.· ·Această fiinţă superioară a -apărut mai întâi 
slabă şi sălbatică. 

Prin inteligenţa sa, a trecut de la ·primitivitate la civili
zaţi€, mai cu seamă după formaţiunea limbei şi dupa desco• 
perirea focului. 

Autorul ştie să ne reliefeze mi1i'unat etapele pe care 
omenirea Ie-a făcut pe calea provesului. Civilizaţia omenească/ 
trecând peste mizeriile stârnite de razboitt şi religie, se întă
reşte zi cu zi prin întemeerea familiei şi a Statului, prin agri-

I 
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culturi, ii,dusttle Şi ,comerţ, prin idealismul artelor. Calea pro-
gresului. n'aJ.1e capăt • 

. Carţea VI continu� e.J{plicarea fenomenelor natural.e: de 
pildă, aflăm teoria trăsnetului, a cutremurelor de pământ, a 
curcubeului� a .revărsărilor .Nilului, a epidemiilor. Toate aceste 
fenomene naturale nu sunt produse de mânia cerească, �i sunt 
consecinta unor legi ale materiei. 

Lucretius -a avut intuiţia microbilor când spune că epl• 
demiile sunt opera unor germeni1 văt�rriători din aer sau din
p!rµânt • I , • • 

·Prirnum multarum semina rerum
Esse supra· docui quae sint vita/ia nobis
Et contra quae sint morb o mortiqu e, necesse est

..- Mulfa voiare;
Mai întâi atn arătat maf su-s că există unele e1�mente

I 
' 

care, folosesc vietii noastre. ş; de altă parte trebue să
sboare prin văzduh unele eJemente aducătoare de
boli şi moarte. ·

Opera se ,sfârşeşte cu descrierea unef tedbile ciume, care 
a făcut odinioară mari ravagii în Ate�a. ..,, z 

După ce, am analizat ·în totalitatea ei opera lui Lucretius 
să stabilim după aceste date caracterul artistic al per�onalltăţii 
autorului. _,,.

> 

. 

li 

Acest suflet de elită :contrastează fundamental-cu menta� 
litatea epocei, în care a trăit. Sunt vremile .cele .mai furburi . 
ale istoriei poporului roman�' când furia războaelpr civile şi a • 
proscripfîunllor. este deslănţuită. lq. toiul nebuniei politice se· 
înaltă Lucre,tius ca să. cânte im imn de preamărire PăciJ. Ca, un 
mare iu·bitor de pace, el se adresează Venerei ea aceasta să 
înduplece pe Marte şi să ·readucă liniştea şi bel_şugul, care pre
dispun la vis şi poesie. 

Această aspiraţlune către pace este semnul distinctiv al 
·unui temperament de artist.
. Pe lângă aceasta, dispteţul pe care-I arată fata de sbu• 

, ciumul 'patimilor' omeneşti pentru bogătii · şi' 'măriri deşerte 
denotă. din partea scriitorului o delicateţă · de_ spirit ş] un 
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idealism. ce· I vor determi na la retragere şi resemnare, exage

rându-le până la pesimism. 
Apoi altruismul de la care porneşte conceptiunea ope· 

ref sale presupune o do�ă mare de, filantropie. I? .ragostea de 
Umanitate, pusă în slujba căutării adevărului, îi dă curajul să 
predice învăţăturile mântuitoare ale lui Epicur. Inima sa se 
strânge de dui;,ere când vede pe bietii muritori svârcolidu-se 
•n ghiarele tiranilor de s'us� adică a superstitiilor religioase şi
a tiranilor de jos, adică -a patimilor. Vulgarisarea ştiintei, cu

s co pul de a risipi întunericul ignoranţei şi de a conttibui la
realiza rea fericirii pe pământ este telul vieţei şi operei sale.

Dar chi�r felul său de a argumenta v�deşte o fire im•
presionabilă de artist. Argumentaţia sa nu este seacă şi rece
deşi tratează chestiuni aride de filosofie, în sustinei-ea tezei
sale el pune entusiasm. şi râvnăide apostol, accentându-le, în
aşa fel, în cât, adversarii săi le-au luat drept simptome ale
nebuniei

N�t numai atât dar sufletul acestui filosof înddgeşte va·
rietatea infinită de forme şi forte ale naturii; el prinde culo
rile, sunetele, prefacerile ei.

Cu alte cuvinte �el are. un puternic. sentiment al naturi i
şi sub influenta lui zugrăveşte cu imagini vii ·şi bogate frumu-
seţea, eternizându„o prin artă.

, . Natura trecută prin prisma sufletului său şi împodobită.
cu darurile originaHtăţii sale se cristalizează în opera sa ar•
tistică.

De aceea citirea poemului filosofie a lui Lucretius nu ne
oboseşte; din potrivă; şi prin farmecul entusiasmului său şi
prin frumuseţea eprsoadeJor sale variate şi adecuate, ne face
să nu băgăm de seamă stilul prea geometric şi penuria de
termeni filosof.ici ai limbei latine, mentinându-ne interesul şi

atenţiunea vii.
Şi, în fine, Lucretius este vrednic de gloria ·pe· care in

su-şi o nădăjdueşte Ia finele cărţei întăla; căci, după cum un me
dic, ca să dea o băutiuă amară dar lecuito-ave unui· copil bol-
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rtav, unge buzele cupei. c� mi�re, tot aşa şi el a îndulcit doctoria 
prea severă a filosofiei lui Epicur cu mierea poesiei (Musaeo 
melle). Sub două ipostase, d� cugetător. şi poet, Lucretius a 
contribuit 1a triumful Adevărului Şi a 1slujit cu , credinţă \' şi 
râvnă templului măreţ al Ideal�tlui. 

1s· Noembrlf 1921 
Constanta 

' 

. ' 

✓.
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'1 
·, 

'\ 

\ \ 

. \ 

... 

,.GH. TOMA 

profesor 
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LANURILE 

Cât poate prinde ochiul, -din zare până'n zare, 
Al lanurilor aur subt auru.I din cer 
Tlllărnindu-şi sânul, se'ntinde ca o mare; 
Şi ard greoaie spfcuri ca nişte lănci ce pier 
ŞI Iar. apar-în luµtll, nebănuind că mâine 
De legi nestrămutate vor fi schlmbate•n pâine; 

Si cum privesc pe g_ânduri undirea lor fugară 
De-mi pare că pământul mi-aleargă supt picior, 
Eu văd în goana as ta şi tristă şi amară 
Intreaga omenire cum fuge'n urma lor, 
SI cum mereu n'ajunge şi val�rile cre�c 
Şi· ţipă desnădejdea în pieptul omenesc, 

O, lanuri, lanuri
,-

lanuri, •• Voi, pentru cari cu totii 
Imprumutăm dur;rii aripi neobosite, 
Spre-a făuri o lume în care strănepoţii 

- S'arunce peste viiaţă privirile - oţelite,
Făptuti mai ideale cândva de ne•am trezi
Fatalul vostru nume 'pe buze „ar amuti,

Şi-ar înflori surâsul_etern şi fără :vină,
De patimi şi de sânge ne-ar păgubi lnnaltul,
ŞI ue�am creia o limbă atunce a  mai divină,
Căci alta ne-ar fi soarta şi telul nostru altul,
Iar aripile păcii, deşfăşurate'n gol,
Ar da tri1Jmfătoare pământului ocol.

•
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Şi, totuşi, ce putere m'aruncă'n viito1·, 
De•mf pare că acolo mă simt la mine,acasă, 
Că ochiul mintii mele s'aprinde mai uşor, 
Că nu mai simt nimica din sbuciumul ce-apasă, 
Vai, c,e glas tot vorbeşte prin întruparea mea -
Că viziunea asta s'ar întâmpla cândva•? 

Cutremuratu-mi suflet, de-atâta buc�rie 
Tresaltă şi s:avântă spre cerurl cu'n salut, 
Şi valuri de lllmină şi v.a'uri de-armonie 
Revarsă'n încăperea mult strâmtului meu lut, 
De pare că uitarea de sine m'a orbit. 
Şi-acum a gcrna oată, răsar din infinit. 

Şi-aş vrea cum sunf ac.urna, să fiu întotdeauna:• 
Purificarea 'n mine să-şi cânte versul dur, 
Ca'n veşnica mişcare făcând cu dânsul una 
Să pot în toală voia Hlphtra să-mi îndur,· 
Să pot zâmb-i şi pururi lipsit de cug.et greu, 
Ca'n biblie pe-aproape să-l simt pe Dumnezeu. 

Dar noaptea mă surprinde pierdut cu vhu'n zare, 

_I 

Şi lanurile v_âlva de mult şi-au încetat, \Şi 'n mine fără voe a grijilor pierzare 
Cuvântul îşi rosteşte de<>dafă ne 'odurat, 
Şi gându-mi iar se'ndreaptă spre. ziua cea de mâine, 
Spre ttriaşa lu,Ptă, şi •. goana după pâine. 

A, MANDRtJ 

- .
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)

Fratel�f Wilhelm de Rubruquis din ordinu I fraţilor minoriţi 

Jn anul mântuirii 1253, în părţi e răsăritene. 

• p. 17 1. Prea înălţatului şi prea creştinului Domn Ludovic, din
mila li.1i Dumnezeu rege ilustru al Francilor, prea umilul 
frate Wilhelm de Rubmqnis din ordinul fratilor minoriti, 
sănătate şi biruinţă veşnică întru Cristos. Scris este la 
Eclesiast despre înţelept: ., va trece prin pământul multor 
seminţii şi va încerca bune şi rele Ia toate". Săvârşit-am 
aceast� lucrare, Doamne stăpâne al meti, ci .stau la în
doiala: oare ca înţeleptul sau ca nebunul ; c.ăci mulţi fac 
ce�a ce face înteleptul, dar n:.t cu înţelepciune, ci mai 
mult cu nebunie ; din care număr a fi şi eu miQe teamă. 
Totuşi, fiindcă mi„ai dat poruncă, când am plecat de Ia 
tine, a însemna toate cele ce voiu vedea la Tătari şi 

p. 18 m'ai sfătuit să nu preget a scrie scrisoare lungă făcut
âm cele ce mi-ai poruncit, însă cu teamă şi cuviinţă, căci 
nu mă ajută puterea a scrie unei Maiestăţi ca a Ta ceea 
ce trebuie. 

2. Afle, aşa dar, sacra voastră Maiestate că în anul
Domnului 1253, la 9 Mai, am intrat în Marea Pontului,

pe care mulţimea o numeşte şi Marea cea mare. Şi a-

1) Dăm în traducere această extrem de Interesantă povestire a că
lugărului Rubruquis, nu numai din p· d-v. etnografic, dar şi Istoric, Intru 
cât ne dă relaţii -asupra Dgbrogei noastre şi asupra neamurilor vecine cu 
noi în stepele de la N. M. Negre, 

Î 
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ceasta se întinde pe o lungime de 1400 mile, precum am 
aflat de la negustori şi se împarte în două părti : căci 
la mijlocul ei su ,t doul tlnuturf : unul· spre Crivâ t, iar 
celălalt spre amiază. Şi cel care stă spre amiază se zice 
Sinopolis [ =Sinope] şi este cetate şi port sub ascultarea 
suttanului Turciei ; iar cel dinspre Crivăţ este tara ce se 
numeşte de către-J:atini :_ Gaz aria, însă de către Grecii 
cari o lo�uesc pe lângă tărmul mării: Cassar/a, adecă 
Cesarea. Şi are şi promontorii ce intră în mare spre mia
zăzi către Sinopole ; ş i  între Sinopole· şi Cassarfa sunt 
300 mile, aşa că de Ia aceste două ţinuturi până la :con-

) 
stantlnopole sunt 700 mile în lung ţi 1n lat şi iarăşi alte 
700 mile spre răsărit până în Hyjeria, C!lre este o pro
vincie a Georgiei;

3. Ne-am îndreptat în spre provincfa Gazarlei, s:iu
Cassariei, care este ca un triunghiu, având spre asffntit 
un oraş ce se numeşte Kerson, unde a fost martirizat 
sfântul Clemens. Şi plutind c!itre ea, văzurăm un ostrov 

p. 19 în care se ridică un templu, ce se _zice că e făcut de 
mâni îngereşti. La mijloc, în cap-ătul ei1 de miazăzi, are. 
un oraş ce se numeş'e Şoldaia, care priveşte în faţă 
Sinopolea şi acolo poposesc toţi negustorii ce vin din Tur
cia .şi vor tă meargă în ţările din spre Crivit, precum şi 
cei ce vin din Ross/a şi din iările dela -mlază•noapte Şi 
vor să treacă în Turchfa. Aceştia duc cu ei „ varium • şi 
•p-rys1am> şi blănuri scumpe; iar ceilalţi duc stofe de
bumbac şi de mătase şi aromate. Spre răsăritul acelei
f'ări se află oraşttl ce se zice Matrica, unde cade flttvftil
1'anals [ =Donul] ln Marea Pontului, având la gură o
l�rglme de 12 mile ; căci fluviul acesta, înainte de a in•
tra în Marea Pontului, face o mare, având spre miază
noapte o lărgime şi o lungim'e de 700 ,1nile, dar neavând
nic�eri o adâncime mai mare de 6 ,paşi, din care -pricină
vasde cele mari nu Intră în ea, ci negustorii din Constan
tinopote, sosind la numitul oraş Matrlca, îşi trirriit Iun•
trile până la fluviul Ta.nai s. ca să cumpere peştele uscat
şi anum·e : sturionii şi •thosas borbatas• şi alte multe
feluri de peşti,
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4, Aşa dar numita ţară Cassaria e încinsă de mare din 
trei părti : din spre apus, unde e ChersomiJ, oraşul lui 
Clemens şi din spre miazăzi. unde e Soldaia în care .am 
debarcat şi care este vârful tării şi din spre resărit, unde 

p. iO e oraşul Matrica şi gura mărfi Tanais.
5. Din�olo de gura aceasta se aWl Zikia, care nu as

cultă de Tătari ; agoi · Suevii şi Hiberii, mai spre răsărit, 
cari de asemenea nu ascultă de Tătari. Apoi spre miazăzi 
de ele se află Trapezuntul, care are stăpânitorul ei pro
priu, u1 numele Guido; din neamul împăratilor Constan
tinopolitani ş1 care ascultă de Tătari. Apoi vine Syno
polis, apartinând sultanglui Turciei şi care de asemenea 
ascu1tă de. ei. Apoi tnra lui Vastacius, al cărui fiu se 
chiamă Astar, după unchiul de pe, mamă şi care nu as
GUltă de ei. De la gura lui Tanais spre apus pâllă la 
Dunăre, totul le e supus şi chiar şi peste Dunăre, spre 
Constantinopote, Valachia, care e ţara lui Asarz şi Bul·

garia mică pâtză tn Slavonia 1) totul le plăteşte tribut ;
şi chiar, in afară de tributul· pomenit, ei au ridicat tn • 
anii de curând trecuţi de fie ce casă câte o secure şi 
tot grâul 2) pe care l-au găsit, in masd. 

6 .. Am ajuns la Soldaia la 12 ale lunii lui Iunie şi au 
venit la mine nişte negustori din Constantinopole, cari 
mi•au spu_s că vor sosi a.:olo nişte soli din Ţara-Sfântă, 
voind să meărgă la Sarcalzt 3). Eu totuşi predicasem îu 

p. 21 faţa multimii la S-ta Sofia că nu sunt solul nici al. Tău
şi nici al nimănui, ci că mă duc la necredincioşi, după 
cum ne poruncesc regulele noastre, Atunci numiţii ne• 
gustori mă sfătuiră să vorbesc cu băgare de seamă, fi·• 
indcă ei au spus di eu sunt sol şi că, de voiu spune că 
nu sunt sol, _nu voiu căpăta trecerea mai departe. De 
aceea vorbii astfel către căpitanul cetăţii, ba chiar către 
vicariul căpitanilor, căci aceştia plecaseră la Baatu din 
iarna trecută ca să ducă tributul, şi tncă nu se în• 
torseseră : 

«Am auzit vorbindu-se in Ţara-Sfântă că· Domnul vos-
------ . 

1) Iri unele mscr.: SolonJam, Solonomlam, Solonomam,
1) Jn mscr Hkl.: frumentum -, grâul, ln altele ferrum - flerul.
8) Ia unele mscr. Sarcac, Sarthac, Sart ach.
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tru Sarcaht e creştin şi mult s'alt b�curat creştinii şi mai 
ales prea creştinul Domn şi t<ege al Francilor, c�re se 
află în pelerinaj acolo şi se luptă cu Sarasinii, ca să 
mântuie locurile sfint.e din mânile lor. Drept aceea voesc 
a merge Ia Sar-:aht şi să f dau scrisoarea Domnului şi
Regelui meu, · prin, care îl îndeamnă pentru folosul tn• 
tre.gii creştinătătt�. 

Iară ei mă primiră cu bucurie şi-mi deteră ospeti� la 
biserica episcopală, Şi episcopul bisericii aceleia fusese 
la Sarcaht şi mi-a povestit multe lucruri_ bune despre 
Sarcaht, pe care eu după aceia nu le-am aflat la fel. 

Apoi m'au îndemnat să aleg cu ce aş voi să plec: cu 
- boi şi care pe două roate, ca să-mi duc .1u

0

crurile, sau

p. 22 cu cai de povara ? Iar negustorii Constantinopolitani mă
sfătuiră să i�u care, ba încă să cumpăr şi eu câte-va de 

.acestea acoperite, de cart întrebuinţează Rutţnii la trans
pottul pieilor şi în ele' să pun toate lucr-uril la care nu 
umblu z11nic ; .căci, dacă aş lua cai, ar trebui ca la fie-ce 
popas să cobor şi să încarc lucrurile· pe alţi cai ; - afară 
de aceasta, eu însumi să călăresc pe·Iângă boi. Am a�
cultat sfatul lor,- spre răul meq, fiindcă am mers la 
drnm până la Sarcaht două luni, -c·âod puteam să stră
bat aceeaşi distanţă numai într'o lună, dacă aş fi mers 
cu caii. 

Adusesem cu mine din Constantinopole poame .şi vin 
inu.scat şi pişcoturi fine după sfatul negustorilor, ca să 
ofer căpitanilor de frunte, pentru ca mai uşor să-mi des• 
chidă calea ; căci la ei nimeni nu e privit ci1 ochi buni, 
dacă. vine cu mânile goale; Toate aceste·a le pusei într'un 
car, fiindcă lipseau de ac-olo căpitanii cetăţii şi fiind_wă 
mi s'a spus că vor bucura mult pe Sarcaht, dacă aş 

' t 

putea să i le du:: până la din sul. -
7. Pornii as-tfel la drum pe la calendele lui lunie, îm

pretţnă cu patru,-care cu covergi şi încă _ctt alte două, pe ·
care le-am cumpărat de lâ ei, în care duceam paturile
de dormit noapteat Mi s'au dat şi-

1 
cinci cai de călărie,
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căci erari1 cind persoane : eu şi tovarăş'ul meu, fratele 
Bartholomcu de Cremo na şi Oossel, pm tă torul darurilor 

p 23 şi omul lui Dumnezeu Turgemannus şi copilul Nicolae, 
pe care îl cumpărasem din Constantinopole din mila vois
tră. Ne-au dat şi doi oameni, cari duceau carele şi pă-
zeau l;>0ii şi caii. 

8. De la Cherson până la gura lui Tanais domină marea
nişte · promontorii înalte; iar între Cherson şi Soldaia 
sunt 40 de castele, aproape fiecare având un grai de
osebit. Pe aci se află şi mulţi Goţi, al - căror grai este 
teutonic. 

Dincolo de muntii aceştia, către miazfooapte, se întinde 
o pădure foarte frumoasă spre câmpie, plină fiind de
izvoare şi pâraie, iar dincolo de pădure se aşterne o
câmpie întinsă, care tine cinci zile, până la marginea de
miazănoapte J provinciei, ·unde se îngustează, având ma- •
rea şi la răsărit şi la apus, iar de la o mare la alta se
întinde un şanţ uriaş. In câmpia aceasta, fnainte de a
veni Tătarii, trăiau Cumanii şi siliau numitele oraşe şi
cetăţi să le plăfit1scă tribut; Jar când au venit Tătarii
o aşa de mare mulţime de Cumani a l11trat in această
provincie, fugind până la malul mării, în cât cei vii
mO.ncau pe cei morţi, după cum mi-a povestit un negus
tor, care a văzut aceasta, zicând că cei vit sfâşiau şi
rupeau cu dinţii cărnurile crude ale morţilor, precum câ-
nii sfâşie cadavrele .

. La marginile provinciei se află lacuri multe şi mari, 
din ţărmurile cărora ies izvoare sărate, a căror apă, 
de'ndată ce intră în lac, se preface în sloi tare ca ghiaţa; 
iar de Ia salinele acestea Baatu şi Sat..:aht au mari veni
turi, fiindcă aci vin din toată Rusia după sare şi de fiece 
car încărcat, oamenfi plătesc două pânze de bumbac, pre
ţuind jumătate de yperper. Vin chiar şi pe mare multe 
c.orăbii după sare şi toate .Plătesc tribut, după cantitatea 
ce o încarcă 

P 24 9. Aşa dar, după ce am plecat din Soldaia, descoperii 
la ziua a treia pe Tătari, printre cari, de ţn1ată c� am 

www.minac.ro



51-2

intrat, mi s'a părut că am căzut intr'altă lume, a căre_i 
viaţa şi obiceiuri vi le voiu descrie pe cţt pot. 

10. Ei nJl au oraş zidit şi nu-I cunoşc p·e cel viitor.
Şi-au împărţit între dânşii Schiţia, care se întinde dela 
Dunăre până la răsăritul soareltti ; şi ·fie care căpitan, 
după cum are sub ascultare mai multi sau m_ai putini 
oameni,. ştie hotarele pă,unilor sale şi unde trebuie să 
paşcă iarna, unde vara, unae· primijvara, sau _toamna. 
Căci iarna ei se coboară spre locurile mai calde dfospre 
miazăzi, iar vara se urcă.' spre Criv�t, căţre locurile mai 
reci. Ei păşunează pe lo�urile fără ape iarna, când e ză
padă, fiindcă au zăpada drept_ apă. 

11. CMa· în care dorm o aşează pe roate şi . e făcută
din ramuri împletite, iar grinzile sunt tot de ramuri şi  _ 
toate se adună sl!_Ş Ia o roată mi.că, de unde se înaltă· 
un gât ca un .coş de sobă, pe care-l acopă_t cu . postav 
alb, uns adesea cu var, sau cu humă albiei oasă şi cu 

' 'praf de oase, ca să străhtciască şi mai tare, Uneori este
şi negru. Postavul din jurul coşului de sus ei îl împodo• 
besc cu tot felul de pic_turf. La intrare ei spânzură o 
perdea de postav cu -multe· figuri ; căci ei coase bucă-

P· Q5 ţile de stofă colorată aşa în cât să închipue copaci şt'
vite şi păsări şi dobitoace. Casele le fac aşa de mari, în 
cât unele au 30 ·paşi în lătime. Eu 'însumi am măsurat 
odată lăţimea dintre urmele roţilor unui car şi ain aflat 
20 picioare ; şi când casa stă aşezată pe car, ea trece 
de roţi, de ambele laturi, cu cel' puţin 5 paşi. 

Am numărat- la un singur. car 22 boi trăgând o sJngură 
casă : unsprezece · la şir în -sensul lăţimii carului şi alţi 
unşprezec.e înaintea lor. Oiştea carului e1a mare .cât un 
catarg de corabie· şi un om sta în gura casei, deasupra 
carului, mânând boii. Deasupra ei fac din ramuri înple
tite o arcă patrunghiulară, căreia -îi· pun un acoperiş 
tot din ramuri . înpletite şi-i Iasă în fată o mică_ deschi• 
dere ; pe urmă o acopere cu un postav negru mujat . în 
zer, sau lapte de oale, ca să nu răzbească ploaia şi- pe 
care-l în podobesc cu figuri feti.uite şi cu pene. - ln astfel 
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de că mă rute ei încarcă toată gospodăria lor, precum şi 
comorile şi, legându- Ie puternic pe carele lor <.U două 
roate, trase de cămile, ei pot să treacă şi râutile- prin 
vad. Casele de lo:uit niciodată nu le coboară depe care. 
Iar când le coboară, · totdeauna le aşază cu uşa spre 
miazăzi, iar. can le cu_ arcele le a şază fără excepţie în 
apropierea caselor Ia o jumătate de aruncătură de piatră, 
aşa în cât casele să stea între două şiruri de care, ca 
intre două _ziduri. 

p. 26 12. Matroanele îşi fac cele mai frumoas� care. N'aş
putea să vi le descriu mai bine de cât pictându-le ; b.a

încă eu aş fi pictat fotul, dacă aş fi cunoscut această 
artă. Un bogtăaş Moal sau Tătar are dela o sută -până 
la două sute de asemenea care cu case pe ele. Baatu 
are 26 soţii şi -fie care din ele are câte o casă mare, în 
afară de altele mai mici, pe care Ie aşază. înapoia celei 
m�ri şi servesc de odăi pentru copile,- Şi de fie care din 
aceste case ţin 200 de care. I.ar când îşi aşează casele 
la pământ, prima soţie si·o aşază în marginea despre as
finţit şi după ea vin celelalte la rând, astfel că ultima 
soţie se află la marginea despre răsărit. Iar distanţa din
tre curia unei doamne şi a celeilalte este, de o arun:ă
tură de piatră. Gospodăria unui Moal bogat· se înfăţi
şează ca un ma1e sat; totuşi, foarte puţinî,.bărbaţi vei 
gasi acolo. O singură muieruşcă condLtce 20 sau 30 de 
care, căci tinutui e câmpos� Carele trase de boi sau că
m-lle · sunt Ie�ate unul după altul, iar muieruşca stă îp 
cel din capăt, mânând dopitoacele şi toate celelalte care 
înaintează dupa ea, tin pasul. Dacă. se întâm piă să 
ajungă în.tr'un Ioc mai- rău, carele sunt deslegate şi ·trec 
pe rând ; şi astfel înaintează agale prin stepă, cât poate 
urr.bla mielul, sau boul. 

13. După ce au coborât casa la pământ, cu uşa spre
miazhi, ei aşe-ază patul stăpânului spre miazănoapte. 
Locul femeilor este totdeauna spre laturea de răsărit, 
adică spre stânga caşei stăpânului, aşa cum stă în patul. 
său cu fata întoars1 spre miazăzi ; iar locul bărb:itilor-e 
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P 27 spre la_turea de apus, adică spre dreapta; Bărbnţii ce ' 
intră în casă niciodată nu-şi atârnă tolba cu săgeţi spre 
partea femeilor. Deasupra capului stăpânului se află ·o 
imagine ca o păpuşe, sau staiuetă de postav, pe care o 
numesc •fratele stăpânu!L1i», ambele fixate în perete ; iar 
deasupra lor între ele se află un mic idol, care este pă
zitorul casei întregi. Stăpâna casei mai aşează pe partea 
dreaptă, la picioarele patului, pe un suport înalt, o blă
niţă de ied umplută cu lână sau cu altă materie şi lân-
gă ea o statuetă, care priveşte 3pre ro'lbe şi celelalte 
femei. Lângă intrnie, de partea femeilor, se află un alt 
idol cu uver de vacă, pentru muierile care mulg vacile, 
căci ocupaţia femeilor este să mulgă vacile. De partea 
cealaltă a intrării, spre bărbaţi, se află un al doilea idol 
cu uger de iap;l, pentru bărbaţii cari mulg iepele. Cân·d 
se adună cu toţii la băut, mai întâi stropesc Cil băutură 
idolul ce se află la capul stăpânei, apoi ceilalţi idoli la 
rând. După aceea un slujitor iese din casă cu un vas şi 
băutură şi varsă de tre·i ori spre miazăzi şi de fiecare 
dată îşi îndoaie genu chiul ; iar aceasta o face în c instea 
focului; pe urmă varsă spre răsărit în cinstea aerului; 
apoi spre apus în cinstea apei şi în urmă spre Crivăţ 
pentru morti. Când stăpânul ridică cup 1 în mână ca să 
bea, mai înainte de a bea el varsă parte:i sa la pământ. 

P, 28 Dacă bea de-a căl.'.lre, el varsă mai întâi din băutură 
pe gâtul, sau coama calului. Aşa dar, după ce slujitorul 
a făcut libatiuni spre cele patru pătţi ale lumii, se în
toarce în casă, iar acolo doi robi· cu două cupe şi tot
atâtea vase stau gata să to1rne pentru stăpân şi soţia 
sa, care stă alături de dânsul, sus pe pat. Şi de oare ce 
stăpânul ar� mai multe neveste, cea care d,oarme cu el 
peste noal}te stă alături de el în timpul zilei, iar ·celor
lalte li se îngăduie în ziua aceia să vie fo aceaşi casă 
la băut şi' acolo se ţine .,,curia•; iar produsele din ziua 
aceia se depun îu gospodăria acelei femei. Inăuntru_:se 
află o laviţă cu un burduf cu lapte, sau cu altă băutură 
şi cu cupe. 
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14. Iarna ei prepară o băutură foarte bună din-orez. meiu,
grâu şi din miere limpede ca vinul ; iar vara nu se în
grijesc decât de cumis. 1) Cumlsi.11 se află totdeauna sub
casa, înaintea uşii şi lângă el' stă ttn ,ântăreţ cu o ţiteră·

p. 29 lnsă ţitere şi viori ca ale noastre nu se văd acolo, ci alte
instrumente, ce nu se găsesc pe Ia noi. 'Şi când stâpânul 
începe a bea, atunci unul· dintre slujitori strigă cu glas 
tare: .,ha I" iar cântăreţul porneşte a zice din ţiteră ; iar 
când fac petrecere mare, atunci cu totii b1t din palme şi 
chiar joacă dupa ritmul ţiterei: bărbaţii în faţi stăpânului 
şi te·meile in faţa stăpânei. Şi după ce stăpâaul a băut, 
slujitorul exclamă încă oda tă ca mai înainte, iar cântăreţul 
tace. Pe urmă beau cu toţii în csrc, şi bărbaţiî�şi muie
rile şi uneori· beau la întrecere în chip ruşinos şi cu 
lăcomie. Şi când vor să prnvoaGe pe cin�va la băutură, 
îl înhaţă de urechi şi l trag cu putere ca să-i deschidă 
gâtlejul şi bat din palme şi'ţopăe în faţa lui. De asemenea, 
când vor să facă cuiva o sărbătoare şi o bucurie, unul din 
ei prinde o cupă plină, iar alţii doi îi stau la dreapta şi 
la stânga şi aşa câte şi trei păşesc cântând şi 'jucănd până 
la acela căruia voesc să-i întindă cupa şi-cântă şi ţopăe 
în faţa lui ; iar când omul întinde mâna ca să ia cupa, 
ei se retrag numai decât şi apoi se întor� din nou şi 
astfel duc jocul de trei şi de patru qri, refuzându-i cupa, 
până să-i deschidă bine pofta şi atunci numai îi dau cupa 
şi cântă şi bat din palme şi frământă din pid<Jare, până 
ce acela bea. 

15. In ceea ce priveşte hrana lor, veţi cunoaşte că ei
p. 30 mânâncă cu indiferenţă toate mortăciunile lor; iar într'o

mulţime aşa de mare de turme şi vite, nu puţine 
dobitoace mor. Totuşi vara . .cât tirnp au cumis, adecă 
lapte de iapă, nu se îngrijesc de altă mâncare. De âceea, 
dacă se întâmplă să le moară vre _un bou sau�un cal, ei 
le taie carnea ia felii subţiri şi o usucă Ia soare şi la 
vânt, fără sare şi fără să capete miros urât. Din mărun
taele cailor ei gătesc bucate mai bune decât dintr'ale por-

1) In text ncosmos", ,,cornos".
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cil or· şi le mânâncă proaspete ; celelalte cărnuri Ie conserv â
pentru iarnă. 

Din pieile boilor ei _fac burdufuri mari, pe care Ie .usură 
la fum. Din p artea dinnapoi a pieilor de cal fac incăl· 
tăminte foarte frumoasă. Din carnea unui singur berbec 
gătesc mâncare pentru 50 până la 100 . de oameni, căci 
o dumică măruntă în nişte vase şi o fierb ·cu sare şi apă.
Alte bucate �u sate nu gătesc .. Apoi. cu vârful cutitului 
sau cu o furculiţă anume. pregătită, întocmai ca aceea cu 
• 

• • I 

care noi obişnuim să mâncăm perele şi poamele fierte în 
vin, ei întind fiecăruia di 1 tre ei, cari stau înu_>rejur, · câte 
o bucăţică sau două, dup.ă multfmea comesenilor. lnainte

·cte a se împărţi carnea, stăpânul alege pentru dânsul
· cefa ce•i place şi chiar dac.ă dă cuiva o· bucată mai
aleasă. se cere ca cel ce o -prime.şte s'o m•ănânce el şi .
să n'o dea altuia. Dacă n'o poate mânca toată, el trebne

, s'o ia cu dânsul, sau să o dea băiatului său, dac.ă e de faţă,

ca să i-o păstreze. Dacă nu e de fată, --el o pune în 
p. 31 ;,captargaca, adică intr'o traistă .Qătrată, pe care o poută 

cu dânsul, ca să puie :ntr'ânsa toate lucrurile de acest 
soi, ba chiar şi oasele când n'are timp sa le· �oadă în t..

deajuns, ca să- le roada după aceea şi astfel să nu arunce 
nimic d.in mâncare. 

16. Cumisul, adecă lapţele de iapă. se preparLîn modul
următor. ·Ei întind deasupra i:,ământului un otgon lung,
legat d.e doi pari şi de otgon leagă pe la orele trei mânjii
iepelor pe care vor să le mt1lgă. Atuncr!ep'ele s'apropie 
de mânji şi se Iasă mulse în pace; iaT da:ă vre-una din 
ele e mal nărăvaşe, atunci un om îi prinde mânzul şi i•I 
duce la uger ca să sugă ; . pe urmă îl înlătură, iar mu_lgă" 
torul trage laptele .. · 

După ce astfel adună o mare can-titate de lapte care 
când este proaspăt este tot aşa de duke ca şi cel de vacă:, 
îl toarnă:într'un b4rduf mare şi încep să•l bată c.u un

lemn, care la capă-t -este gros cât capul unui om şi scobit 
dedesupt; şi cu cât bat mai iute, cu atâta laptele fierbe 

· mai tare, ca vinul nou, şi se, îirnăcrţşte, s,au- fea:in.entează
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Şi astfel ei bat laptele până ce-i seot untul. Ap-0i îl gustâ 
şi, dacă înţeapă la limbă ca mu·stut- îl beau; şi această 
bău-tură este astfel t'ă, după ce o bel, lasă în gură rm gust 
ca de lapte amfgdalin şi trezeşte şi multă veselie în su• 
fletul om ului şi chiar ameţeşte capetele slabe şi provoacă 
multă urină. 

_ p, 32; Ei prepară şi «caracumis•, adecă cumis negru; pentru 
plăcerea celor mari. In acest mod laptele de iapă nu se 
închiagă. 

Aşa dar ei bat laptele, până când tot ce este vârtos 
�e lasă la fund, lntocmai ca drojdia vinului, iar partea 
limpede rămâne_ deasupra şi. seamănă cti zerul, sau cu 
mustul alb. Drojdia este foarte âlbă ş1 se. dif slugilor şi 
provoacă somn m uit Partea limpede o beau sti!pânii şi 
este foarte răcoritoare şi sănătoasă. 

17. Baatu are 30 de oameni la g�spodărla sa, dintre
_ cn.ri fiecare îi prepară laptele a o sută de iepe, ceea ce face 

în· fiecare· zi la1>teJe a 3000 d� iepe, în afară de celălalt 
lapte pe care i-l aduce alţii. Căci, după cum în Siria ţă
ranii dau a treia parte din r oade, tot asemenea şi aci 
Tătarii aduc la curia slăpânilor lor tot laptele de iapă pe 
ca-re î,l mulg tot ln a treia zi. Din laptele de vacă el scot 
mai întâi untul, pe care îl fierb bine şi în turnă J1 toarnă 

p. 33 în burdufuri de berbeci, ·anume pregătite pentru aceasta ;
ş( nu pun sare lt: unt, iar acesta nu se strică, pentru că 
e fiert multă vreme şl aşa ti păstrează pentru farn�. Cc 
rămâne din- lapte, după ce· i se scoale untul, ei tl lnsă să 
se înăcrească tare şiJ -apoi îl fierb până ce se înch!agă 
iar chlagul acela tl usucă la s-oare până ce se face tare 
ca zgura de fier şi apoi îl aşează în saci pentru !farn'ă. 

·In t!mpul--,Jernll,· când le lipseşte laptele, ei p_un cheag de
acesta acru, pe care îl numes.:· ,,grice" 1), într'un bu1duf şi
toarnă deasupra apă caldă, : .apoi îl bat p,,ternic cu maiul
până ce se dizolv.A în apă, care se inăcreş-te de-a binelea
şi pe urmă beilU lichidul acesta în loc de lapte. Ei se păze!c
foarte mult să bea apă curată.

1) In unele texte �griut", sau »iru a-•.
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18. Tătarii cel bogaţi păstrează pentru iarnă meiul şi
făina în nişte case întoarse spre miazăzi. Cei săraci lşi 
procură aceste alimente dând în schimb berbeci şi piei. 
Robii îşi umplu pântecele cil apă goală şi se .multumesc ' 

cu atâta. Ei. prind şi guzganii (mures) cari ·ac.f sunt de 
multe neamun. Ou z g a n i i cu c.oada lungă nu-f 
mănâncă, ci-i dau păsărilor. Ei mănâncă şobolani, (glires) 
şi tot soiul de şoareci (murium) cu coada scurtă. Se gă-
sesc acolo şi muite marmote, pd care ei le numesc „so-
gur '" , şi acestea iarna se ndună câte 20, 30 11 uu loc şi 
doim la olaltă şase luni; iar Tătarii le prind cu.grămada. 
Se găsesc şi nişte iepuri [cuniculi] c.u coada lungă ca pl-

p. 34 sicile, iar în vârful cozii au păr negru şi alb.· In sfârşit 
se mai află şi multe alte animale bune de mâncat şi pe 
care ei le deosebes� foarte bine. Cerbi n'am văzut la dânşii; 
iepuri puţini; .,gasele" /gasJlos] multe. Asini de pădure 
văzui în mare multime şi seamăna cu măgarii. ·văzui 
şi un alt soiu de de animal ce se chiama «areal»; corpu 1 
său este întocmai ca al berbecului, iar coarnele le are 
răsucite şi aşa· de · mari, în cât abia putui ridica două 
coarne intr'o · mână. Din asemenea coarne ei fac cupe 

I mari de băut. 
Au şi felurite soiuri de şoimi în marc mulţime şi îi 

poartă pe mâna dreaptă ; şi totdeauna le leagă în jurul 
gâtului câte o cttreluşe, care le a1ârnă până la piept şi 
când trimit şoimul dttpă pradă, îi apleacă capul şi piep
tul c(t mâna stângă, ca să ntt fie luat de vânt, sau să se 
ducă în sus. Căci mare parte din hrana lor ei şi-o câşti
gă din vânat. 

19. Despre înbrăcăminţea lor veţi şti că· din Cataia
[ = China) şi dih alte ţinuturi ale răsăritului şi chiar din 

p. 35 Persia şi alte ţinuturi ale apusului le vin stofe de mă
tase şi aurite şi de bumbac, cu care se îmbracă vara. 
Din Rusia, de la Mosc şi din Bulgaria-mare, apoi din 
Pascat,�care e Ungaria-mare şl dela Kerkîs, 1} care toate

1) In text: Ruscia, Moxel, maiol' Bulg�a, Pascatus ( --= maior Hun
garia) şi Kerkis ( ChirghizJ. 
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sunt tări de miazănoapte şi pline de păduri şi din multe 
alte regiuni de către Crivăţ, care le sunt supLne, li se a
duc blănuti scumpe de tot felul, de care niciodată n'am 
văzut în părtlle noastre şi cu ele se îmbracă iarna. Iar 
hainele de iarnă şi le fac din două Î>Iăni : !-rna cu părul 
spre corp iar cealaltă cu părul în afară spre vânt şi ză-

1 padă ; şi aceasta din urmă e mai ales de lup, sau de 
vulp�, sau de c papion,. ; însă când stau în casă, au altă 
blară mai delicată. Săracii îşi fac blana din afară din 
câne sau capr�. 

Când vor să vâneze fiarele, ei se adună în m:ire mul
time şi înconjoară ţinutul în care cred că se află vânatul 
şi apoi se apropie pe încetul de centru până ce-l închid 
ca într'un cerc şi apoi îl săgetează. 

Chiar şi pantalonii şi-I fac d'n blănuri. Bogaţii îşi căp· 
tuşesc hainele cn un soiu de câlţi, care sunt peste mă
sură de moi, de uşori şi de calzi. Săracii îşi căptuşesc 
hainele cu pânză, cu bumbac, sau cu lână mai moale, pe 
care o aleg de cea' grosolană. Din cea aspră ei fac pă
turi pentru acoperit casele, i::uferele, sau chiar şi pătur ile. 
Din lână amestecată cam o tre�me cu păr de cal, ei fac 

P• 36 frânghii. Din postav mai fac şi coşuri, subşei şi glugi de 
ploaie, din care pricină ei cheltues,� multă lână. Aţi vă
zut poitul bărbaţilor. 

20. Bărbaţii rad vârful e:apitlt1i în forma unui pătrat
şi· de la unghiurile din faţă continuă ra_sul până la tâmple. 
Ei îşi rad chiar şi tâmplele şi gâtul până la umflătttra 
cea mai mare a craniului, iar în faţă fruntea până la •fron
tenela • u•n de Iasă un man unchiu de păr, care. le cade pâ
nă pe sprincene. La u nghlurile din spre occipital dease
menea lasă părul lung şi din. el împletesc codiţe pe care 
le înoadă lângă urechi; 
Coafura fetelor nu se deosebeşte de a bărbaţilor; atâta 
numai că e mai mare. 

Insă chiar de a doua zi dupa nuntă ele îşi tad creşte„ 
tul capului� din mijloc şi până la frunte ; şi au o tunică 
largă ca o haină -monahală şi despicată în faţă şi tnodată 
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pe partea dreaptă: căci prin aceasta - se deosebesc T{
tarli de Turc.i)-. Jiindcă Turc.ii îşi Jnoadă tunicile la stânga 
pe când Tataril totdeauna la dreapta. Afară de aceasta mal 
au o podoabă a capului, pe care o numesc «boca» 1), 
facuta din coaja copac1l0r, sau din a-ltă materie uşoară şi
esf·e aşa de inare 'şi rotundă; cât potl s'o cuprinzi cu 
ambele mâini, fiind înaltă de un cot şi mal bine, iar în 
parte,! de deasupra e .pătrată ca şi capitelul unei coloane. 

p. 37 ,.,Bocea" ace-asta o ·acopere cu stofă de matase scumpă 
şi înăuntru e goală ; şi peste cap!ţ,el, în mijloc� adică peste 
ace-I pătrat1 

ele _p(tn o ramură ţăcută' din pene sau de-· 
trestie tânără, lungă de asemenea de· un cot , iar ramura 
aceast� o imp0dobesc în vâr-f cu pene de păun şi de jur 
împrejur, ţn tot lungul ef, cu .alte podoabe şi chiar cu 
pietre· pretioase 

Femeile bogate îşi aşează .asemenea podoabă pe creş• 
tetul · capttluf, - legând-o strâns cu o bandă care deasupra 
are o gaură şi prin această gaură ele petrec părul, pe 
care-l J ,adună în sus din spre ceafă spre vârful capului 
şJ:îl lrngă nod ; apoi leagă „bo_cca• puternic pe sub bărn 
bfe; Iar când mai multe femei - de ·acestea călăresc la o 
I altă şi le· vezi din depărtare, ele· plr nişte militari cu 
coifuri. înalte pe cap şi cu lăncllc· ridicate ; căci «.bocea"· 
lor seamănă cu coiful, iar ramura de deasupra cu .lancea·, 
. Şi toate femeile stau· pe caf bărbăteşte, desfăcându-şi 
coapsele_ şi îşi leagă' tunicile cu mătase de culoarea ce• 
rului pela,,,, şo1duri, iar alte henzi sunt legate pe sub slnf; 
şl 4ie sub ochi lasă să le atârne până peste piept o ba-

- tlstă albă. Iar femeile sunt de o co,rpolentă- surprfnză
t-oare ; şi cea eare are nasul mal_ mic, aceea trece drept

. sea · mai frumoasă.- Ba_ chiar- se stutesc oribil zugrăvindu
şi obrajii. Nici odată 'ele nu se. culcă în .pat ca ,să nască. 

p . 38 ,.,.21. Ocupaţia. femeilor este să
. 
mâie carele, să aşeze ca

sele în care şi să le dea jos, -să -mulgă vacile, să facă ,unt 
şi •_griut• 2), să pregătească pieile şi să le coase cu. aţă 

t) ln u _nel� ms,. .botta",
2), Jn unele ms. grut, grlce.
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facută dfn vine. Căci ele tae vinele în fire subt1ri şi pe 
urrnă le răsucesc într'un fir lung. Ele mai coase ciorapi 
încăltăminte şi haine. Hainele nici odată ·nu Ie spală, fiindcă 
zic. că l-ar mânia pe Dumnezeu şi că, dacă le•ar atârna 
la uscat, ar provo�a tunetele. Ba încă ei biciuesc pe cel 
ce le spală şi le iau hainele. 

Se tem peste măsură de tunet � atunci ei scot pe toţi 
streinii din casele lQr şi se înfăşură în stofe negre, în 
care stau c.a ;;i ascunşi, până ce trece primejdia. 

Nu-şi spală nici-odată nici vasele, ci, după ce au fiert 
carnea, ei spală albia, în care tre buie să-o puie, cu zea
mă clocotită din căldare şi zoaiele le toarnă din nou în 
căldare. 

Ei lucrează şi pâsle cu care-şi acopere casele. Bărbaţii 
fac arcuri ş_i săgeţi, frâe ş! şei ; construesc care şi case, 
păzesc caii şi mulg epele, bat cumisul, adecă laptele de 
iapă şi fac burdufuri în care-l păstrează ; păzesc �hiar 
şi cămilele şi le încarcă. Oile şi · caprele le pă zesc la o
laltă şi le mulg când bărbaţii, când femeile •. Cu lapte de 
oaie înăcrit şi îngroşat şi cu sare, tăbăcesc pieile. Când 

- . 

-

P• ·39 votsc să-şi spele mâinile, sau capul, îşi umplu gura cu 
apă şi pe urmă putin câte putin varsă din gură pe mâini 
apa cu care lşi udă şi părul şi astfel îşi spală capul. 

22 In ce priveşte căsătoriile lor, -veti şti că nici un 
Tătar nu-şi capătă soUe, dacă nu şi-o cumpără; de aceea 
multe fete _ înbătrânesc până să se mărite ; căci părintii 
lor le ţin totdeauna lângă ei, până ce pot sâ le vândă. 
In căsătorie ei respectă rudenia primară şi secundară de 
sânge, dar nu şi altă rudenie, Pot lua dintr'odat"ă, sau 
pe rând, două surori. Văduvele nu se mai mărită, deoa
re ce ei cred că cei_ce le-au slujit în viaţa aceasta, le vor 
sluji şi în cea viitoare şi că după moa1te văduva tot
deauna se va întoarce la primul soţ . De aci şi ruşinosul 
obiceiu ca fiul să ia în căsătorie uneori pe toate soţiile 
tatălui său, afară de mama sa. Căc_i gospodăria tatălui 
şi a mamei trece totdeauna, ca moştenire, fiului cehii 
mai mic. Din această cauzn el are datoria să se . îngri-

!J 
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jlască de toate sotille tatâh:ti său, care-i revin ca moş
tenire, inpretină cu gospodăria părintească, şi atunci, dacă 
vrea, se foloseşte de ele ca de soţiile sale, fiindcă nu se 
socoate ca· o insultă ca ele să se întoarcă, după moarte, 
la tatăl corilului. I / 

· Când un Tăi ar se învoeşte cu un altul ca să-i ia fica
de soţie, tatăl fetei dă un ospăt, iar fata fuge şi se as-

- cunde la rude. Atunci socrul zke : ci ală, de acum · fata
mea e a ta; la- o de ori u_n_de o vei găsi•, Atunci mirele,
împreună cu p,rietenii săi o caută până ce o· găse.şte şi

trebuie s'o răplască cu· forţa şi s'o ducă cu sila la cor
tul său.

P 40 23. ln ce priveşte justitia lor, veţi şti că atunci când se 
bat doi oameni, nimeni nu îndră�neşte ·să intervie, nicLchiar 
tatăl nu .sare· să•şi· ajute fiul.; ci îl chiamă pe cel S'?CO•' 

tit mai vinovat la ccuria• stăpânului; iar dacă cel�Ialt 
îl mai atinge după aceasta, atunci e ucis Şi cel chemat 
tHbue să se ,ducă fară întârziere; i:u ce.I ce a s-uferit 
nedreptaiea l îl ia pe celălalt ca rob. Nimeni nu e pedep• 
sit cu o pedeapsă capitală� dacă n'a fost prins asupra 
faptului, sau n'a fost dovepit. Când cineva e pârât de 
mai mulţi oameni, atunci el este �hinuit ca să m�rturi
sea-s_că. Omorul îl pedepsesc c·u sentinţă capitală ; de ase
menea raportul sexual cu o femee care nu e a sa : fie 
stâpână, fie slugă. Pe sclava sa poate însă s'o folo
sească după plac. Deasemenea un furt mare îl pedep 0 

sesc cu moartea. Un furt uşor, precum e furtul unui 
berbec, cu condiţia să nu fie repetat. adesen, îl pedep� 
sesc crud cu vergile şi, dacă vinovatul hebue să pri
mească o sută de lovituri, exe::utorîi trebuie· să. aibă Ia 
inderrână o st1tă de bete·: vo1besc despre aceia cari 
sunt bătuţi în urma unei sentinţe a „curiei>. Pe solii falşi, 
cari zic că sunt soli ş_i nu 'sunt, îi ucid ; de asemenea şi 
pe profanatori : dar despre aceştia vă· vofu spune mai 
pe larg în urm�, fiindcă sunt socotiti ca vr�jitori. 
24. Când moare cineva, ei îl plăng tare, ululuind, şi atunci ·
sunt scutiţi -pe un an de dări. Şi dacă cineva participă
la moartea vr�-uuui 11-dult, timp de un an Mang!!•chan
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nu calcâ în casa aţestuia. Dacă mortul e copil nu •i caf
că în casă o lună. 

p tl 1 Lângă ·inorwântul defunctului ei pun un cort, dacă mor
tul. e dintre nobili adică din neamul lui Chingis, care a 
fost cel dintâi tată şi stâpân al lor. Inmormântarea ce
lui ce moare nu e cunoscută. Totdeauna în apropierea 
locurilor unde îşi îngroapă pe nobilii lor, se află o 'colibă 
cu oameni, cari păzesc mormintele. N'am înţeles pentru 
ce ei îngroapă odată cu. mortul şi comoara Iul. 
Cumanii ridică deasupra mortului un tumulus , iar dea• 

supra pun o statue cu· faţa întoarsă spre răsărit, având 
în mână o cupă pe care o ţine în dreptul buricului. 

Celor bOgaţi le rf c:Ucă chiar şi piramide, adecă nişte ca• 
sute ascutite. Am văzut în unele locuri şi turnuri mari 
din cărămidă arsă, iar în altele case de piatră, de şi pe 
acolo nu se află piattă. Am vlfzut un morm•ânt proas• 
păt, deasupra d!ruia atârnau 16 piei de -cal, câte patru 
la fie ce lature a lumii, ridicate pe prăjini înalte; şf pe 
mormânt mai puseseră şi cumis, ca să bea mortul, şi car
ne ca să mănâi!Ce şi totuşi ei ziceau că mortul 
fusese botezat, Am văzut şi alte morminte spre ră
sărit, auume nişte arii mari aşternute cu pietre, dintre 
care unele erau rotunde, altele pătrate ; iar spre 
cele patru părţi ale lumii ridicaseră, în afara ariei, nişte 
pietre lungi. puse în picioare .. 
25, Când cineva se înbolnăveşte, se .culcă în pat şi dea
supra casei sale i se pune un semn cum că e cineva 
acolo bolnav, aşa că nimeni să nu intre. De aceea ni-
meai na cercetea_ză pe bolnav, afară de cei ce-l slu
jesc. Când cine-va dintre bogătaşi se îmbolnăveşte, se 

P· 42 pun pazuici în jurul curiei, la o distantă destul de mare 
aşa încât să împiedice pe orişicine a pătrunde înlăuntru. 
Căci ei se tem ca nu cumva odată cu vizitatorul să vie 
vre-un duh rău, sau vântul. 

II1 loc de preoti ei chiamă pe vraci. 
* * 

Aşa dar, când am intrat printre aceşt� barbari, mi s'a 
părut, după cum am spus mai sus, că ptlşesc intr'o altă 
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lume. CAci ne încunjurară cilă.ri pe caii lor, după ce 
ne-au lăsat să aşteptăm m uită vreme în umbra carelor 
noastre. Cea dintăi întrebare ce ne-au făcut-o a fost dacă 
am mai umblat pe la dânşii. Răspunzând că nu, ei înce• 
pură să ceară cu neruşinare din bucatele noastre. Le-am 
dat ceva din pesmeţi i şi vinul ce-l luasem cu noi din o• 
raş şi după e� băură o măsură de vin, cerură alta, zi
când că omul nu intră în c.asă într'tm picior ; dar nu 
le-am dat, spunându-le că- avem puţin. Atunci ei ne între
bară de un.de venim şi încotro voim a merge. Le·am răs
puns cu vorbele de mai sus, anume că am aflat cum că 
SarcnU1 e creştin şi c.ă aş voi să mă duc până Ia el, 
ffindcă voiu să-i prezint scrisotile Tale. T Jt ei mă în•

trebară cu stăruinţă dacă merg de voia mea sau sunt 
trimis. Le-am răspuns că nimeni nu m'a silit să merg şi 
nici n'aş fi mers de n'aş fi voit, ci că voiu merge din 

P 43 voia mea şi chiar din voia superiorului meu. Eu nici 
odată n'�m spus că sunt solul Tău. 

Apoi mă întrebară ce am în carE; şi dacă duc aur, sau 
arg·nf, sau vestminte preţioase lui Sarcath. Le răspunsei 
că Sarcath va vedea ce-i duc când voiu ajunge acolo şi 
că nu-i priveşte pe dânşii să întrebe de aceasta, ci mai 
bine să mă conducă până la căpetenia lor-; ic:ir acesta, 
dacă voeşte să-mi arate d:umul până la Sarcath, s'o facă; 
dacă nu, să mă întorc. 

Căd se afla în ţinutul acela o .rudă de-a lui B�atu, o 
căpetenie. cu numele de Scatatai, căruia Domnttl ţmpă
ratul Constantinopolei Ji trimetea scrisoti cu rugămintea 
să-mi dea voie să trec. 

Atunci ei se grăbiră, dându-ne cai şi boi şi doi oameni 
cari să ne călăuzeas�; iar ceilalti cari ne-au călăuzit 
până aci, �e întouseră înapoi. Totuşi, înainte -de a ne da 
cele�d� mai sus, ne lăsară să aşteptăm multă vreme, ce· 
rându-ne pâine pentru copii tor şi tot ceea ce vedeau la 
slu�ile noastre : cuţitaşe, ,,cyrotecas", pungi, curele, 
minunându-se de toate şi voind să te aibă. Eu însă nu 
mă potriveam lor, de oare ce mai aveam drum lung de 
străbătut şi şi nu era cuminte să ne lipsim de lucrurile 

-------
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n�cesare unei călătorii aş1 de înd�Ltngat�. Atun.:i ei zi.; 
ceau eă sunt «baratator•. Adevărule că n'au luafnimic cu 

p. 44 forţa ; ci numai cereau fără ruşine ceea ce vedeau, iar 
dacă vreun om le dă, pierde. fiindcă sunt ingraţi. Se 
laudă că sunt stăpânii lumii ·ş-i li se pare că nimeni nu 
trebue să Je refuze ceva ; iar· dacă le refuză şi dup� aeeea 
are nevoe de serviciul lor, îl servesc ră.u. 

Nouă ne-au dat să bem lapte de vacă dîn care scose-
. seră untul, un lapte destul de acru� pe care îl numesc 

„aira" 1). Sf astfel am plecat dele ei şi mi· se părea cu 
d ·ept cuvânt că am _scăpat din inâinele dţmonilo r. A doua 
zi ajunserăm Ia căpetenia lor, 

De câ.nd am plecat d'n Soldaia până la Sarcath, tirnp 
de două /um, nu ne-am odili.tzit de loc în vre-o casă; sau 
tn cort, ci totdeauna sub cer, sau sub carele noastre şi 
nici n'am văzut vre-un sat şi n;ci urmele vre-unei clădiri 
pe unde să fi fost vreun oraş, de cât mormintele Cuma-
ni!or îll număr foarte mare. ""-

Intr'un târziu, prin argatul care ne călăuzia, el ne fri• 
mise cumls de băut, iar eu cum îl băui, am as1,1dat peste 
tot de gro�ză şi de neîncredere, deouece nu mai băusem 
aşa c·eva, Totuşi n�i s'a părut destul de gustos, după cum 
e şi ·în adevăr. 

Disdedimineaţă ne eşiră în cale carele Jul Scatatay, tu- __....

. cărcate cu locuinţele lor, şi mi se părea că înaintează în 
faţa mea un mare oraş. Mă minu-nam de mulţimea vite..; 
lor, a boilor şi a cailor. şi a turmelor de oi. 1�otuşi nu 
zăriam de cât puţini oameni, care le mânau. Şi când am 
întrebat câti oameni are sub as�uHarea sa, mi s'a spus 

p. 45 că nu mai multi de cât 9inci sute, dintre cari jumă-
tate a rămas în al.fă parte• Atunci omul care ne călăuzia 
începu să&mi spuie că Scacatay [Ciagatai] trebuie să-i 'A 
dea ceva şi ne făcu să ne oprim; iar el porni înainte · să 
vestească sosirea noastră. 
_ Trecuse de ora treia şi ei îşi aşezară casele lângă o 
apă. Apoi se. apropie .d __ e noi tălmaciul lui şi de'ndată ce 

1) In numele ms. ,,apra•
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află că n'am mai fost pe la dânşii, ·ne ceru 'din bucatele 
noastre şi i-am dat. Ne cerea şi un V€Stnânt pentru ca să 
ne ducă cuvântul nostru în fatd stăpânului său. Am refuzat. 
M'a întrebat apoi ce adL1c stăpânului său? Scosei o bu
telie de vin şi umplui şi un coş cu pesmeţi şi o far
furie cu mere şi tot soiul de fructe ; însă lui nu-i plăcea 
fiindcă nu aduceam vre-o stofă preţioasă. Astfel păşirăm 
cu teamă şi sfială. 
· El sta 1n pat, cu o mică ţiteră în mână, iar soţia lui
sta lângă el şi aceasta era aşa de pocită, în cât am crezut
că i se amputase nasul dintre ochi; căci nu avea nici o
urmă de nas; iar lo;::ul dintre ochi îl unsese cu o alifie
neagră, ceea� ce mi-a făcut scârbă Pe urmă ii repetai vor
bele cle mai SL'ls. In această privinţă învăţasem destul de
la cei ce mai fuseseră pe la dânşii, anume să nu ne schimn

băm nici odată spusa. · L'am rugat să binevoiască a primi
darul din mâna noastră, cerând iertare, fiindcă sunt că
lugăr şi nu e în obiceiul nostru a avea aur, sau argint,

p.:46 sau vestminte scumpe şi de aceea nu am fde unde să-i 
dau ; ci să primias� din bucatele noastre. 

El s'a fă�ut că le primeşte„ dar numai de cât le im· 
părţi oamenilor săi, cari se adunară să bea. li dădui şi 
scrisoarea împăratului constatinopolitan. Aceasta a fost în 
a opta (zi) de la Inăltare. Lt1â11d-o, el o trimise numai de 
cât la Soldaya, ca să fie tălmăcit�, f iindcă era scrisă în 
greceşte şi nu avea pe nimeni pe lângă dânslll, care sli 
cunoască scrisoarea grecească. 

Pe urmă m'a întrebat dacă nu poftesc să beau cumls, 
adecă lapte de iapă. Căci creştinii Ruteni, Greci şi Alani 

• ce se găseau printre dânşii şi cari voesc să-şi păstreze
legea· curată, nu•l beau, ba încă ei zic c.ă n'ar mai fi creştini
dacă l-ar bea şi preoţii lor i-ar socoti ca şi când s' ar fi
lepădat de legea lui Christos. Atunci eu răspunsei că am
din belşug ce să beau şi că de 'ndată ce ne va lipsi,
atun.:i vom bea ceea ce ni se dă.

M'a mai întrebat ce cuprindea scrisoarea pe care o
trimeteai lui Sarcath ? I-am răspuns câ nu cuprinde de

www.minac.ro



• 

527 

cât vorbe bune şi prieteneşti. M'a întrebat chiar si ce voiu 
vorbi lui Sarcath? Răspunsei: C11vintele legii creştin�. Şi 
iar m'a întrebat : ce cuvinte, fiindcă bncuros lear asculta 
şi el. Atunci i-arn arătat pe cât am putut prin tălmaciul 
meu, un om făra- duh şi fără darul eloquenţiî, simbolul 
credinţei; pe care, după ce-l ascultă, tăcu şi clătină din 
cap. Pe urmă mi-a dat d<>i oam'eni să mă călăazească 
şi cai şi boi şi ne• a silit să mergem cu carul împreună 
cu dânsul până ce se va întoarce solul pe care-l trimisese 

p. 47 pentru tălmălcirea scrisorii împăratului şi aşa am me!s cu
el până în ziua de !nălţare 

In ajunul !nălţării veniră la noi nişte Alani, c1ri pe 
acolo se numesc Aas, creştini de ritul grec,� având seri-_ 
soare şi preoţi greci. Totuşi ei nu sunt schismatid ca 
grecli, ci abstracţie făcând de persoană, cinstesc pe orice 
creştin şi ne-au adus carne fiaită, rugându-ne să mâncăm 
din mfincarea lor şi să ne rugăm pentru ,.m mort al lor. 
Le-am răspuns că ziua era de aşa sfinţenie, în cât nu se 
c8de să mâncăm în ziua acda carne şi le-am vorbit a.poi 
despre sfinţenia zilei, pentru l!are mult s'au b�curat, căci 
ei nu ştiu nimic din cele ce privesc ritul creştin. afară de 
numele lui Chrlstos. Mă întrebuă apoi ei însuşi şi multi 
alţi creştini Ruteni şi Unguri, dacă vor fi mântuiti cu su• 
fletele fiindcă sunt nevoiţi să b�a cumis şi să mânânce 
mortăciuni ş! animale ucise de Sarasimi şi. alţi necredlnw 
cioşi, pe cari însuşi preoţii &reci şi Rutenii le socot_ c a  
mortăciuni, sau ca daruri sa'.:r!ficate idolilor şl fiindcă nu 
cunosc posturile şi nici nu pot să le respacte chi.ar dacă 
le-ar cunoaşte. I-am îndreptat pe calea cea bună pe c.ât 

· am putut şi i-am întărit în credinţă. Iar carnea ce mi au
p. 48 adus-o, am păstrat-o pentm ziua de sărbătoare, de oare

ce nu găslam nimic de cumpărat cu aur sau arginţi, ci 
numai cu pânză sau stofe şi de acestea. nu aveam. Când 
slugile. noastre le arătau yperperi, ei îi frecau între degete 
şi apoi îi duceau la nas ca să vadă dacă nu miroase a 
aramă. Şi nu ne dădeau altă mâncare de cât lapte de 
vacă acru peste măsură şi rău mirositor. Vinul deja ne 
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tipsia. Apa era într'atâta tulburată de cai, în cât uu se 
putea bea. De n'�n:i fi avut pesmeţi, de bună seamă am 
fi murit din mila Domnultd. 

ln] ziua -Inălţ.ării -veni la noi un sarasin, căruia 
începui săsi propovădues� legea creştin[ Iar el, după ce 
ascultă despre bunătatea lui Dumnezeu, care s'a întrupat 
·şi a înviat pentru mântuirea neamului omenesc, despre
învierea morţilor şi despre -jug.ecata viitoare şi că păcatele _
se cu1ă.tă prin bote_z, spuse că vrea să se boteze; dar,
pe când ne pregătiam pentru această ceremonie, el deo •
dată se  aruncă pe c.al zicând că se duce acasă să s.e în
ţeleagă cu nevasta sa. A doua zi înfăţişându-se, · ne măr
turis• că în nici un chip n'ar îndrăzni să primească bote
zul._ fiindcă atunci n'ar mai putea bea cumis. · Găci creş•
tinii din acele părţi i�au spus că un adevărat creştin nu
trebuie. să bea _ cumis• şi că în singurătăţile acelea n'ar

p.· 49 putea tdii fără asemenea· băutură. De la această credinţă
- eu nu 1-am putut abate nici de cum. De unde se . vede

ce m,µlt sunt împiedicati de a primi legea noastă din ca
uza unor asemenea păreri, pe care - le•au strecurat fo
mintea lor �utenii, car-i trăesc în număr f0arte mare

- pri,ntre ei.
In ziua aceia căpitanul ne dete un om să rţe călău

ziască pănă la Sarcath şi alti doi, cari să ne însoţească
pârtă la popasu( următor, ce .se afla la o depărtare de
cinci zile 1 în pasut'boilor. Ne-a mai dat şi o capră de
mâncare şi mai .multe burdufuri cu lapte de vacă şi pu
ţin cumis, care la tlân.şii e o băutură preţioasă. Şi astfel,
pornind la drum spre· miază noapte., _mi s'a părut că am
�recut p.rintr'o poartă a infernului. -Argaţii cari ne călă-

- uziau(l începură să ne fure îndrăzneţ, fiindcă observaseră
. că nu prea suntem· băgători de seamă Ajunserăm în sfâr•
şit la marginea acelei provincii, care este închisă cu un

. şant dela o mare până· la cealaltă. Dincolo' de- şan( era
lăc.aşul acelo'ra la cari, cum am-intrat, ni -s'a,!-1 · părut că
sunt" cu toţi leproşi, fiindcă erau oameni murdari. Şi a

,r' oe.ştia se aflau a-colo ca să primească taxele pen-tru sare 

/ 
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de 1ă cei ce o cumpărau din salinele mai sus pomenite 1]. 

De aci, precum ni s'a spus, trebuia să umblăm 15 zile 
fără să întâlnim ·nici o semintie de oameni. Băurăm cu ei 
cumis şi le-am dat o măsură plină cu bi-scuiti ; iar ei ne 
deteră o singură capră pentru un drum aşa de lung, de 

11• 50 şi eram opt persoane ; şi nu ştiu câte burdukri -pline cu ' 
lapte de vacă. Schimbând caii şi boii, pornirăm iar la 
drum şi am mers zece zile până Ia popasul următor şi 
nu găsirăm în tot drumul nici o apă de cât în şanţurile 
săpate în Jocuri mai adânci, afară de două pârâiaşe. Şi 

· mergeam drept spre răsărit şj, astfel ieşirăm în numita pro
vincie, Gazar1a, având marea la miazăzi, iar la mic1,ză
noapte, o nesfârşită pustietate, care se întinde pe un spa
ţiu de 30 zile în lăţime şi în care ntt se află nici pădure
nici munte, nici stâncă, el numai iarbă foarte bună. Pe
aci obişnuiau să•şi pască turmele Cumanii, cari se numesc
Capthat. Teutonii î-i-flumesc Va/ani, iar ţara se numeşte
Valania. lnsă lsidor scrie că dela fluviul Tanais [ =Don]
până /a Palas Meotis (-=M. Azovului) şi până la. Du
năre se tntinde ţara Alania şi această ţară se întinde în

lungime dela Dunăre ·până Ia Tanais, care face ' graniţa
între Europa şi Asia, şi ţine două luni de drum călărind
iute, aşa precum călăresc Tătarii ; şi ea era locuită de
Cumanii Capthat cari-ocupau-şi locurile de dincolo de
Tanais până la Etili a (=Volga) ; iar între aceste �două

p. [fit fluvii sunt zece zi]� mari de drum. Spre miază noapte
-de această ţară se află Rascia ( =Rusia) care este pli-nă 
peste tot de păduri şi se întinde dela Polonia şi Unga
ria până la Tilnais şi a fost în tntregime pustiită de Tă
tari ş i  astăzi este pustiită zilnic. Şi fiindcă oamenii nu 
pot să le plăte.ască îndeajuns aur, sau argint, îi duc pe 
ei şi pe copil lor ca pe turme în stepe, ca !oă le pă-
ziască turmele. 

Dincolo de Rusia, tot că-tre mi;izănoapte, se află 11Prus
cia• (=Prusia), pe care au cucerit-o de curând în în• 

1) De la acest şant, care tnchlde gâtul de nord al Crimeei, călu·.
ilrul intrl1 ln Ucraina. 
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t.egime fraţif Teutoni şi cu multă uşurintă ei ar putea
cuceri şi Rusia, dacă şi-ar întinde mâna. Căci, dacă Ta
tarii ar auzi că mar_ele sacerdot, · adecă · Papa, ar porni
o, cruciadă contra lor, ar fugi cu toţii ·în stepe.

Merserăm, aşa dar către răsărit fă1ă ie vedem alt ceva 
de cât pământ şi cer şi" când şi când la mâna dreaptă· 
marea, care se numeşte Marea Tanais (-Marea Donului, 
Azovului) · şi chiar mormintele- Cumanilor, care ne apă
reau „a duobt1s leucis", după cum obişnuiau să-i îngroape 
rudele lor. Câtă vreme am străbătut singurătatea stepei 
bine mi-a fost, fiindcă ·scârba. ce o simţeam când ajun
geam la loţuinţele lor, nici' n'aş puteaao spune în cuvinte 

p, 52 Fi� cărui şef trebuia săi dăm daruri, şi nu ne ajungeau. 
Zilnk opt persoane mâncau din pâinea noasfră, p� lângă 
cei cc1ri se· mai adunau şi cari voiau să mănânce cu noi, 
Iar noi eram cinci, plus cele trei călăuze, dintre care doi 
mânau carele şi unul care trebuia să ne însoţească până 
la Sarcath. · Carnea pe care ne-o dădea im ne ajungea şi 
11icl nu şăsfam de cumpărat. _Ch�ar când ne odihneam în 

· umbr > carelor noastre, fiindcă era arşiţă mare în vremea
aceea,. aceste călăuze se vârau supărător în noi, culcân
du-se alături, fiindcă vQiau să vadă -toate ale noastri!.
Dacă îl apu,.:a pe vreunul din ei nevoia să-şi· golească
stomacul, nu se îndepărta de noi mai mult de câ"t o a
runc,-ătură de piatră; ba chiat"stând de vorbă cu noi, îşi ·
făceau pe loi! murdăriile şi făceau şi multe altele _ peste
mă sură de scârboase. Mai presus de toate însă mă în
trista şi aceea' că nu p_uteam să le predic, căci tălmaciul
nostru ne răspundea : «Nu m� _ puneţi la predică, find că
nu ştiu să spun aseme!J,ea vorbe• Şi grăia drept� Căcl

P· 53 abia mal târziu, când am început a le înţelege graiui"lor, 
am băgat de 'seamă că tălmaciul meu traducea cu totu1 
altfel ceeace predicam eu. Şi atunci simţind primejdia ce 
ar µrma de aci, mă mulţumiam mai bine să ta .c. Am um• 
blat aşa dar cu mare trudă din hordă în hordă [mansi• 
one], până ce· la câte-va zile înainte de ziua prea ferici
tei Maria .Magdalena am ajuns la marele fluviu Tanais 
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[ =Donul], care desparte Asia de Europa, după cum flu
viul Egiptului [ =Nilul] desparte Asia de Africa. In acel 
loc unde am poposit, Baatu şi Sarcath poruncise Ruteni -
lor să facă o colib� pe malul de răsărit şi să treacă solii 
şi negustorii cu luntrişoarele dintr'o parte într'alta. Aceş
tia ne trecură mai întăi pe noi şi după aceea carele, pu
nând o roată într'o barcă şi cealaltă în altă barcă ; apoi 
legând bărcile una de alta şi vâslind, trecură de ceea 
parte. Acolo călăuza noastră s'a pllrlat prosteşte ; că 
el eredea că podarii ne vor da alţi cai şi de aceia lă-
sară caii cu cari veniserăm pe celălalt mal, ca să se în - • 
toarcă la sHipânii lor; şi când noi cerurăm podarilor do
bitoace, ei ne-au răspuns că au de Ia Baat.u privilegiul 
să nu facă altceva .de cât să tre3că pe călători dlntr'o 
pat te într'alta a apei. De. Ia negustori ei primesc o taxă. 
mare. Astfel au rămas pe loc acolo trei zlle. ln ziua din-
tăi ei ne-au dat o «borbotă» mare, proaspăt prinsă ; a 
doua zi- ne• au dat pâine de grâu şi puţină carne pe care 

p 54 c.ăpetenia loculul o luase cu sila de la diferite case ; în 
ziua a treia peşte sărat, de care au din beşlug. Iar flu
viul are acl)lo lărgimea Senei h Paris. Şi înainte de a 
ajunge în acel loc, am tre.;:ut multe ape frumoase şi pline
de peşti, dar Tătarii nu ştiu să-i prindă şi nici nu-şi bat 
capul rn peştele decât când e aşa de mare, încât îl pot mânca 
ca pe berbece. Fluviul acela e hotarul de răsărit al Ru
siei şi iese din bălţile Meotidei, care se întind până la 
Oceanul del.a miază noapte. Iar fluviul curge spre mia
zăzi făcând o mare întinsă de 700 mile, înainte de a a
junge în M. Pontulni (=M. Neagră) şi toate apele pe 
care le-am trecut, curg într'acea parte. Pe tărmul apusan 
numitul fluviu are o pădure mare, Dincolo de ea Tătarii 
nu se mni duc spre miază noapte, deoarece pe la înce
putul lui August ei încep a coborâ spre miază zi şi unde 
se găseşte un al doilea vad pentru trecerea solilor în 
timpul iernii. 

Ne găsiam aşa dar Ia mare strâmtorare, fiindcă nu gă
siam nici boi, nlcl cai1 c!J.iar cu bani. In sfârşit, după ce 

. 
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le arătai căjmă ostenesc pentru folosµ! , obştesc al între
gii creştinătăµ, ne-au adus şi boi şi oameni ; noi însă 
trebuia să mergem -pe jos. 

P· 55 · In vremea aceea ei recoltau grâul ; însă grâul nu le re
uşeşte bine; Meiu au din b!lşug. Muierile Rutenil@r îşi
împodobes� capul ca ale noastre, dar hainele de deasu
pra şi le înpodobes:: în tot chipul, «vei grisio•, -de la 
picioare· până la genuchi. Bărbaţii poartă şepd_(cappas) 
ca Teuto·nii, dar pe cap poartă pălării [pilleos] 1e postav 
ascuţite la vârf ş1 înalte. 

Am umblat de aci trei zile fără s� îatâlnes.: oameni şi 
pe când e1am istoviţi de oboseală şi boii de asemenea şi 
nu ştiam i11 cotro am putea g.!isi pe Tătari, fără de ves
te văzurăm alergând spre noi doi cai, pe cari îi luarăm cu 
mare bucurie ; iar_ dlăuza noastră_şi tătmaciul se arun
cară pe ei şi porniră să descopere undeva oameni. In 

· sfârşit în ziua a patra �descoperit1d oameni, !}e-am bucu
rat mult ca cei ce scapă de naufragfu lntr'un port, Apoi,
primind cai şi boi, merserăm din pop�s în popas până
ce am ajuns Ja horda lui Sar�ath -clupă calendele lui,
August.

Regiunea aceasta de dincolo de Tanais esteJoarte fru
moasă şi are păduri şi râ.i.tri. Spre miază noapte sunt
codri mari, în care locues� două seminţii de oameni :
Moxel, cari sunt fără lege, păgâni curaţi ; ac.eştia nu au
oraşe ci namai colibe prin păduri .. Domnul lor şi cea mai
mare parte dintre dânşii au fost ucişi în „Alemania.-.
Câci Tătarii i-au înpins până la hotarele Germaniei, unde

P• 56 ei nădăjduiau că v•or fi liberaţi ctin sclavia ,Tatarilor. 
Dacă vine vre-un negustor la ei, el trebuie să ap rovi-

. zloneze pe. cel la casa căruia trage, atâta vreme cât stă 
printre dânşii. Dacă cineva doarme cu nevasta altuia, a
cesta nu se r.ăzbună, până ce nu vede cu ochii săi ; de 
aceea nu sunt geloşi. Au diÎ1 · belşug p0rci, miere, ceară, 
blănuri scump� şi şoimi. Lângă ei locueşte. neamul ce�_se 
numeşte Merda, pa care Latinii îl numesc Merdini (.=Mord
wini] şi ·sunt sarasini / =musulmani). Dincolo de ei se 
află Etilia C=:: Volga], cel mai mue fluviu din .câte am

• 

" 
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vhut vreodată. Şi vfne de la miazănoapte, dln spre Bul
garia-mare şi curge spre miazăzi şi se varsă tntr'un. lac 
având un circuit de patru luni. ( = M. Casplci]. Aşa 
dar aceste două fluvii : Tanaiş şi Etilia, în partea de 
miazănoapte, pe unde am trecut eu, stau la o depărtare 
unul de altul 1e zece zîJe. Insă la miază zi se desface în 
o multime de ramuri. -Tanais se coboară spre Marea Pon
tului. iar Etilia formează numitul lac, înpreună cu multe
alte fluvH, care se varsă în el din spre part�a Persiei.

Spre miazăzi se întind muntf foarte mari în cari lo
cuesc, pe coastele de către stepă, «Cherkis• ·( = Chir
ghiji,) şi Alani,, sau Aas, cari sunt creştini şi se 
luptă şi acum c.u Tatarii. După ei, aproape de marea, sau 
lacul Etilei, trăeşte un . neam de sarasini, cari se· numesc 
Lesghi şi cari de asemenea nu ascultă de Tătari, Din• 
colo de ei se află Porta Ferrea, pe care a făcut-o Ale
xandru, ca să alunge din Persta neamurile barbare şi

_despre aşezarea căreia vom voibi mai încolo, fiindcă im

trecut ptin ea la întoarcere ; şi între aceste două fluvii, 
p. 57 în locurile acelea prin care am tre:ut, locuiau Cumanîi

»Capchac" (sic), înainte de a le ocupcţ Tatariî.
L'am gbit aşa dar pe Saţath aproape de Ethilia, la

depărtar� de ·trei zile ; iar curia (horda) lui mi se părP.a · 
foarte mare, fiindcă are. şase neveste. iar ffttl său cel 
dintâi născut are două, sau• trei şi fiecare �are câte o �casă 

mare şi câte 200 de care." 
p. 59 Aci, la Sarcath, între alte ciudătenii. călugărul]._menţio

nează şi pe aceia că i s'a cerut ca, atât la intrarea� cât 
şi Ia ieşirea din casa tătarului, să nu atingă pragul uşii. 

P· 62 De la Sarcath porneşte spre Baatu, drept spre răsărit 
şi în ziuaiJa treia ajunse la Ethilia (=Volga] ,,a·cărei apă 
când o văzui, mă minunai de unde pot să sosiască;,atâtea 
ape de la miazănoapte." 

t>• 67 „Despre Sarcath însă, dacă crede în Christos au ba, eu 
nu ştiu. Ştiu ·numai aceasta că el nu voeşte să se nti
mlască creştin, ba mi se pare mai degrabă că şi râde de 
creştini. Căci el însuşi se găseşte în calea creştinilor, 
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• adecă a rutenilor, B/acilor, Bulgarilor din Bulgaria mică
a creştinilor din Soldala, a Kerkisilor şi Alanilor, cari
toţi trec pe la el când se duc la horda tatăhti său, ca să„i
ducă daruri."

p. 68 I „ln drumul dela el şi tatăl său am avut mare frică: căci
Rutenii şi Ungurii şi Alanii, sclavii lor, căci trăesc în nu-măr 
mare printre dânşii, se unesc câte 20 sau 30 şi fug în 
timpul nopţii, având arcuri şi săgeţi şi, dacă fatâlnesc pe 
cineva în drumul lor, îl ucid. Ziua stau ascunşi şi noaptea 

• când caii sunt osteniţi; ei se apropie de hergheliile ce se
află la păşune şi încearcă caii şi iau unul sau doi cu dânşii
ca să-i mănânce când au nevoie."

„Am ajuns la Ethilia, fluviul cel mai mare El e d� p atru
ori cât Sena cea mai adâncă, şi _vine din spre Bulga.ria
mare, dela M.•Noapte şi curge spre miază zi, vărsându-se

p. 69� înh'un lac sau mare, ce se numeşte marea Sirsan, după
un oraş ce• se află pe malu-I ei în Persia. Dar lsidor o 
numeşte Caspica. Ea are la mină zi munţii Caspici şi ai 
Persiei, la răsArit munţii Mulie-ch, 1) adecă al Axastnilor·
cari se ating cu Munţii Caspici; iar spre miazănoapte are 
acea singurătate tn care lo�uesc, numai Tătarii. Mai nainte 
locuiau ac,olo Citmanii ce se numiau Cangle. Şi în partea 
aceea primeşte pe. Ethili•1, rare creşte vara ca şi Niluf în 
Egipt. La apus are muntii Alanilor şi pe Leghi şi Poarta 
de fier şi munţii Oeorgianilor. Aşa dar marea aceasta e 
încor.Jttrată din ttei părti de munţi, iar spre· nord de o 
câmpie. Fratele Andrei i-a ocolit două latltri, cea de miază 
zi şi răsărit, iar eu cu celelalte două; cea de nord,1mergând 
dela Baatu fa Mangu han şi întorcându-mă; iar laturea 
apuseană, când m'am întors dela Baatu în Siria. In patru 
Juni se· poate ocoli şi nu e adevărat ce spune Isidor că 
t.a este .un golf al Oceanului; căci nu se uneş{e cu Oceanul,
ci e ocolită de jur tnprejur de uscat .

p. 70 Toată regiunea dela marginea occlden tală a acestei mări
unde sunt Porţile de fier ale Iul Alexandru şi muriţii Ala
nilor, până la -Oceanul de nord· şi Palus Maiotis 

1) In alte ms. Musihet, Mullhec.
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(M. Azovului) unde se varsă Tanays (Don ul) se· obişnuia 
· a se numi Albania". 

In acel loc unde ani ajuns, deasupra Ethiliei, se află un 
cătun (ca3ale) nou pe care l-au făcut Tătarii din Rutenii 
şi Sarasinii amestecaţi, cari transportă pe solii ce se duc 
şi se întorc Ia curia lui Baatu, ftindcă Baatu se află pe 
malul ceiălalt spre răsărit şi nici ntt trece de lo�ul unde 
am ajuns, când se urcă vara,ci acum începe să se coboare 
Căci din Ianua1ie până în August el se urcă şi ctt el toţi 
ceilalţi spre locurile mai răcoroase, iar în August încep 
a· se cobo•â. Ne:am coborât deci în barcă dela cătunul 
acela până la horda lui ; şi din acel loc până la oraşele 
Bulgariei mari sunt, 'spre crivăţ, cinci zile. Şi mă mir ce 
diavol a dt1S acolo legea li.li Mahomet. Căci, dela Poarta 
de fier, pe unde leşi din Persi•a, sunt peste 30 z·le dea!ungul 
unor singurătăţi, urcândtt-te pe lângă Ethilia, până în acea 
Bulgarie, unde nu se află nici un oraş decât câte-va că
tune ( casalla) aproâ pe de vărsarea · EthUiei în mare ; şi 
Bulgarii aceia sunt cei- mni răi Sarasini, ţinând mai ta're 
la legea iui Mahomet ca altii •· 

Când văzui cmia lui Baatu, m'am. înspăimânt!\t, căci ca
sele lui se vedeau de aproape ca un mare oraş, întins în 
lungime .şi populat cu neamuri de pretutindeni pânâ la 
trei sau patru leghe, Şi după cum neamul lui l::Hael ştia 
fie care spre c.e parte a tabernaculnlui sâ-şi aşeze cortu
rlle, tot asemenea şi el ştiu spre ce parte a curiei să· se 
aşeze, când îşi depun casele. De aci cmla în limba lor se 
numeşte Orda, ceea ce înseamnă mijloc [medium), fiindcă 
totdeauna se află în mijlocul alor săi, cu exceptia ci 
spre miazăzi nimeni nu se aşează, fiind,;ă spre partea aceia 
se deschid porţile curiei. Dar spre dreapta şi spre stânga 
se întind cât vor, după nevoile locului. 

Trad. de C. Brătescu.
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MUNTţl 

I 
. 

. 

Spre Jumi cu brazi mi-e drun:iul azi -croit, 
Spre lumi cu brăzi şi piscurile'n soare, 
Ce-asemeni unor glorii de granit 
De veac1,1ri nalţă frunţi cutezătoare. 

Iar sufletu-mi din sbuciumări trezit \. 
Cum tinde aripi laFgi de nerăbdare, 

· lmi pare-o navă gata de pornit ·
Cu pânza'n vânt să _spintece o mare.

,,.,. Şi-atâta for-ţă-mi dărue menirea, 
Că'nfig în zări cuceritor _privirea 
Şi-mi simt făptura ţoată numai fier! 

Ce_ -umbă'nveninată şi amară 
Mai poate spune'n clipa a.sta rară 
Că lutul ·n'are partea ltţi de c ·er ? 

II 

Din stânci în- stânci cu pasul dur şi rar 
Tot mai adânc purificându-mi firea, 
Urcam cântând, urcam fă�ă- habar, 
Spre alte stânci ţinUnd mereu privirea. 

Şi aierul era atât de· clar, 
C'ajuns pe culmi, am semuit boltirea 
C'o· cupă răsturnată de cleş_tar 
Din care b_eat sorbJam nemărginir�a. 
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Şi ochii mari în plină desfătare 
Purtându-mi-i pe sânurile zării, 
Lasaiu privirea-mi cahlă, pătimaşă, 

Să'şi toarcă'n tihnă visul ei profund, -
Şi, întinzând o mână uriaşă 
Am mângâiat abisul fără fund. 

III 

Coboară taina'n sânul largei firi, 
Coboar'ă'ntr'una .•. Soarele'n apus, 
Pe-un nor coroana de monarh :;,1-a pus 
Şi-acum se stinge'n pat de .ţrandafiri. · 

Se stinge lin •.. Dar, iată, că de sus,. 
Ca'n preajma unor negre prisimţiri -
Coboară-o lume'ntreagă de mâhniri ••. 
Cobor şi eu, cobor .pe gânduri dus. 

Cobor. . . Si cum de dincolo de stele 
Haotic gest'u1 morţii se abate 
Pe munţi, pe căi, pe-avânturile mele, 

Sălaşt!l nostru pământesc îmi pare 
O inimă ce geme şi se sbate 
Ca într'un cleste fără de iertare. 

' 

Buc. 1921 A. MANDRV

6 
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SCHILOZII 

' 
. 

Era pri_n toamna anului de restrişte, una mie nouă 
sute şasesprezece. . oembrie, cu vânturile lui puternice 
şi nestatornice, cu ploile îndelungi şi• reci, arata că va 
fi mai domol': vânturi încete abea scuturau frunzele 
ruginite, ploile cădeatt rar şi ţineau puţin. ln schimb 
o lumină galbenă mângâia întinderea neagră a câmpiilor.

in ziua aceia, pe Ia 'nceputul lui,· o ceaţă deasa 
coborâse asupra oraşului Galaţi Valuri -uriaşe de fum 
năvăleau din adâncimi înstreinate şi ca lospe enoime 
de plumb că4eau la suprafaţa pământului. Şi prin 
văzduhul opac, vederea de abea mai putea bănui Ju-
cruFile cele mai apropiate. 

In dimineaţa timpurie· casele mari şi luxoase dor
miau cu obloanele lăsate, iar pe străzi, când şi c�nd 
câte un trecător somnoros şi plictisit. 

Cu toate că front ul s'aşezase pe aproapede oraş 
înăuntru n1z1 erau· de cât ruşi, iar dintre români numai 
cei de la Comandamente. Şi unora însă, şi. altora, le 
era peste putinţă să se scoale mai înainte ca soarele 
să-şi fi revăr-;at şi picul de arşiţă ce-l mcţ.i ave�. Mai 
erau şi răniţi mulţi pe lângă aceştia, căci lupte aprige 
se dăduseră în toate părţile .frontului. 

Numai doi ostaşi treceau pe strada Domnească. 
Mergeau c'u greutate, pentru că se temeau să nu alu
nece ·pe paveaua alcătuită din pit.!tre mici, galberte 
şi lucii ca oglinda. Unul avea mâna stânga· retezata 
de deasupra cotului,, celălalt piciorul . drept d.e sub 
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genunchiu. Mersul lor sporia puţin: cel dintâi, cu toată 
mâna lui nevindecată, îş, ajuta tovarăşul; cel din urmă 
încă nu se deprinsese cu mersul în cârji. Amândoi 
purtau haine şi măntăi verzi, pline peste tot cu pete 
de sânge, pete pe care· etuva n'a putut de cât să le 
spălăcească, întinzându-le şi mai mult, mototolind în 
schimb postavul în toate felurile cu putinţă. 

Nu puteau merge prea mult fără sa se oprească: 
unul pentru a-şi ridica mâna bolnavă în sus, altfel 
sângele năvălea la tăetură şi simţia dureri de nespus, 
altul pentru a-şi şterge năduşeala de pe frunte. 

Intrară 'n parcul din mijlocul oraşului şi s'aşezară 
pe trepte, în faţa statuei lui Eminescu. Ceaţa cobora 
mereu împrejurul lor, îngroşând până 'ntr'atât văzduhul, 
încât cei doi ostaşi păreau că nu se mai pot mişca. _ 

Şi multe clipe tăcură. Apoi Lazea începu să geamă 
încetisor; ridicându-si mâna bolnavă 'n ·sus. 

-
1
� ,,Te-o fi durând râu .•• »

-- <<Avan! ... Avan ! ... Da' cânele de doctor 
nu vrea să mă creadă! Zice că vreau să huzuresc 
de bine şi să mă ghiftt1esc . .. Auzi ! ... Să huzu-
resc şi să mă ghiftuesc cu ... cartofi. .. fasole ... 
. dăl . 

I "ŞI SU ml .. .. 

--,,Aşa-s doctorii! ••. Ce ? ... Parcă se pri
cep ei să-ţi. spuie un cuvânt bun, care să-ţi meargă 
la inimă? N'au parcă altă doctorie de cât chinina şi 
altă mângâ:ere de cât băţul şi'njurătura." 

--,,Măi' frate !" vorbi din nou Lazea. ,,Dacă aş fi 
umblat cu şoalda! Dar am luptat cu coraj._ Şi ca mi
ne toţi ai noştri. Da' dacă n'am avut maşinăriile şi 
norocul neamţului! La Bazargic îi -rupem pe Bulgari, 
dar. .. ne retragem! . . . La Ghelengic, la gară, 
ne'nconjoară nemţii. Acolo mă 'nemereşte un glonţ 
în palmă. La postul de prim ajutor doctorul mă unge
cu benzină, mă leagă şi mă ia la'njurat : Ticălosule!.' .• 
Te-ai împuşcat singur ca să scapi de răsboi ! Şi mă 
isgoni aşa, iar răul s'a'ntins mereu .•• şi iată-mă-s 
fără de mână ! ! ! ! Incaltea de-aş scăpa cu dreapta ..• 
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să' pot câştiga o· pâine la copii. .• dac'or fi mai tră
ind, sărmanii! •.. " Şi cu ochH plini „de. lacrimi, tăcu 
multa vreme. 

Matei rtl'pse un patraţel de jurnal, puse câteva 
fire de .tutuit la mijloc şi răsuci o ţigara. . - -

- -,,Eu" vorbi el, ,,nici acuma nu _ştiu ce s'a'ntâm-.
plat cu mine. �a Turtucaia a ·căzut un obuz apro-ape 
şi-o schijă mi-a retezat osul, în timp ce altele· nu- -
meroase, mai mici, se opriră'n pulpa piciorului stâng. 
Am căzut ca mort l Apoi, îmi aduc aminte ca din vis, 
m'au aruncat într'un car cu pae şi m'au purtat aşa 

. ne'ngrijit zile 'ntregi, pe-o, vreme ploioasa ... fără, pic 
de mâncare. Credeam că s'a isprăvit cu mine .. .' Dar 
-m·am trezit sub hârcâiturile unui ferăstrău ...

Si. iarăşi tăcură clipe 'ndelungi. Priveau "amândoi
în jos, stăpâniţi de aceiaş durere.

O ·ţăra:tcă -trecu pt! lângă ei, o ţărancă" voinică -
ce-şi mai păstra hainele ţesute în casă. Matei privi 
după ea, apoi grăi : 

--»Aveam· şi eu o nevasta ... Mă'nsurasem cu 
opt luni înainte· de mobilizare ! Şi: mă iubea ... » dar 
lacr!mile H înăbuşiră glasul. 

Ceaţa se'ngrămădi şi mai, mult în jurul_ lor, voind 
parcă să'mpeclice suferint� de-ţ1. merge mai d�parte.-
Dar ceaţa se'nşela� 

Aburii mărunţi de apă, cari pluteau· în vasduh, 
s'au aşezat pe _marmora lucie şi rece a statuei şi 
picuri mari ,se'nşiruiau :în lungul obrajilor. . 

Acela care-a cunoscut în viaţa lui durerea, i-a 
auzit; -inima. lui de marmură s'a'n.muiat; şi-a plecat 
încetişor capul; -privirea hti a'mbrăţişat pe cei doi .os• 
taşi •.. şi-a'nceput s .ă plângă. 

.MIBAlJ. I. PRICOPIE. 
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I • DIN ,,SITES�
1 

(Henri de Regnfer) 

VI 

Roteşte în a\bashu stol .alb de pontmbei 
De-asupra apei line din lacui ndorrnit 
Parfum d.e fân se'nnalţă --- şl'n el, parfumul' ei, -
Şi visu„mi cu coro�ne de flori.s'a'mpodoblt. 

Roteşte în albastru stol alb de porumbei, 
Se'mprăştie; se-abate pe case, risipit, 
Şi, răsiiraţi în aer, în jocul- lor par ei 
Petale di'n coroane ce'n vânt s'ati irosit. 

Şi iată-mă acuma, c.a'ntors din I.ung exil, 
Salut far în lumina curată-�- lni April, 
Sclipire de sperante ce azi· au r�'!_lJlorit. 

. t 

l 
. ; 

Şi niciun glas nu chiamă_ trecutul timp nicicând: 
Mereu aceleaşi visuri, mereu acelaş gând, 
Mereu pe cerul roşu un stol de porumb�i 

Trad de·, p -STANISCU 

.. 
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EPILOG 

(Henri de Regnier) 

Tu _vei veni odată'ntr'o �i de chin şi 'jaie, 
Când desnădejdea urcă în sutletul învins. 

' '---

Când în tăcerea serii- presimţi pe cerul stins 
Un răsărit 4e stele - pierdute pete pal,e, 

Şi s'or pleca la pasu-ţi în iarba vetde flori,· 
Sub haina-ţi mlăd.ioasă curbându-se'n · tă�ere, 
Si amândoi plecă-vom spre zări de mângâiere, 
Spe. ceruri mai miloase ce�adăpostesc alţi sori. 

Tot ce-am cătat în lume în tine voiu găsi,, 
Tot ce'n deşert cătat-am pe-o lume de durere : 
Un suflet bun_ de frş.te, un glas de mângâiere, -
Şi'nviorat atuncea cu tine voiu porni. 

lngădue-mi a crede că'n pajiştea frumoasă 
Tu mergi, venind spre mine, curbând în cale-ţi flori, 
Mi-e drag să ci:esc în mine un vis ce-mi dă fiori·: 
Că .nu-nii mai eşti d�parte, iubita mea duioasă. 

Tu veL veni odată, te simt, ·aşa vrea soarta, 
lndurătoare'n ur'mă cu cel înfrânt ce-a plâns, 
Tu vei venf azi, mâ-ine, - o, ceasul n_u s'a stins!-
Necunoscută dulc!, şi tll, tu . vei fi moartea. 1 

... 

Trad de P P STANESCU 

/ 
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. GÂND PIERDUT 

(SuUy Pruo�"'iomme) 

Simţi ce como2.ră-i cugetareâ 
Din vraja unui gând pierdut. 
O, cum te, doare deşteptarea 
Din visul drag abia'nceput. 

S''a dus - şi sufletul îl cere; 
Nicicând el nu-I va regăsi. 
ln el e to,tuşi şi când piere 
Şi ai muri pentru-a-I sfârşi. --

La. ce gândeam· odinioară, 
Ce vis frumos s'a irosit 
Şi-l plâng cu !acrime amare ? 
Rămas-am· singur, aiurit .• · .· 

De. fericirea lui pribeagă 
In văn mă sbat să fiu cuprL1s .. � 
Simţit-am bucurie'ntreagă . 
ln visu-mi doar•-- şi visu-i ·stins! 

- Trad de P, P. STANESCV
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DE-AS FI EU ·ouMNEZEU 

Sulfy Prudhomme 

De-âş fi eu Dumrzez.eu
,._ 

şi moartea..:ar fi pustie 
Şi omul bun; de�adio n'am şti nici tu; nici _eu 
Şi n'ar mai plânge nimeni de cât -d_e bucurie, 

De-aş fi eu Dumnezeu. 

De-aş fi eu Dumnezeu,. doar fructe moi şi pline 
S'ar coace - şi tn muncă nimic _rlar mai fi greu;
/n ea pater-ea numai să ni-o simţim am fine, 

De-aş fi eu Dumne.zeu. 

De-aş fi eu Dumnezeu, pe cer n'ar. fi vreo pată, 
Albastru, pentru tine, senin ar fi mereu, 
par Şi pe tine, tnger, te-aş ţine neschimbată, , 

De-aş fi- eu Dumnezeu I 

Trad .. de p. P. STANESCU, 

... 
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Mă cred o stâncă!)n�furtuna vieţii... 
In preajma mea se sfarmă multe. valuri, 
Puterea· mea se pierde în prăvaluri, 
Iar viata-mi p'are fumuriul cetii. -

' _, 

Trec ne'nţeles prin lumea de dorinţe, _ 
Nepriceput prin flora de senzaţii, 

1 Şi'n mine plâng azi tainice vibraţii 
Din trist ul joc al goalei biruinţe .. 

-

Mă cred o stâncă rece, ne'ndurată 
In ochii tuturor; şi, totuşi, pare 

-Că'ntreaga stâncă azi e sfărâmată, _
' " . -

Căci simt ş•i eu furtuna suferinţei
Spre .sufletu-miz_onită de 'ntâmplâre, ·
Şi plâng. şi eu durerea necredinţei.

V. CO'fTAN

www.minac.ro



• 

ACORDURI 

... ." Şi 'ncet, acorduri, line de vieeră 

Pătr11nd plutind fn suflet şi 'n gândire, 

Pătrund mereu, şi'n dulce rătăcire 

Pe-uir val de visuri fn azururi sboa_ră. 

Şi par'că un refren de-odinioară 

Mă p0arfă'n lumea lui de buimăcire.,. 

Ac@rdurl triste pldng o amăgire 

Ce-a /@st cândva, de mult, tntdia oartf ... 

P0vestea e aceiaşi ca ori care: 

- Pldngea un trubadur fn inserare -

Plângea cântând. mormtlnflll fericirei,

,r 

Şi 'ncet acordurile mă 'mpresoară .. , 

A f0sl odată!,. Tainele lubirei 

Au dispărui şi lotuşi mă d@boară !., 

V. COTTAN
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. O poveste de demult.� .. un\ adevăr astăzi 

Ştiţi povesteâ lui Gyges ? Să v'o spun eu, 
"lntr'o tară îndepărtată, dinspre răsărit, în Lydia, trăia

odată un ciobănaş tânăr şi frumos, pe care îl chema Gyges .• 
Oi, avea, nevoe n'avea .• dar nki lui nu prea ii ardea de ele, 
căci av.ea-nu ştiu de unde-un inel de aur, strălucitor de-ţi 
lua ochii şi fermecat.. Când îl punea în deget, ciobănaşu! 
nostru se făcea nevăzut. Şi stăpân pe aşa avere, Gyges se 
duse la curtea regelui Candaul şi-deştept cum era şi cu pu
terea talismanului în deget,-nu mult, şi ajunge primul sfetnic 
în ţar a lui, iar într'o noapte, nevâzut de nimeni prin puterea 
inelului, omoară pe rege şi îi fa tronul". 

Ce inel minunat ! .. Câţi nu s'or fi gândit de atâtea vea • 
curi până azi: Cum de n'am un in�l ca al lui Gyges l,, Ce n'aş 
face cu el ? •• M'aş face nevăzut şi aş prinde hoţul care sparge 
casa şi fură ; aş sta tăcut lângă iubită şi i aş fura:gândul fără 
să mă vadă. Ori, o Doamne I .• ce grozăvii s'ar putea întâmph 
dacă ar avea cineva un asemenea inel ! .. Te-ai mal putea feri de 
hoţi ? •• Ce spaimă ai avea să vezi uşile deschizându-se. să a
uzi paşi apropiindu-se şi să nu vezi pe nimeni ! .• 

O ! Nu l •. Nu I.. povestea e tot poveste şi nu poate fi a
devărată, mai ales că Gyges, ros de remuşcări pentru fapta 
lui şi ca să înpace zeii mânioşi, a aruncat inelul fermecat în 
mare şi s'a aruncat şi el înecându-se. 

* * 
* 

Da ! .. Aşa spune povestea. Numai că oamenii, născocitori---
.,, 

•
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cum sunt, n'au lăs_at povestea să se piardă în negura celor 28 
de veacuri de când dăinueşte şi au scos-o la iveală mai anii 
trecuti şi„ zor• nevoe, că e adevărată şi, mai-mai să făurească 
din nou inelul lui Gyges ! .. Căci, cine poate pline zăgaz mintii 
omeneşti ? NU suntem martori atâtor minunătii care, întor
când povestea, s'ar fi părut nu tovarăşilor lui Oyges de acum 
28 de veacuri, ci celor de acum câte-va zec.i de ani. poveşti ca 
şi cea cu inelul lui Gyges ? Părinţii noştri, acum 50 de ani 
nu ziceau că e smintit la minte cel ce Ji spunea că azi vom vorbi 
la telefon fără sârmă la mii de kilometri ;· că vor sbura oa
menîî ca păsările cerului şi câte şi mai câte !.. Dar cine si-ar 
fi închipuit aşa ceva I.. Şi cum vă spun, oameni au răscolit 
în sus şi în jos şi au ajuns să vadă cu uimire că minunea cu 
inelul nu este t ocmai minune. că n'a fost numai Gyges care 
a avut inelt,I fermecat ci că încotro întoarcem ochii, tntâlnim 
asemenea minuni. Ascultat! I Cei ce se ocupă cu viata anima
lelor, ca re umplu _pământul şi apele, cunosc o Jnsuşire minu
nată a multora dintre ele „Mimetismul". Iată ce însemnează 
aceasta: 

Fie cai e animal de pe lume, ca să trăiască cât mai mult 
şi cât m'ai bine, duce toată viata o luptă neîncetată cu se
menii şi mai ales c.u duşmanii lui. Aşa luptă şi neînchiptdt de 

micul Protozoar [cel din tăi vieţuitor], nevăzut cu ochii liberi, 
din picătura de apă pe care o bem şi tot aşa luptă şi omul 
care stă în vârful scărei, pe eare natura a aşezat animalele. 

Dar, ca să lupte mai cu folos, întrebuintaază fel de fel 
de arme, care de care mai minunate, mai as::uţite, mai otră
vitoare, mai dibace. A le înşira aici, ne-ar fi peste putinţă, 
căci numai acele pe care le . întrebutntează omul în luptele lui 
cu semenii-şi dintre care multe le-am simţit mai anii trecuti-: 
surit nenumărate. 

In această luptă pentru existenţă, pentru viaţă, unele a• 
nimale întrebuinţeazf şi păcăleala; drept armă de apărare. Aşa 
de pildă : au meşteşugul să-şi schimbe culoarea corpului, după 
cum e a· tocului sau a lucrului pe care stau; aceasta mai 
ales acolo unde, de jur înprejurul animalului locul are acelaşi 
culoare. ln chipul acesta animalul scapă de ochiul duşmanului. 
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Pare că ar fi cel din poveste care-şi punea tichia . fermecată 
pe cap şi se făcea nevăzut. 

Să v ă  dau câf e-va exemple : 
La noi, la Constanţa, Î!l apa mărei„ pe lângă 'port, se văd 

plutind nişte bucăţi de gelatină (aşa ca piftia) de forma unor 
ciuperci transparente (se vede prin ele ca prin geamul de sti
clă), Acestea sunt Meduzele, animalele vii, car� umblă din toc 
în loc, căutâudu-şl hrana. 

Trebue să te uit_i cu multă luare aminte ca să Ie vezi 
pentru că au împrumutat culoarea sau, mai bine zis, n'au nici 
o culoare ca şl apa în care trăesc. Iar peştele numit guvldă
nu-l cunoşti aproape de ioc între pietrile din fundul apei cu
care se aseamănă perfect la culoare pe spate şi-l zăreşti nu
mai când se mişd. Un urs alb, ce ·trăeşte prin ţările veşnic

• acoperite cu zăI?adă şi cu gheaţă , se deosebeşte cu greu, pe
câmpul alb, chiar de aproape, iar paslirea cu penele de culoa
rea rugi!lfe n'o vezi când sboară dea 3upra pustiului de nisip
de cât după umbra pe care o vezi fugând.

Oare iepurele din crângurile noastre nu-şi schimbă părul
cu căderea zăpezii şi ·I făce mai -albicios, ca să nu-l zărească

. vânătorul? Brotăcelul gingaş are culoarea rple!ei verde când
stă pe frunze şi, dacă-l pui pe scoarţa roşcată a unui arbore .., 

îşi schimbă culoarea făcându-se ca şi scoarţa., Pas de-I. mai
vezi!.

Şi veţi fi auzit, poate, -de minim atul Cameleon, acea târâ•
toare ce trăeşte prin Spania,. neam cu şopârla noastră cea
verde ca iarba prin care trăeşte, Intr'adevăr, minunată făptură!
Dacă-l zăreşti, îşi s·�himbă cul�area pielei ca fulgerul şi trece
prin toate culorile curcubeului· Prin această variatie de ·culori
se ascunde perfect de urmăritori, pare că ar avea inelul lui
Gyges. Şi câte alte exemple v'aş mai putea aduce ! •• 

Oare cum fac aceste animate: de-şi schimbă cutoatea? 
Văd ele pe aceia a lucrurilor de prin prejur? O simt oare cu 
sistemul lor nervos? Ori ş'o schimbă cu puterea şi cu voia 
lor? Nu ştim. Destul că rămâi uimit de câtă dibăcie ·arată, de 
câtă şiretenie întrebuinţează ca să scap.e de duşmani. 

Şi totuşi, oamenii de ştiinţă nu s'au lăsat bătuţi.-Au căutat, 
au răscolit şi au ajuns să-�i explice mi11u�ea. 
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V q__m încerca şi noi să des legăm chestiunea, dar pentru 
aceasta să ne fie permis să intrăm puţin în ale ştiinţei. 

I 

* * 

Noi vedem lucrurile din jurul nostru pentru că sunt lu-
- minate, de soare ori de alt izvor de lumină. Dacă e întuneric,

nu mai vedem nimic. Lumina ne vine de la orice izvor de
lumină� soare, lampă, foc, etc sub formă de raze, în linie
dreaptă. Dacă pui mâna în drep_tul lămpei ori a soarelui, nu-ţi
mai vine lumina în ochi.�Razele de lumină, da.că cad pe un
obiect, se întorc îniţpoi ca şi mingea, pe care o asvârll în pe
retele din fată (Reflexiune); dac{i vin prin aer şi cad pe un
geam de sticlă, ori pe fafa unei ape, trec prin geam ori prin
apă, dar se abat pnţin din dr.umul ce-l aveau prin aer, mai
la stânga (Refracţiune) aşa că di umqr razei prin aer şi sticlă -
ori prin 1er şi apă, nu mai este în liale dreaptă, ca atunci
când mer_ge numai prin aer ori numai prin sticlă- ori numai prin
apă. Se mai ştie că unele corpu_ri au însuşirea de a absorbi,
de a prinde şi a ţinea în ele anumite raze _ de lumină. Zic
„anumite" pe_ntru că ştiinţa ne arată că (umina albă, aşa cum
ne vine de la soare ori de la lafnpă, este alcătuită din ames
tecarea a 7 feluri de raze: roşii, portocalii, galbene, \'.'erzi al- -
bastre, indigo (liliachii) şi violete.

J)acă�acum am )presupune că am avea un corp-bună 
oară un geam de sticlă-care să fie aşa de curată şi aşa de 
bine făcută din fabrică, în cât să nu refledeze [să nu) întoarcă 
înapoi/ nici o rază de lumină ce ar cădea pe el ; să nu refracte 
(să nu schimbe drul_l].ul) şi nici să nu absoarbă nici o rază de 
lumină, atunci lumina ar trece prin geam toată şi sticla ar fi 
invizÎbilă, dici ,ca s'o vedem, ar trebui ca să vină de la sticlă 
1a ochii noştri raze de lumină să-i lovească, să-i impresioneze 
şi noi am presupus că toată lumina ce a căzut pe sticlă a 
trecut prin ea fără să se întoarcă, fără să se oprească şi fără 
să�şi schimbe drumul nic.i o rază. Am presupus. In realitate 
lucrul nu se poate petrece chiar aşa, c-ăd ori cât ar fi de cerat ·' 
de transparent t�n geam de sticlă, când ii -ai în faţa ochilor, 
îl vezi. 

.. 
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Dar să mergem mai departe cu ju_decata. 
Mă uit prin geam afară/ Lumina ca1e. vine dela soare 

ajunge !a ochii mei trecând: 1 ° prin aer 2° prin geam şi 3°

prin aerul dintre geam şi ochii mei. Dacă n'ar fi geamul, lumina; 
ar merge numai prin aer de la sosre până la ochii mei, in 
linie dreaptă şi deşi aerul este un· corp, eu nu-l văd •Fiind însă 
că între· soare şi ot hii mei d? ră de aer mai este şi geamul 
flindcă rpateria din care e făcut geamul nu e la fel cu aceia 
din care ·e făcut aerul deşi şi sticla lasă să trea:ă prin eâ 
razele de lumină (transparentă) razele de lumină nu merg 
la fel prin ae-r şi prin sticlă,. se strâmbă cttm se strâmbă un 
cui de fer pe care l-ai bate prinh'o scândură şi apoi ar intra· 
în perete şi de aceia vedem geamul. In ştiinţa se zi'ce că aefttl 
şi sticla au indice de re/rac.ţie diferit! (.adecă printr'unuf raza 
de lumină merge într'un fel şi prin celălalt'· în alt fel): Dar 
dacă geamul şi aerul ar 'fi tot atât de tr.ansparente? Dacă ar 
avea acelaş indice de refracţie? atunci hotărât geam1l nu s'ar 
vedea, ar fi invizibil ? 

De exemplu : să presuptrnem că însemnăm indicele de 
· refractie al aerului cu 1 ; dacă împrl!ştiem în aer un alt corp

gazos care are un indice de refracţie diferit de al aerului, 2, 3 etc
ac.est gaz se vede în aer, rlar· dacă împrăştiem în aer un corp
gazos numit hidrogen,- al cărui indice' de refracţie este tot ·'1,
acest corp gazos nu se vede în aer;-

Sau, luaţ i o bucată de geam de sticlă curată, al cărui 
, .ndlce d·e refracţie este, dup'ă cum ne spune ştiinfa, 1,50 şi 

1băgati-o intr'un vas cu glicerină, al cărui iodice de refracţie 
este 1,47, veţi vedea că sticla dispare cu totul, este invizibilă,

pare că ar fi fost atinsă·· cu inelul fermecat. 
Sau, mai bine încă : sfărămati mărunt o bucătlcă de 

sticlă, veţi căpăta o pulbere ca făina, albă, care se vedei bine 
n aer ; d.ţţi-î'drumul într'un pahar cu glicerină •.•. Nu se ma"'• 
vede ! .. Ori cât ai căuta-o cu ochii în pahar, a dispărut c.a 
prin farmec, deşi pulberea de sticlă nu s'a disolvit în glice
rină, ci exist� la fundul paharului. Dar a devenit invizibilă. 
pentru ochii noştri, pentrn că indicile de refracţie al sticlei şi 
al glicerinei sunt aproape aceleaşj. · . Retineţi bine ac.eastă exper1eniă ş, pe cea - următoare :

< 
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Luaţi o bucată de hârtie, ea este aproape opacă, adecă nu 
lasă să treacă. de cât foarte puţine raze de lumină prin ea ; 
ei bine, muiaţi hârtia în undelemn şi lăşaţi-o acolo· mai multă· 
vreme ca să s� pătrundă bine de untdelemn şi veţi vedea că 
hârtia devine transparentă aproape ca sticla: 

. ' 
. 

Vra să zică ştiiriţa ne arată că se pot aranja lucrurile 
aşa fel, ca�să facem unele corpuri invizibile şi, de alei a por• 
nit ideia reînviere! inelului lui Gyges, Căci ce ş'att zis oame„

nii de ştiinţă? Carn_ea noastră are şi ea un indice de refracţie; 
dacă am putea găsi nişte lichide, care să aibă acelaş indice de 
·refracţie c.a şi al· cărnei şi dacă am pune carnea tntr'acest
llcid, carnea nu s'ar mai vedea, cum nu se vede nici sticla�tn
glicerină ·I.

- · 

Şi s'au pus pe l!,lcru, au răscolit tot ce cun!)şfeau şi au . 
ajuns s· scoatâ din fundul mărei inelul lui Gyges, să- găsească 
liciduÎ în car�; punând carnea omenească, să n•o· mai vedem ! 

4 * * 
. 

. * -

Aceste cercetări au început de, multă vreme şi mulţi oa• 
meni de ştiinţă s'au ocupat cu această chestiune: D-rul Vasi-- ,s 

lieff din Petrograd, a ajuns foarte departe c.u aceste cercetări. 
El a isbutit să pre,pare numeroase piese anatomice, în cafe 
carnea este invizib'ilă şi numai oasele şi unele părti din trup 
ca : stomachul, inima şi nervii se mai.- văd puţin-. Mijlocul � 
simplu: a găsit un licid care să albă acelaş indice de refracţie 
ca şi al cărnii şi atunci carnea pătrunzându-se de a-cest licid 
devine tot atât de transparentă ca şi licidul şi nu se mai vede 
ca şi sticla în glicerină. · 

In borcanul în care sunt puse a.ceste preparaţii, vezi oa-
sele, coastele cum stau atârnate ca prin farmece, vezi inima -

. şi stomâchul şi, ori cum ai întoarce borcanul, nu vezi carnea, 
{iar nici oasele nu le vezi atingând peretii borcanului !. Nu e 
curată minunea ,;u inelul fermec;at ?. Ştjj că între oai;e ·şi bor-

- cane este cev�, ceva material, ceva care există, este carnea
şi n'o vezi !

· Aci stăteau lucrurile în 1913. O-nul Vasilieff aranjase
înainte de răsboiu, într'un vagon de cale feraHf, -un laborator
în care avea expuse asemenea piese anatomice în borcane şi
a cutreerat întreaga Rusie cu· vagonul lui, arătând ţăranilor ce
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ajttng organele ·--stomachul,. ficatul etc--acelora ce beau prea 
m uit rachiu ! · · · 

· In sfârşit. de oarece toate aceste experienţe se făcuseră 

• 

, . 

n11mai pe cadavre, O-nul Vassilief a încercat experienţele lui şi 
pe animale vii, Dar, cum este uşor de închipuit că ar fi im-
posibil sa ţfi omul sau un animal oare care într'un borcan cu 

I „ 

lîcidul miraculos, ca să•i _pătrundă carnea şi să o facă învi-

. zibilă, ·O-nul Vassflieff a încercat calea injecţiilor. Injectând 

• 

• aseminea lf cide Ia şoareci, broaşte, a ajuns să le facă carnea, 
mai ale.s a membrelor, invizibilă·. Din nenorocire ră1boiul a în-

\ 

. trert1pt cercetările D-nului Vassilieff. Incercările n'au contenit 
î11să. Un savant francez, Jezeq t1el, lucrează şi azi în aceastA 
direcţiune, şi acum în ttrmă un doctor america11 ·, Stean - a
nuntă că continuă cercetările începute şi că a ajuns să facă· 
învizibiie carnea şi muşchii, pentru ca să studieze cu uşur.intă 
organele interne. Inc hi puiţi-vă · că în curând -ne va anunţa că a 
ajun, să facă să dispară şi oase1e şi organele interne şi o s�-ti, ...

· arate americanul t1n borcan plin .cu un Iicid, în care doar sim
ţul pipaitului o să-:ti spună că ai de a face cu un 01n, dar ochi
n'o să-l vadă l

• 

• 

• 

* * • 

i ' I , 

Cete înşirate până aci sunt numai încercări, e drept. Lu
crul ar fi sfârşit, inelul lui Gyges ar ar fj scos din fundul mărei 
atunci când vom aJu11ge să fim invizibili în conditiile normale, 
adecă fiind vii şi trăind Jn aer. N'avem dreptul să zicem: este 
imposibil. Descoperirile vre1nurilor din urmă ne stau dovadă 
că mintea omenească n-'are margini. Dar, presupunând cA vom 

' 

isbuti, va fi oare u11 câştig pentru omenire ? Va fi un bine să 
avem putinţa de a ne schimba în stafii când vom voi? De 
sigu1- că ar fi plăcut ca, după munca obositoare a z.ilei, să te 
poţi desbr�ca-odată cu haina--şi de coaja de carne, să faci 
o primblare pe strad�, să poţi roşi de plăcere, ori să te în
gălbineşti de ruşine, fără să fii văzut ! .. Dar, cum ar fi lumea

• 

. aceia în care ar trebui să mergi cu bratele înaf11 te, ca să te 
fereşti de cei din jurul tău, invizibili şi ei, să--î atingi şi să nu-i 

, vezi, să nu ştii dacă ai î11tâit1it uu prieter1 ori un duşman; să 
• 

I 
•

I
7 

' 

• 
• ., 

, t 
}' 

\ • 

... • 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

' 

www.minac.ro



·,

"-. 
• 

�54 

t� trezeşti cu vre·o palmă sdravănă peste obraz, ori cu un 
pumn sănătos în spate şi să nu ştii de unde îţi vine !

Şi numai astea n 'or fi nimic, dar câte, nu-ţi vin în minte 
cetitorule-ce n'ai, face dacă ai fi stăpân numai o oră pe far-
mecul inelului ltif Oyges ?!.'. 

', 

... 

r 

\ 

O. MIRONESCU
Profesor Constanţa 

După M Oouineau 
\ 

I 
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TOAMNA 

Pustiu fn suflet. • • 

Şoptesc , castanii -

Şi trece ca anii 
Al zilei umblet. 

In ziua neagră, 
In ziua pală, 
Durerea' nşală 
Cu glqs de bucium. 

S'aştern cărării 
Foşnet de frunze; 
Covoare, pânze 
Pe patul sării. 

/ 

· Farmec şi cânt
Asvârle duzii,
Mii de iluzii
Pe sbor de vnnt.

E jale' n suflet.
Cu drum de sară
Pribeag coboară,
Al nopţii umblet.·

Tărziu, un ram
Mână uscată,
Moartea alată
Lovind tn geam.

PIIBAIL STBAJI. 
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VIEATA 

' 

Spun unii filosofi că-i tristă, 
Se p!Ong de ea ca de un chin, 
Jar alţii cred c!1 nu exist_ă 
Ceva mai dulce; mal sublim. 

O, ctlnd te-apropii ta de mine, 
Să te tnlănţul de mijloc, 
Să pun pe buzele-ţi divine 
A mele sărutări de foc,. 

Atunci clînd pieptul nostru bate, 
Cuprins de-acelaş siinţfmânt, 
CO.nd gtlndurile noastre toate 
Spre ceruri largi f$.i iau avânt, 

O, zilele tm par frumoase, 
Senine şi fermecătoare, 
Şi nici o grije nu m'apasă 
Şi nici o rană nu mă doare. 

Dar când te ştiu că eşti departe, 
Când nu te am la sânul meu 
Când ceaţa vremii mă desparte 
De mbra ta, de chipul tău, 

Vieaţa-mi pare- o zi pustie, 
O zi urâtă

t 
fără cer,· 

O fioroasă vijelie 
Jn care visurile pier. 

., 

/ 

;; 
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Şi - atunci vătând că doar de tine 
Atdrnă- sdwşi ascundă faţa 
Cu.- pspecte triste ori senine, 
M'am întrebat: ,,cum este viaţa?" 

Căci zile vesele sau triste, 
Cu vijelii şi zări albastre. 
Desigur, 'nu pot să existe 
Decât tn sufletele noastre. 

Vieaţa-l Jării' de culoare 
Tu o tmbraci, sau o despoi ;
Deci, tristă satJ încântătoare, 
Putem s' o face_m numal not. 

SULCINl 

l 

,· 

,, 
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VISAM 
' 

' 
\ 

Tăl�ngi de aur răsunau 
. 1n noaptea cea senină ,. 
.Pe ape stelele vărsau 
O ploaie· de lumină. 

* 

Odihnă blândă se lăsa 
pin ceruri pe pământ 
Si-o doină trist se ,tânguia 

. . 

, Pe adieri, de vânt 

* 

Visam că stau la sânul ei, 
Visam .•. şi-mi era dor. .• 

, Visam în umbra uimi tei 
;D� şoapte de amor. 

StJLCINt\ 

' 

'-

' I 

·1

'' 
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� DE :SO�RTA ZILELOR C6, ·T:REC 
• 

I 

' 
• 

, 
• 

' 
f 

• \ 

• 

} 

• 

.. 

De soarta zilelor ce trec

• 

• 

• ' . 
. 

·suntem legaţi ca de-un mister -
. 

� 

• 

De soarta zilelor ce trec 

t 

. , Şi pier. � · 
' ✓ 

• 

Eri bin�--a fost ; am tremurat 

, 

• 

• O clipă mâna când i-am strâns---

Eri biue-a fost , am tremurat 
• 
• 

• 

• 

• 

' • I
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· 
. · ŞiGam plâns.. ' .

• 
• 

. _Azi n'o să pot să mai trăesc 
O clipă care-a fost cândva �,. , 
Azi n'o să pot să mai trăesc 
• 

.. 
·. . Aşa • 

• • 
• 

Şi, mâine voiu zâmbl din nou 

• 

Şi poate __..; aceleiaşi fiinţi. • . 1 •

I • ' 

_ Şi mâine voiu. avea din nou 
I \ • 

• 

Jf' , 1 • • 

Doţinţi. ·
r 

• • 

• 

Pecetea zilelor ce trec 

• 

• 
; 

o· poartă toţi sub fruntea lor --
. · Pecetea zilelor ce trec • 

• 

' 
• 

• 

• 
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• • 

\ 
, 

.. 

• 

• 

I I' 

• 

• 
I 

• 

-

• 

• 

I 

I 

• 

.. 

' 

• . Şi mor. . . - • • 

I 

j 

' 
• 

I 

• 
I 

,.,, ' 
• l 

• • 

\
• .. • 

l
• • , • . ' 

C. GIOIGISC'O ,� NtJMTIAMtJL•

• 
' 

.llfli : o

• 

: 

' .. 
• I 

r: s � : !t :,;ţ;-• •z;�

• 

• " 

• 

• 

I 

' 

. , 

, •

• • 

• 

.. 

• 

• 

I 

• • 
I 

• 

• • 

' 

' 

• 

• 

• • 

I 

• 

I 

( 

\ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• '

• 

• 

• 

. ' 

• 

• 

• 

' 

• 

' . 

• • 

www.minac.ro



-• 

I

, 

• 
I • 

' 

\ -. -..-e1•·-♦♦4''f�,::-.�, ,.,.,, ,�♦,i,,•I>• -.:.":.of t-C•"'·),..,. • .,.,.,-4 .. .. ..J--1,+-> •--c � . .,.._., ...... ♦�-t#l'_.�.,,,-,(.t-f••�•,,'\,>M•1'•<'♦f>._�-4,,�•,!,,...,�)► •

·� -O-�Oll•O tto " 'l-a-itv :100,. •' < .��, •· 4''· ••., ..-.� .... ,.,.,..., •,, ••·1, � ... • · vv•lr .,-:ţ,..,. ;;-� �,�,� ,i,�', •.,�,, �Jwf,,:>� i; .:.d "'a 1' ,..� ,,,•�o •\l'f•t ,i-t�lJ l!l •:·•}••1")t">;t •� �;'

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

, 

•' 

• 

.. 

-

• 

. ' 

• 

I 

• 

. , 

• 

• I • 

I 
-

• 

' 

I 

. -..., 

• 

• 
• 

, 

• 
• 

' .

-

• 

I 

, 

• 

• 

I
• 

• 

• 
' 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

. .. 

I 

• 

• 

• 

' 

• 

, 

' 

• • 

• 

• 
• 

• I 

I 

I, • 
• 

•
• •

• 

-

• '

• '
' 

• 

LA MAL.UL MĂ�II 
• 

• 
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• 
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• 

• 

' 
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P.!ir'că te văd : la m1lul mării 
Şedeam ades pe stânca no!lstră 
Priivind până 'n adân eul zirii • • 

' . 

,Nemărginita apă-albastră • 
• * * * 

I 

•

, 

In dulcea-·ne singurătate .,
Tu tresăreai ca pătimaşe
Când se loveau de stâr1ci,
Atâtea valuri u·riaşe.

sputnate, 
• 

..li , * * 
I • • '1 * . 1 

I 

Cu un fior,-privind la ele, • c 
Râdeai aşa de fericită 

1

Şl, . ca sub scutul pazei ,lcme!e
t
-· 

Eu te iineam înlănţuită • 
• 

•
• 

* * 
* 

Dacă vedeai dir1tr' o privire 

• 

,. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

< � 

• • 

Că-i plină de talaz11rl zarea :
Visând, spuneai cu-o tresărire : 
,,-Cât de frumoasă · .. i astă.zi marea ! '' 
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• • • • • 
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I. DUMITRESCU-PRASIN
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VESTEJ IRA .TRAN E>AF IR I J 

• 

I 
I 

Pe 
" 

cararea din grădină 

Vestejiră trandafirii .. .

• 

Ce-mi spuneau cu-a lor petale 
Vraja tainică-a iubirii. 

•

• 
' 

-
• 

Azi petale 'ngălbenite 

, 

-

· Sboară 'n vântul cel pribeag
Care-mi spulberă cu ele
Visul meu atât de drag. ·

1

• 

• 

• • 

• 

• 

I ( 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
. . 

• 

• 

• 

' 

• 

, 

• 

J I. DVftlTRESCIJ--PRASIN

• 

• - -

• 

• 
• 

• 

• 

• 

a 

• '.. 

• ' 

• 

• 

I 

' 

\ 
• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

I 

• • 

,✓ 

I 

• J "
I 

• 

• 

• 

• 
• 

' 

• 

-

• 

• 

• 

• 

,. 

• 

-

• 

/ 
I 

.. 

• 
• 

• 

• 

• 

J 
, • 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

, 

V 

I\ ·  

. 

• • 

• 

• 

' 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

I 

• 

• 

•www.minac.ro



Valea Cernei 

"\ 

ln tara noastră sunt multe localităti .cu numele de Cerna.

Acest cuvânt, rămas dela Slavi şi care înseamnă în limba noas
ră „Neagra", este atât de înrădăcinat şi adlptat firii limbii, în câ t 
ne este imposibil a-l izgoni. 
, Localitatea Cerna din jud. Tulcea (pi. Măcin) este aşe
zată pe o vale largă, deschisă spre Dunăre, p rin' c·are curge 
pârâul Cerna. După mărturii culese din bătrâni, ea este înte
meiată de Turci în unire cu Românii. De la Turci a rămas un 
vechiu cimitir ce nu mai funcţionează azi, în mahalaua dinspre 
miazăzi a satului, numită mahalaua turcească. in· cimitir n'am 
aflat nici un fel de inscripţie pe nici o piatră. 

Românii s'au aşezat p� lângă Turci ca gospodari deose.
biţl, sau ca ciobani la ei, Aşezarea lor însă n'a fost o aşezare 
vremelnic�. ci o aşezare de oameni cu rost, cari_ au plantat 
vii şi au sădit livezi 1): Tot după mărturiile bătrânilor, viile 
vechi din partea de miazăzi a satului-azi în mare parte dis
truse, sunt sădite de Români. 

ln ele se află foarte mulţi pomi bătrâni, intre cari şi 
mulţi nuci foarte groşi, ajungând vechimea .de 150-200 ani. 

, Tot în această parte, în capătul viilo'r, pe dreapta drumului 
ce duce la satul « Traian» ,1) se mai găsesc încă urme de locu
inţe omeneşti. Cu câţi-va ani în urmă se cunoaşteau bine ; erau 
. 

. 

1) Şi dela Turci au rămas vii sădite de ei şi pomi.
1) Numirea oficială a localităţii SatuţNou, zis şi F�ntâna Nedelii"

Nedelea a fost Româncă din Basarabia. Ea a făcut fântâna ci1re îl poartă 
numele, când s'a reînfiintat satul pe ruinele unei vechi aşezări, la 1859. 

· Este locuit de Români şi Bulgari veniţi din Basarabia,
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multe rămăşiţe de temelii de case pe care Ie-am văzut. In cursul 
timpului piatra s'a tot împuţinat, fiind cărată de locuitori, iar 
locurile arate delaolaltă. 

Pe cât am putui afla,:. acolo a fost satul vechiu, locuit nu

ntai de R?mOni, cari, din cauza războaelor, s'ati _risipit, nu se 
ştie când. Vine la vre-o 2½ km. departe de satul ·actual. 
�omânii di-n acel sat s'au refugiat pe la Pecineaga, Turcoaia 
şi în alte părţi, unde erau centre mai mari româneşti. Din cele 
spuse de bătrânii de diferite neamuri rezultă că satul vechiu 
era distrus l a  întemeerea celui actual, neavând viată contem-
porană între ele. 

. La înfiintarea noului sat, Cerna, s'a avut în'j vedere, de 
- sigur, în prima ·linie apa şi apropierea de pădure. Turcii ş i

Românii au înfiinţat la început mai mult nişte târle, ocupân
du-se mtilt cu creşterea oilor şi a vitelor de -tot felul. Pămân•
tul însă fiind foarte productiv, a atras cu timpul mu!ti locui
tori, cari făceau şi -agricultură întinsă. Trăesc încă multi bă
trâni, cari au apucat timpurile cele bane, du.pă cum spun ei.
Rodnicia pământului era foarte mare şi calitatea c;erealelor re
cunoscută. Cerna era poreclită şi grânarul Tulcei. Până la re-

~,;(· centul războiu ea tot mai păstra c.eva din faima veche şi a
dest!a veniau aci negustori 4e prin Bucureşti. Craiova, Buzău 
etc., mai ales pentru 

1
sămânţă de păring (dughie) şi grâu • 

...;_ Dacă azi pământul a pierdut din puterea lui 1e rodire 
cauza stă în felql cum a fost lucrat. Locuitorii nu semănau 
decât aceleaşi şi aceleaşi cereale, mai ales grâu, orz şi păring, 
aplicând, pentru îÎnbunătăţire, sistemul odihnei unei părţi din 
merea.1) pe care păşteau vitele mari şi mki. 

Cc toa.te acestea elementele necesare hrănirii plantelor 
s'au secătuit şi,- deJa un timp, pământul lucrat mereu ajunge 
să nu mai producă ·dacât foarte putin. Numai pământul care 
vine spre pădure, şi care a fost arat mai în urmă, ,mai produ• 
cea ceva. Locuitorii nu obişnuiau în hrana Lilnică mămăligă şi, 
din ace�stă cauză, nu sămănau nici popuşoi şi nici alte plante 
prăşitoare, de oare ce aveau destule produse animale. 

In 1899, fiind o secetă foarte man�, multi locQitori an 
fost siliţi să mănânce mămăligă făcută din pon�mbul adus de 

1) Câmpia din jutul satului.www.minac.ro
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Stat din -Argentina. Multi ·nu -ştieau. însă cum s'o facă, aşa că 
mâncând o mămăligă rea [crudă] se îmbolnăveau şi mureau 

· Nu puţini sunt aceia cari mi-au cerut instructf 1mi pentru far
cerea, mămăligii_; iar altii se duceau anume prin satele româ
neşti vecine, ca să înveţe dela Români, Ia cari, spuneau ei, nu
se mai săturau de mămăligă. După 1899 au urmat câtiva ani
puţin productivi, iar în 1904 a fost deasemenea o secetă, care se
pomeneşte d·e toţi. Atunci s'a mai repetat fenomenul, aşac.ă oa
meni s'au deprins cu porumbul.

Aceste împrejurări au silit pe cei mai mtrlti s'ă �amene
seminţele ce ·li s'au dat dela St.at, adecă porumb şi orz. şi·
aşa ne.voia i-a făcut ca să umple câmpul, în cea mai' mare
parte, cu această plantă prăşitoare, începând s'o cultive. serios
atât pentru hrană cât şi pentru speculă. Tot ·odată şi pămân
tul a început să se inbogăţiască, aşa că şi locuitorii au înţeles
că trebue o rotaţie intre plantele ce se· seceră şi cele ··c·e se
prăşesc. Deci "cultura porumbului se începe în această locali-

tate de pe Ia 1900, mai întins de pe Ia 1905.
Vremelnic au fost aşezaţi şi Cerchezi în partea de nord

a satului, pe unde se zice azi mahalaua Cerchei;ească şi au
stat până la războiul dela Plevna. La 1877 Cerchezii au fugit
fă'ră a se mai reînt0arce. Turcii de asemP.nea au fugit odată
cu năvălirea Ruşilor dinspre Măcin ; însă, dupăce s'au liniştit
lucrurile, parte din ei s'au înnapoiat. Există în sat , chiar ş1 o
geamie, ma i mult o casă de rugăciuni, făcută după cum se fă
ceau casele vechi, din gard lipit cu lut şi acoper{tă cu stuf. In,
ea servia un hoge plătit de Stat şi >care, în timpul din urmă
stătea Ia ,,!aila", 1) (C�m. Mi;cea-Vodă}, unde erau Turci ma i 

multi. In Cerna, Turcii bătrâni muriseră, iar tinerii plecaseră,
aşacă nu se mai afla decât un singur locuitor , ·stabil, care_ a
a căzut în războiu; ca luptător credincios steagului nostrtt.
Sunt ins� In:ttsulmani. străini, veniţi de prin Asia mică, de:pe la
1907-908 ca cultivatorLde tutun. Un.ii din ei au plecat în tim
pul actualului războiu, dar tot mai sunt. Aceştia, stau în bor
deie,· Ia câmp, unde au .şi sămănătura.

1) Iaila "sat depărtat ·de Cerna la 9 km. S'ar traduce numele său
cu vorba Poiana,

I 
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Trebue să mai pomenim şi existenta unui alt cimitir în 
mahalaua Cerchezască, care s'a distrus cu învoirea autorită
tllor pela 1901-02, împărţindu-se .meidanul la însurăţei, spre 
a""§i face case de locuit. Acel cimitir era foarte vechiu. 

Nimeni nu ne-a putut da v:e-o lămurire despre el ; nu 
circulă în gura poporului nici-o legendă. Pietrele mo.rmântale 
erau foarte mari, blocuri întregi, dar absolut fără nici-o in
scripţie. 

Să venim acum la populaţh bulgărească. După cele afla
te dela bătrâni, Bulgaţii d·in Cerna Sunt mai toţi de origină 
Găgă11ti, 1) veniţi din Basarabia pela Jînceputul secolului al XIX 
cam pe după 1812. Părinţii bătrânilor de astăzi vorbiau tur
ceşte. Limba în care se înţelegeau între dânşii era limba turcă. 

Cu timpul a venit influenţa bulgărească, mai ales prin 
biserică. Găgăutii fiind creştini, au fost atraşi de preoţii bul
gari, cari li făceau diferite servicii religioase. Dealtfel se ştie 
că Găgăuţii, n'au avut niciodată tendinţă de a introduce �limbJ 
vorbită (turcă] în· şcoală şi biserl . Ei, ori unde se gAsesc, 
primesc bucuros influenta străină în ceea ce priveşte cultul şi 
inv�ţătura de c.arte. Cunosc localităţi de Găgăuţi, cari s'au 
grecizat 2], altli s'au românizat 3/, iar alţii, s'au bulgarizat '/. E · 
lesne de înţeles, deci, că şi cei din Cerna să fi primit o influ-

' entă şi, nefiind alta, care să se impue în trecut, au primit-o 
pe cea bulgărească. Aceasta desigur dupăce s' au aşeţat şi câ
teva familii de bulgari printre ei. 

Beserica veche din Cerna s'a sfinţit la anul 1846, No
embrie in · 8, cu hramul sf. Mihail şi Oa vrii. Era o biserică 
mică, joasă, fără turn ridicat, făcdă din. gard de nu ele şi vă
lătuci de pământ şi acoperită cu olane. Pe jos era pardosită 

1] După unii se trag din Uzi recunoscuţi istoriceşte ca popor de
origir.ă turcă, fiind de-un neam cu Peclnegil şi Cumanii. Când şi cum 
s'au creştinat nu se ştie, Uzii se zice c� erau un n,eam de oameni foarte 
muncitori, plâcându·l.e a se aşeza mai mult pe lângă păduri şi câmpii la· 
tfnse, şi că preflcsul de Oaga li s'a dat de alte neamuri din pricina în· 
deletoiciril lor de c.ăpetenie de a se ocupa cu creşterea vitelor, gaga în· 

1 semnând văcar, păzitor sau crescător de vite. In graiul local li se zice 
Găgăuzi. 

/ 2) Cavarna jud. Cal!acra; 8) Zebil Jud. Tulcea. Localitatea Tuoi·
laţi din jud, Faldu de asemenea este locuită _de Oăgăuţi romanizaţi. Au 
biserică şi şco�lă românească şi vorbesc t•)t atât de bine româneşte ca 
şi turceşte. •) Cerna jud, Tu1 cea. 
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cu bucăţi pătrate. de . un fel de piatră gălbuie zisă de Marsi
lia, ca;e se taie cu ferestrăul şi se lustrueşte cu rândeaua. 
Pela 1890 s'a început clădirecţ_ unei noi biserici monumentale, 
făcută toată din piatră, şi s'a sfinţit la 1897 Noembrie 8, adică ' 
după 51 de ani dela sfinţirea vechi( biserici. Atunci s'a s·tri 
cat cea veche şi. pe locul unde a fost altarul, s'a- ridicat · un 
monument. Materialul, cât a mai fost bun, s'a întrebuinţat la 
clădirea localului de şcoală frobeliană. 

Icoanele mai interesant�, dintre c·are unele eraâ străpu,n
se cu cuţitul, sau găurite cu gloanţe de Cerchezi, s'.au depus 
la episcopia din Galaţi. Biserica nouă a fost zugrAvită pe 
dinnăuntru peste tot prin 'stăruinta preotului Oh. . Chiorpec, 
terminându-se această lucrare pela 1914; In timpul războiului 
n'a suferit nici-o stricăciune. S'au şters însă �epe pereţi chi
pul Regelui şi ·ar Episcopului, spre a se înlocui cu· chipurile 

, .celor din Bulgaria. Imprejurările însă n'au mai îngăduit şi a
ceastă barbarie. · 

,. ' 

Din cele spuse putţm· deduce că, pela .1840-46, influ
enta bulgărească se stabilise' şi că loctfitori_i creştini (ţin sat 
aveau preoţi ·bulgari.· Cel din urmă preot a fo'st G�eorghe 
Popa, al cărui feci9r, Petrea. Popa, a . servit până în timpul 
războiului ca dascăl, căci învăţase cântările româneşti. Familia . 
preotului Gheorghe era din Bulgaria� Tot din Bulgaria �i 'din 
unele sate dobrogene, und·e se aciuaseră ca pribegi, mai ve
niră şi alte familii de Bulgari, care au statornicit şi au întins 
şi mai mult, iriflu�nţa bulgărească, printre Găgăuţii din sat, , 
dintre c.ari mulţi, şi · astăzi, vorbesc mai ales turceşte între ei. 

Din Bulgaria (Şumla) era şi Panait Stanciof, fostul în
vă.tător bulgar. dela care a luat şcoala :n primire primul în
văţător Român, lftimie ·Vâlcu, ta l Aprilie 1879. Panait Stan-· 
ciof a mal funcţiovat încă vre-un an· şi jumătate pân� la 

, moartea . hii. - Bătrânul Tudor Jenu era după părinti de prin 
Bârlad. Fusese cioban ·în Basarcţb/a înainte de a trece în Do-' 
broge-a. - Ştie foarte bine române.şte şi este un nesecat iz-

• ' I vor de poveşti, snoave şi jitii româneşti. , ' J 
Mulţimea cea mare a locuitorilor se trag din (Jă�ăuti, 

Ruşi şi chiar Români, cari s'au buJgarizat'; dar cei mai multi 
I ' ' 

. l 

.-: 

., 
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recunosc că părinţii lor erau găgâuţi, vorbind tur<.:eşte şi că · 
nici nu ştieati bulg.ăreşte ... 

• I 

Câteva nume de familii ne vor arăta ·cu prisosinţă· ori-
gina locuitorilor: Garga = ,cioară /turc:] ; Fucigiu 1 ./turc/ ::±:::,
dogar, ·butnar ; Acpunarliu [cteia Acpunar, turc}' ac = alb, pu
nar = fântână, G�găutu eşte familia 'cea mai răspândi.tă, ocu
pând o mare parte din sat ; Caracostea = Costea cel negru ; . 
Ch,iuciuc (turc) = micu ; Topală (turc] = şchiopuL; Caliolu 
Fiul lui· Caliu; Deliu =·[turc} nybl\nu ; Calân =· (turc) g,rosu 
Somungiu = (turc) chitarul ; Carddima --:- (turc);. Dima cel 
negru,· Nalbantlâu „ de la Nalbant = potcovaru, Pece�ic = 
Pecenegul.; ·Camburu := (turc) ghebosul. 

Dupăcum se vede, numele de familie sunt Jn cea mai 
mare parte nume care înseamnă ceva pe tt'.irceşte. ,Dintre . nu
mele româ,neşti, însemnăm următoarele : Onda, Tudora�hi, Pâr
pală, Anghel, Andrei, Macsiin, Matei, Ourbacă, Ghizdelea. Să
cuiu etc. Sunt şi Găgăuţi romanizaţi : Oh. Panait, Tud, Plângu 
etc cari vo-rbesc în casă româneşte,· Tud. Plângu adoptase, şi 
portul national românesc

1 
Ma·nea Iseru deasemenea umbla în .

portul naţional românesc. · · 

. . , Să cer�etăm puţin şi înprejurimile satului, spre a v_edaa 
ce nume poartă diferitele dealuri, văi, ete. lncotro vom apuca, 
nu dăm decât peste numir.i de e>rigină turcească şi românească. 
In tot .cuprinsul coipunei nu există_ o singură numire de ori• 

' gină slavo-bulgară, sau cel puţin asemănătoa.re. Vom cita .un 
număr de nume care circulă_ în vorbirea zilnică â tuturor , Io- . 
cuitof1lo-r satului. Astfel avem dealuri sau munţi : Priopcea,
Piatra Roşie, Bujor 1], Iacob-det;zl răsbotezat Carol I, Putu
roasă. Sttlna lui Ciucă. Stâna lui Oancea /se ·povesteşte că a
cel Oancea, dela care a· rămas numele, a fost un strămoş .al 
fratilor Oancea, proprietari în jud. Constanta], Movila .Goală,
Peri, Dervent, Carapelit /stejarul tnegru], Uzumbair [dealul în
naltj Telchebair. °[dealul vulpii), Parabair {d. banulu·i/, Elan
bair [d, şarpelui], Tauşan•bair, '(dealul_.epureluf), Muchea Hasan-

I 
• ' • 

'· 

1] Zis şi . �ujer-cula.
j I 

I• 
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Jarului, Chlrvana, Curtbair (d. lupului), Ceardac-bair, etc. ; lo
curi şi văl: Ceair, Mangina, Valea cqoilului (copchilului), Mar
tina, Echiş'ce {Gemenii], Acchezil, Balagea [stupăria], Meeme
seese, Cailâlolu (iol -= drum), Ormangic (păduros), (nu se 
mal cunoaşte nici urmă de copac pe aceste lo�uri), Sarhoşi 
[t. beţivul). Curiea (uscătura), Sivricăia, Ghivizli-cula (gheviz = 

. nuc, dealul nucilor], Chiututluc !buturuga), Caracicula, etc. 
După cum vedem toate J1Umirile sunt de origină turcă, română, 
sau turco:română. 

Deci drepturile de băştinăşie sunt ale acelor cari au lă• 
sat urme neşterse prin aceste locuri, botezând fiecare locali
tate cu câte un nume. Dacă majoritatea sunt turceşti. aceasta 
este uşor de explicat. - Numirile, astăzi în uz, sunt dovada 
cea mai puternică de stăruinja Turcilof şi Români.lor prin · a
ceste locuri şi că Bulgarii au venit peste ei, găsind totul de-a 
gata. 

Cum rămâne atunci cu numirea de Cerna a satului ? Cine 
a dat-o acestei localităţi şi in ce ·împrejurări. 

După mărturiile bătrânilor, atât Turcii cât şi celelalte nea· , 
muri ziceau Cirna. Sub forma de Cerna a intrat în limbă mai 
târziu, după ce elementul bulgăresc a început să se afirme 1). 

De asamenea şi părăul, care hece prin sat şi care poar• 
tă aeelaşi nume, mai mult oficial şi nici de cum uzual, în gra
iul comun este numit, de loU localnicii derea = pârău (turc]; 
iar din mijlocul pădurii, de unde izvorăşte şi până Ia marginea 
pădurii, unde se ascunde sub pământ, poartă numele de izvo
rul Martina. 

La aşez'area lor în Dobrogea {1878), autorităţile româ
neşti n'au schimbat nici-o numire, şi deci nici numele de Cer
na, mai ales că acest cuvânt este destul de cunoscut nouă şi 
adaptat chiar firii limbii. 

Mi se pare, ori cum, foarte ciudat ca un sat să aibă un 
nume de origină sJavă, pe când toate locurile din prejttr : dea
luri, văi, izvoare etc,, să aibă numai numiri româneşti şi tur-

1] După sfinţirea bisericii vechi Ia 1846, adică, de vre-o 75 ani.
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ceşti. Las istoricilor şi filologilor să descurce aceastl cîudl
tenie, care pentru majoritatea cititorilor este o enigm4. 

Scoborându-ne acum pe scara timpului pânl Ia epoca ro - . 
mani, vedem că cupdnsul acestei ·comune a'�fost un centru 
puternic de viată pentru ef. 

A fost o adevărată risipă de bani şi de tot felul de lu
cruri, pe care ni te-au lăsat nouă ca amintiri şi mărturie prin 
aceste locuri. La orlce pas se găsesc încă monezi1J, hirbur: 
de oale, cărămizi; etc. In cursul vremii de sigur că multe din 
ele s'au distrus şf ascuns de locuitori şi 'Putlne. numai ne-au 

'putut încăpea în mână, spre a le păstra şl folosi în interesul 
istoriei. 

. 
. . 

.Urme de loculnte omeneşti sunt foarte multe la Martl11a 
Mang[na •şi Echişcea. Aceste trei localltăţi vin în marginea pă-
durii şi anume : Martina în partea de N;· a satului, Mangfna la 
NV, iar Ec.hişce la NE. Când le•am cercetat întâi� erau acolo 
teme Iii ],puternice de piatră, precum şi zidărie de cărămidă în-

. chegată cu. tencuială. După planul temeliilor putem deduce că 
au fost acolo locu.inte solide, simetrice şi cu mai multe des
părtiturl încăpătoare. Nimeni dintre locuitori nu Ie.-au · apucat 
decât tot aşa dărămate, însă cu ceva mai multă zidărie, care 
s'a'?rfsipit mereu, fiind luată de oamerii. La Martina şi Echiş• 
cea, pe unde erau astfel de urme, acum se ară şi sel samănă. 
La . Mangina tot mal există un Ioc unde pământul fiind prea 
pietros, nu. se ară. In tustrele aceste, Jocuri sunt şi izvoare de 
apă foarte bună.· · 

Pela 1goo s'a găsit la Echlşcea o CJală romană uriaşe, 
având în ea resturi de cereale putrezite. In timpul expoziţiei 
dela 1906 a fost dusă la Bucureşti, şi a fost depusă la muzeu. 
Este una dintre cele mai mari oale de acest soiu ce s'au gă
sit în Dobrogea. Era mai fnaltă de cât un om· şi pe deasupra 
nu o puteau coprinde doi inşi cu bratele. 

Prin 1913 locuitorul Ion Călin a găsit un fier de plug la 
locul numit · Puturoasa, pe unde nu se mai arase până atunci. 
Crescuse pădure, pe· care omul a tăiat-o şi a scos-o din ră
dăcină pentru a lucra pământul. flerul e mai mic şi de�sebit 

1) Am tr.imes m111te la niazeu, pecând era director âr:. 'îocilesc11.
8 

www.minac.ro



570 

de ferul de plug de azi. S'a găsit la o adâncime de mai bine 
de jumătate de metn: în pământ. L-am posedat, dar în zarva 
evacuăs;ii l-am perdut. 

De mare importanţă este monumentul găsit la poalele deâ
lului Priopcea tn 1914 şi care a fost adus într'un car de vre-o 
8 locuitori din Cerna, chiar în ziua de Sf. Ion (7 Ian). 

El nu este de cât o piatră cioplită, având lungimea. de 
1.50 m. şi grosimea de 40 c. m., fiind de forma unei prizme 
dreptunghiulare. Postamentul, care venea îngropat în pământ, 
este de 50 c. m , iar corpul pe care se află şi inscripţia, de 1 
m. Faţada are chenar de jur împrejur şi oare�ari cornize, cti
puţine înflorituri la capătul de sus

. Textul latin al inscriptiei de pe faţadă, scris c'u R1ajus
cule, foarte corect săpate şi bine conservate, este : 

«Numinl Liber. Patr. M. 
1
Antistius Caecina equal. I. Dar

dan. Anto,-zinianae ex viso posuit«. 

Escadronul I de Dardani se numea antoninian după nu
mele împăratului Roman Antoninus, care a domnit dela 
211-217 d. Cristos. Acest escadron a fost cu reşedinta mai
întâi la Arrubium (Măcin) şi apoi la Troesmis /Igliţa]. După 
cum mărturiseşte însuşi Cecina, altarnl a fost închinat llti Liber 
Pater, care era o divinitate binefăcătoare mai ales pentru să• 
mănături, in urma visului ce a visat. 

Acest monument acum se  află în Tulcea. Invazia nu 1-a 
atins ; desigur că' a scăpat neobservat, căci se află intr'un loc 
cam nebăgat în samă. 

ln locul unde s'a găsit monumentul lui Ceclna desigur' 
că era vre un locaş de închinăciune ; · vine cam la jumătate 
cale între Cerna şi lglita (Troesmfs). La Troesmis în cetate 
s'a găs-it în timpul din urmă o piatră cu inscriptîi romane, din 
care s'a constatat că pe aici a practicat medicina doctorul 
Roman c Titus Rascanius». 1) Negreşit că pe mulţi bolnawl de 
prinprejur i-a vindecat ac�l medic şi deci şi pe valea 
Cernii îşi va fi întins activitatea sa, depărtarea nefiind de cât. 
de vre-o 14 km.

1) Pria stăruinţa medicului primar din Tulcea, depe atunci (1908),
pe cât mi amint�sc Al· Suceveanu, s'a dat numele de „ Titus .Rascanius" 1 

spitalului din Măcin. 
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Astăzi regi9nea aceasta este român�ască., căci încotro te 
întorci dai numai de. localităţi româneşti ca populaţie· şi unele 
şi ca .nume: Satu„Nou (Traian) P�ceneaga, O�tr>_v, Turcoaia, 
Greci, Ţiganca, Mircea-Vodă (Acpunar), Cârjelari, Urumbei, 
Aiorman (Oorobaftt) Canatcalfa, Islamgeaferca, Balabance.r, ·toaie 
localităţi populate numai de Români. Singură Cerna are o ma
joritate de Bulgari. 

Astăzi însă s'au împroprietărit aici şi uu număr însem
nat de veterani din războiutdela. 1877"'), cu câte 5-8 ha pă
mânt. Unii din ei şi0au durat gospodării c't.tm se cadeţ între
când chiar pe locuitorii vechi ai satului. Apucându-se cu te 
meiu de lucru, au despădurit terenuri care se socotea impro
prii p�ntru cultură, prefăcându-le în câmpuri arabile, aducă•
toare de bun . câştig. , 

· ' 

Şcoala, în aproape 40 ani, a luctat mult, mult · de to1 
Dar a venit războiul, groaznicul •războiu mondial, care a spul
berat totul. Localul de şcoală, care era o clădire mare, zidită 
numai clin· piatră, azi e o ruină. 

In timpul celor doi ani de ocupaţie inamică, au functio• 
nat ln Cerna mai multe ffCOli bulgăreşti, care au căutat să răs.,. 
toarne tot ceea ce se făcuse mai înafute şi care au daf ca · rezul
tat ac.el împătrit asasinat din Noembre 1918, săvârşit asupra 
celqr ce-a1:,1 îndrăznit să arboreze drapele 'româneşti la vestea 
reîntoarcerii Românilor .. Uci'ga�ii au fugit. 

Valea Cernei este astăzi aceiaşi vale paşnică şi munci
toare t Viaţa românească şi-a reluat din nou firul ei· şi cu tact 
şi cu socoteală 8e va reclădi lă loc ce s'a 9ârâmat, pornind 
ucrurlle pe ad� văratul lor făg&ş. • 

.. 

' .

8. COATO
Institutor .-Tulcea 

•) Si colonişti zişi bejenari, mal ales d1 prin Moldova. 
lmpropr,etărirea l!'a ,tăcut fn 1905. 

I 
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IV. 

Aier senin. • 
Sclipeşte · pulberea 
De diamante 
Cernută lin. 

Colina doarme 
In s(ratal gros 
De-omăt, sub cer

lntunecns 

Si zvonu'n sat 
A tncetat. · 
lngeni toţi 
Mi s' au culcat 

Doar vulpi mai ies 
Si-mi sar lrz cale. 
Acum pe vale 

"Cu pasul des ! 

Grăbeşte, murg, 
Lumea străbate. I 
Până la Ea 
Mai sunt trei sate . 

. SALSOVIA 

.. 

,. ,, 
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0 SCRISOARE 

In lumea mea n'ai să găseşti comori, 
Şi nici P?doabe-arzând ca nişte sori 
Pe preţul lor· să cucereşti pământul ; 
Nici ca'p. poveşti, la tărm de măŢi, castele 
Seniflă'n veci să te răsfeţi în ele„ 
Iar la un semn să tremure cuvântul 
Pe buzele a zeci de robi la scară ; 
Şi nici în jur un roiu de pierde-vară 
Să te slăvească'n mers ca pe-o crăiasă, 
Nici paji să-ţi poarte trena'n strălucire 
De-abea privind de sus de pe terasă 
Norodul strâns Ia poartă iţă te-admire. 
Şi ·nici apoi gondole fermecate 
Numa'n argint şi'n fildeş încrustate 
Şi-o lume'ntreagă'n jurul unor trepte . 
In plină sărbătoare să te•aştepte 
Cu ochii uzi de tainice oftări ; 
Vai, niciodată'n scumpe desfătări 
Şi'n feeria nopţilor de vară 
N'ai să-mi surâzi în cânturi de chitară 
Cu sufletul de bogăţie cnld, 
Şi cald la sânu-mi să te simt lipită, 
Molatică şoptindu-mi fericită 
1n legănări pe unda .de smarald. 
In lumea mea. n'ai să găseşti comori, 
Nici ca'n poveşti_ castele fenhecate .. ,. 
Ci, numai sborul calzilor fiori 
Aşa cum simte inima şi bate, 

.. 
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Deci, uită, uită farmecul de-o clipă 
Ce-a'nfforat a zâmbetelor flaore : 
N'am fost ursit pe-a gândului aripi 
In preajma ta să cânt în adorâre. 
Nici să-ti dezmerd al buclelor tezaur; 
Nici mâna ta s'o simt arzând ca focul 
In mâna mea, şi'n punctele de aur 
Din ochii t�i, să'ntrezăresc no�ocul. • 
O, nu! Doar numai la chemarea-mi stJnsi 

- Pe care'n veci de veci tu nu vei şti-o,_
Uşor porneşti din sufletu-nit desprind,
Şi'n vis plutind

l 
eţt te sărut .. ; Adiio !. ,.

A. MAHDIU

•
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NOAPTEA POEZIEI. 

E noaptea rece ttt grădina de toamnă par'că'nfiorată. ; • 
Infăşură-te'n şal, iubito, şi-astfel pe braţu-mi aplecată, 
Să mergem tn palatul nopţti ilan,inat de stele-albastre, 

'Şi fermecat pmtru noi singuri cu basmEle iubirel noastre . . 
Nici rozele nu pot să doarmă _:__ tşi spun amoral prin parfum, 
Si l-au ldsat asupra noastră lntdmpindndu-ne ln drum 
Căci au simţit că armonia de fericire răspdndită 
Porn.eştJ numai dela tine, că'ntreaga noapte e vrăjită, 
Subt vraja ta se duse noaptea şi trece totuşi fără ştire 
/ntr'un extaz addnc pierdută ·se dace fără şovăire; 
Şi luna ca şi altă dată răsare. ; • n' a tnt{lrziat I . • 
Ne-a spus-o cu un· freamăt plopii cand f,:untea le-a iluminat. 
Văpaia ei printre frunzişe coboară, iat-o pe al.ele -
S'ar zice o nălucă albă şi' ng{lndurată de femele. 
Nu-ţi fie teamă, nu e nimeni •.. • s'a dus şi vdntul să se culce 
Şi lumea e aşa departe acum, prietena mea · dulce! 
Chiar aburii ce par fantome sti,'lt absorbiţi ln depărtări. 
Doar strălucitul clar de lună tnaintează pe cărări ; 
Dar de-ai vedea vreo fanto mă tn albă mantie' nbrăcată 
Să nu te sperii, căr:i cu laur[ şi trandafiri e'ncununată 
Şi poate e .Musseţ, sau .Goethe, sau poate Byron„ căci acum, 
Ne văd poeţii şi ne-ascultă: ei sdnt beţia de parfum I 
Sdnt tn zefirii ce adie, fn razele ce te sărută. ""' 
Şi ·te arată'nfăşurată de-o frumuse/e ne'ntrecută. 
Nu-Ji fie teamă de poeţii ce ti aud ·c(Jnd te ascult, 
Căci cJac4 li ar fi fost poefii · nu ne-am iubi atdt de mult, 

-
' 

NIHl'U MACEDONSKI 

• 

I 
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Dohrog.ea în folklorul nostru 1
)

ln credinţele poporu.lui no§tru se găsesc şi astăz 
urme de fapte· istorice privitoare la Dobrogea . 

. Şi, ce e curios şi interesant' în acelaş timp, e că 
aceste amintiri· ie aflăm în afară de Dcbrogea şi chiar 
departe de ea, în Basarabia, Moldova, Bucovina, ,:rran
silvania de nord-est şi Maramureş, şi nu le aflăm în 
Muntenia, Banat, Ungaria, nici în Transilvania sud-
vestică. 

In ac·este ţari româneşti, poporui ţine o sărbă
toare numită Paştele Blajinilor sau Paştele Rohmanilor. 

Blajinii sţ1u Rohmanii se zice eă sunt nişte cre�tini, 
R9mâni de-ai noştri, cari tră:esc intr'o ţară îndepa.·tată, 
tocmai pe la marginea mării, pe unde se varsă apel� 
care curg· din Bucovina. Acolo ei se află sub putere 
pă.gână şi n'au de unde afla. nici IlJăCar când -sunt 
Paştele. Numai c_ând vad pe ;ipă multe găoci de ouă 
roşii, atunci ştiu ca sunt Paştele la noi, şi se apuca • 
de fac şi ei Paştele, fac şi ei pască şi cozonaci şi 

1) Reproducem acest interesant articol, datorit D-lui .Ih. p. $pe·.
ran/ia care I-a publicat întâi în volumul „Micri(a şi Căluşarii• Buc. 1915,
cu menţiunea că, dacă explicarea d·sale rezistă; atunci poporul năvălitor, 
care a fnpins pe Românii Dobrogeni spre nor'du! Moldovei, nu poate fi 
acel al Bulgarilor, d al Turcilor, căci aceştia au venit din spre stJd,. pe 
când ceilalti · din spre norde st · · 

Tradiţia şi obiceiul, de care e vorba aci, existâ şi în• iudei ul laşi 
(la Sâoeşti, confirm Ge M. Costăchescu) dar nu ex1stă. ln Muncelu-Tecuci 
(confirm de I. Lupu). Obiceiul cu .Paştele �lajinik!r� există însă şi tn1 

Dobrogea Oa Câşla, judeţul Tulcea. confirm de C. Br.ătescu). Preoţii şi  
fnvătlltoril din sate ne-ar face un serviciu nepreţuit, dându-ne _ln scris 
relaţii as11pra existenţii acestul obiceiu ln comune�.

d-lor.
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O!Jă roşii, ca şi noi. De aceia prin mai toate ţările 
pe unde se ţin Paştele Blajinilor, şi · mai ales în cele 
mai •din spre nord: Transilvania, Bucovin(II, Maramureş; 
femeile au· grije Ia Paşte să adune toate cojile de oua 
şi să le dea pe gârlă. ca din gârlă •în gârlă apa să 
le ducă până în ţara unde sunt Blajinii. 

Obiceiul de a se arunca pe apă găoace!� de ,ouă 
roşii se găseşte până şi în un�le comune la Românii 
din Galiţia. ,. 

. Paştele Blajinilor se serbează în unele locuri Mer
c_ure� după Paşti, în altele după Duminica Tomei şi 
în ·săptămâna a treia şi -a patra după Paşti., 

Lăsând la aparte amănuntele asupra acest�i ser
bări _populare, în cea mai mare parte dat.orită fantaziei 
şi care, ·împreună cu -datele bibliografice, se găsesc 
în scrierea «Sărbătorile lâ Români» · de Sim. FI. 
Marian, trecem la câteva chestiuni importante. 

Cine sunt Blajinii sau Rohmanii 7 Din tot ce .se 
spune despre ei culegem că : 

a] Traesc pe lângă Mare.
b] Trăesc pe unde se varsă apele din Bucovina.
c) Trăesc Îll; ţară păgânească.
Dupa doamna V oronca 1] Blajinii sau Rohmanii()

ar fi un,,popor pin cele emigrătoare, ce au trec;ut peste 
popqrul · nostru şi care/ prin. bunătatea şi, blândeţea lui 
ni s'a făcut simpatic. Insă, de oarece poporul spune' 
că locuinţa lor e peste mare, e mai posibil ca Blajinii 
·să fie un popor-pe care ai noştri l-au trecut ln emi
grarea lor lncoace,-

ori că l-au avut ca vecin sau frate
şi l-au lăsat acolo peste mare, de unde .. ai noştri
au venit.. .. ·

După un comunicat de Vas. Lucan, poporul din 
Mihalcea•spune ·că : «Rohmanii sunt Români· ca şi noi 

' ba încă mat buni chiar decât cei din Moldova.>
Noi credem că · Rohmanii sau Blajlnii suut Români 

şi adică fraţi de ai noştri pe c·are i-am lăsat, nu peste 
. 

1) Sfm. PI· Marian, Op., cit, p, 183.
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Mare ci la Marea_, în partea unde se varsă apele i3u ... · 
covinei, adică in Dobrogea. • 

. Unul din:popoarel_ţ năvălitoare, Vizigoţii, ori poate 
mai târziu Bulgarii, ocupând Dobrogea, parte din Ro-• 
mânii de acolo au .părăsit această regiune, retrăgârî · · 
du-se la munţi, spre nord,· ,parte au rămas pe loc. 

Cei rămaşi pe loc au putut froarte bine să fie 
numiţi blajini de către cei . cari- au plecat, pentrucă 
blajirz tocmţli însemnează blând, suferitor, răbdător. · �ei plecaţi din Dobrogea, cu vr,emea, din 
diferitelor năvăliri, s'au tot ridicat spre nord · şi' au 
ajuns până în Maramu:reş, unde au' dus cu dânşii şi a
mintirea despre fraţii lor cei blajini, cari au 
Ja Mare. · . · 

.. Cuvântul -blajin fiind slav, trebue să admitem că -
părăsirea Dobrogei,• sau despărţirea de Blajini s'a 
făcut în urma contactului cu Slavii, prin urmare cu 
mulţ mai târziu d_�cât năv�lire� _Yizigoţ.il?r. �ăvălitorii
deci au putut mai probabil" .;a fle Bt,tlgan. Zicem Bul
g�rii, ·p�ntruca ·spre a face pe' o parte a populaţiunii 
dm Dobr1oge·a s'o părăsească, . si să fugă spre norJ, 
trebuia să fie nisfe năvălitori care să vie în Dobrogea 
şi. să.-ocupe Su_dill mergând spre Nord. . . 
. ijoi zicem apoi că ,ţara Blajinilor· es-te Ja Mare

ş1 nu peste Mare, . căci vărsarea apelor bucovine,ne 
este dincoace de Mare. Jn dectÎrgerea atâtor veacuri 
imaginaţiunea poporului, neavând nici un _punct de 
reazăm,. a putut prea bine să schimbe adevărul istoric. 

· Şi l-a ·Schiml;nit ·chiar Sn de ajuns. De pildă, ,,Româniî
din Boian ·şi Comăneşti · zic că Blajinii trăesc într'o
pustietate foarte · mare de pe. ţărmul Mării ; cei din '
Suceava, Rădăufi si fundul Moldovii zic că trăesc în
Ostroavete· Mărilor; cei din . llişeşti spun c\ trăesc,
într'o ţară păgânească; cei din Marginea zic că ar fi
undeya, într'o ţară foarte depărtată dela răsărit, nişte
închisori în care se închid creştin'ii · pe viată-; cei din
Mihalcea spun că Rohmanii · sunt Români şi tră·esc
foarte departe, p .este Mare, tocmai aco.lo. de unde-s

•
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Jidani, la Ierusalim, dar mai încoace de ei. Alţi Ro
mâni, tot din Mihalcea, spun că Blajinii trăesc sub 
pământ pe cealaltă lume, unde sunt oraşe şi sate ca 
�i la noi; iar cei din BăeşP.şti cred şi spun că trăesc 
în hotar cu Raiul şi că la ei e totdeuna cald. 

Noi credem că descălecarea Moldovei cu Românii 
din Maramureş sub conducerea lui Dragoş� nu e decât 
o reîntoarcere de Români din Maramureş. în Moldova�
adică o revenire în patrie. Acest fel de reîntoarceri
în patrie sunt destul de cunoscute în istorie. Expe
diţia Argonauţilor ·n'a fost decât reîntoarcerea îri
Colhida 1 ). -

Ceeace spune tradiţia, că Blajinii trăesc într'o 
ţară de păgâtii,. corespunde ·de · asemenea fapte.lor is
torice. Aceasta însemneaz·a că, la despărţirea lor, Ro
mânii ca şi Blajinii erau creştini, iar cei ce au venit 
peste ei erau păgâni, cum au fost de pildă Bulgarii 
când au năvălit. 

Noi ştim ca la 1877 am luat Uobrogea dela Turci 
şi că mai înainte de Turci ea a fost ·când a Româ
nilor, când independentă, când sub ştăpântrea impe
riului Româno-Bulgar, când sub a -celui Bizantin; iar 
la 680 ştim că a fost cucetita de Bulgari. Cucerită 
deci de Bulgari înainte de a fi creştini. Poporul însă 
nu le ştie toate acestea, el ţine minte .numai faptul 
iniţlal că cei 'rce au venit peste Români şi sub -stă
pânirea cărora au rămas Blajinii, erau păgâni. 

Noi susţinem apoi că Blajinii sunt · Români pen
trucă altfel Românii n'ar fi avut nici un interes ca • 
să-i ţină minte, ar fi 11itat de dânşii, cum au uitat de 
mulţi alţii. ' · . • 

• Insă, fiind Români de acelaş neam, negreşit că 
cei rămaşi er.au în înrudire de aproape cu cei ce au 
plecat Cei rămaşi vor fi ·traţi, feciori,· părinţi,. -rude 
ai celor ce au plecat, vor fi fost persoase iubite şi 
scumpe: -pe care într'o. vreme de restrj.şte, la o cum-

1) Vezi Joc. cit. L'Hlstolre de 'ta Grece, par O. D'Azambuja p,, 472,

www.minac.ro



582 

pănă, la o nevoe mare i-au părăsit, dar pe care în 
urmă inima nu i-au lăsat să-i poată uita. 

Această dragoste explică şi păstrarea amintirii 
şi pedepsele ce s'au pus ca sancţiune pentru păs
trarea obiceiurilor legate de aceste amintiri. fiStfel, se 
zice că e foarte mare păcat a nu serba Paştele Bla
jinilor. Cine nµ serbează, oii vorbeşte ceva rău de 
aceasta sărbătoare, îl trăsneşte dumnezeu. 

Dacă ·aceste credinţe se găsesc şi Ia populaţia 
slavă, care conlocuieşte cu Românii, e posibil că sla
vii s'o fi împrumutat dela Români şl e posibil chiar 
ca_ împreună cu otnânii să fi emigrat în sus şi par-
te din Slavii de pe lângă Dunăre. Ori cum ar fi 
însa, Blajinii trebue sa ;ie Români, căci masivul etnic 
cd mai mare la care se găseşte această tradiţiune 
este alcătuit din populaţia româră din Basarabia, Mol
dova, · Bucovina şi Maramureş. 

Din faptul că poporul ştie că Blajinii sunt pe 
lângă Mare, rezulta de asemenea că într'o vreme au „ 
trăit împreună şi amintirea că Blajinii sunt pe lângă 
Mare, e tocmai .amintirea că i-a lăsat pe lângă Mare 
şi deci ca Blajini• sunt Români ca şi ei. 

Părerea noastră e sprijiuita şi de faptul că a
ceasta credinţa nu se gaseşte la Românii din partea 
de jos a Basarabiei şi a Moldovei, şi nici la cei din 
Muntenia, din Banat, din Ungaria şi din partea 
sud-vestica a Transilvaniei. Aceasta tocmai dovedeşte 
că Românii plecaţi din Dobrogea, tovarăşii şi rudele 
Blajinilpr, s'au retras numai la Nord, iar părţile de 
sud erau cutreerate şi ocupate de năvălitori. 

Din întrcb,uinţarea acestor două numiri: Blajini 
şi Rohmani rezultă încă ceva: Numirea Blajinilor este 
int1ebuinţ1tă de obiceiu de către Români, cum e şi 
firesc : ştiindu-i că sunt rude de ai lor, nu-i mai 
numesc şi Români, ci le zic numai Blajini, ca şi cum 
ar zice: ai mJştri, cei blajini; iar străinii. îi numesc 
Rohmani, Rocmani, etc .• adică întrebuinţează cuvântul: 
Rocmani pronunţat aşa cum au putut să-l pronunţe 
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nişte străini. Deci chiar cuvintele Blajini şi Rohmani 
arata că Blajinii sunt Români. 

Acestea toate ne arata pe_ de o parte legăturile 
noastre din vechime cu Dobrogea, iar pe de altă parte 
de. ce importanţa este folkl_orul--studiul legendelor, 
obiceiurilor, credinţelor şi al tuturor productiilor in
telectuale, estetice ale poporului, care poate să dea 
istorei un material, pe care cercetările arheologice n'iu 
putut să-l procure. 

TB. D. SPiRANTIA 

• 

/ 
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CÂNTECUL TIMPU�Ul. 
' 

Eu sunt fiorul nepatruns, 
Iar neagra vecinicie-i ţasa mea, 
Eu surit bătrânul -Timp ce cânt 
Din pragul scund cântarea' mea. 

Eu sunt Eternu 'n voi, ce sorb 
DiR vinele bătrânului Pământ 
Puterea 'n ultimul atom, 

\ 

Şi iar privesc şi cântecul rrli-J cânt... 

Iar voi, convoi de. F11Urib11nzi, 
Voi toţi ai mei sunteţi, şi ţări şi regi, 
_Căci eu sunt Timpul' ce creez ,, 
Şi sfărm şi cânt şi râd de-a voastre legi! 

LVCIAN COSTIN 

• 

,, 
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Ce se poate face din lapte? 

Smnta progre5ează I
Mâine, poimâne, laptele dulce de vânzare în piaţă, o să 

fle ceva rar, ceva de modă veche ! ... Gosporlarii' cu lăptării or 
să dispară, Industria laptelui o să schimbe vechile obiceiuri. 

Tot ceia ce făcea până acum omul, va face de ad înainte 
maşina. Ce să te mai chinui, tu târgovet, să ţii vacă pentru 
apte, când găseşti pret utindeni lapte condensat, concentrat, 
pulverizat, tot atât de bun, de hrănitor ca cel muls-dela vaci fi 

pe deasupra mai uşor de păstrat şi chiar de· obţinut. 
V olu· împărtăşi cititorului câteva lucruri nouă cu privire 

a Industria laptelui. 
Războiul, abia sfârşit-şi poate încă nu:-, pe lângă multe 

rele, a avut şi părtile lui bune: a deschis ochii oamenilor 
asupra unor �ucruri pe care le'treceau cu vederea înainte, când 
nevoia nu-i strângea în spete. Aşa. şi cu laptele. Este drept 
că, de vre-o 50 de ani încoace, se începuse o mişcare spre o 
industrializare a laptelui şi a produselor ce se scoteau dinlel : 
unt, brânză, etc.,. 

Prepararea lor se făcea mai cti îngrijire, în uzine, cu 
procedee sistematice, dar atâta tot. Războiul a scormonit 
multe şi armata luptătorilor din. dosul frontului, cea din fabrici 
ateliere, laboratoare, a făcut o cucerire însemnată in industria 
laptelui şi mai ales a produselor ce se pot scoate din el 
ajungând chiar la lucruri uimitoare, 

Dar, să procedăm cu regulă. 
Se ştie că laptele dulce, produs de mamelele (ţâţele) ani

malelor mamifere, este un Iictd alb,d ulceag, cu rwiros deosebit, 
puţin mat greu de cât apa, etc, 

' 
. 

9 
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Ca compozltie chimică, un litru de lapte. cântărind cam 
1.030 Kgr conţine: 900 gr: apă, 45 gr. de o substanţă grasă
untul, 45 gr. de un fel de zahăr numit ·lactoză, 40 gr. de ca
sei�ă şi albumină (din care se prepară brânz'!) şi vreo 7-8 
gr. de a lte substante chimice, săruri minerale. 

Separarea acestor•materii, care compun laptele, prelucrarea 
lor, ca să se scoată din ele anumite produse nouă_, formează 
obiectul descrierii noastre. 

Aceste operaţii diferite constitue industria laptelui, indus
trie mai importantă de cât ne-âm ·închipui noi, care a luat o 
mare desvoltare în vremea războiului în Franţa şi Germania şi

ale cărei afaceri se cifrează astăzi la m uite milioane. 
Lapt�Je este o sabstanţă foarte gingaşă, greu de_ con

servat din pricina multor neamuri de microbi stricători cc-şi 
găsesc traiul în lapte. Pentru a putea fi păstrat vreme î11de
·1ungată, trebuia să se găsească mijlocul de a distruge aceşti
microbi dăunăto,i,

S'au întrebuinţat mai multe mijloace în acest scop. 
1 °, Pasteurizarea. Se fierbe laptele atâta timp, până ce 

aproape toti microbii vătămători au fost distruşi; · în_ urmă se 
răceşte tare, pentru ca să nu se m1i p0.ată desvolta alţi mic.robi. 

2 1. Sterilizarea. Se fierbe laptele le!- o temperatură de 
peste 100·

1 aşa ca toţi microbii să fie distruşi; în urmă se ră
ceşte şi se închide în vase în C?re nu pătrunde aerul. 

Cele două procedee desctise mai sus păştrează laptele 
câtva- timp. îl fac bun de întrebuinţat în alimentarea copiilor 
şi a bolnavilor, dar nu I păstrează vreme îndelungată. 

Acum vine rândul industriei laptelui. Ea are de s:;op de 
, a prepara laptele aşa fel ca să poată fi păstrat vreme înde· 

lungată. Acest lapte se cunoaşte sub numele de lapte con
densat sau con;;entrat. Principiul este simplu: se fierbe laptele 
până se reduce la jumătate, qri la o treime din cât a fost şi

se închide astfel în cntii, spre a fi păstrat. 
Chimistul francez Appert a· isbutit să păstreze, întâia 

oară, laptele astfel preparat. 
Prima fabrică de lapte condensat a fost înfiinţată în Statele 

Unite de către Gail Borden în 1856.-Tot un american, Page,
instală prima fabrică de acest fel in Europa, în Elveţia, la 
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1866. De atunci toate natiunile a.u adoptat acest sistem de 
prepare a liptelui, care l luat asiăti o mare desvoltare. 

Laptele concentrat poate fi îndulcit cu zahăr sau nu. Cel 
îndulcit se păstrează mai multă vreme, este ca şi un sirop de lapte. 

Procedeul fabricaţiunii lui eşte simplu. Se ia laptele găsit 
bun de fabricat, adică de la vaci sănătoase, hrănite cum trebue, 
curat, i se adaugă 12-13°/0 zahăr, se fierbe în aparate speciale 
cu încetul, până ce scade la jumătate sau o treime din volumul 
de la început şi devine un sirop de culoare albă verzue ; se 
scurge apoi şi se răceşte pe încetul, punându-l în cutii de.tablă 
care sunt închise aşa în cât să nu pătrundă aerul in ele. 

Laptele neîndulcit se prepară cam la fel ; însă, nea vând 
zahăr şi fiind supus mai uşor la stricăciune, se fierbe mai bi
ne, la 120° ; apoi se răceşte şi se închide in cutii fără aer. 

Procedeul de concentrare sau condensare al laptelui nu 
. e altceva de cât scoaterea unei părti de apă din lapte şi de 

aici îngroşarea lui. 
Chimiştii s'au gândit că, dacă vor merge cu scoaterea 

apei şi mai departe, dacă vor scoate-o toată_, vor ajunge s� 
usuce laptele. să scoată astfel praf de lapte.

Procedeele întrebu intate au fost \numeroase ; toate duc 
la ace laş rezultat: oh tinerea pulbe rli de lapte. - Se fierbe 
laptele până se încheagă, bine şi pasta căpătată se usucă în 
maşini speciale, se macină şi căpătăm· pra'fnl de lapte. Pentru 
a reface laptele se ia 125 gr. praf şi se toarnă peste el 875 
gr. apă caldă de 75°. 

Laptele 1n praf este ttşor de conservat şi laptele_ prepa• 
rat cu acest praf este foarte aproape de cel muls dela vacă, 
atâta doar că praful de lapte, pentru ca să se păstreze vreme 
îndelung.ată, trebue ca laptele să fi fost smântânit înainte de a 
fi fost prefăcut în praf şi laptele smântânit nu este lapte 
complect. 

C_ele ce am arâtat până aici nu sunt de cât mijloace pen
tru a pregăti laptele, ca să poată fi păstrat vreme îndelun
gată. Noi ne�am propus să arătăm cum s'a ajuns ca să se 
capete din lapte produse la care nu ne-am fi gândit nici odată, 

După ce s'a scos din lapte grăsimea sub formă de unt 
şi apa prin fierbere îndelungată, mai rAmăne în lapte caseina, 
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albumina şi lactoza. Caseina este partea principală, care intră 
ln constitutf:i brânzeturilor. Ea se 13oate scoate din lapte, tn-
chegând-o cu cheag sau cu ceva acru. 

Această caseinA, scoasă din lapte, e 1te partea care ser
veşte, cum vom arăta, în industria nouă a produselor scoase 
din lapte. 

Ideia a pornit de la faptul următor : în localitătile unde 
laptele este întrebuinţat mai cu seamă pentru sc�aterea un
tului, restul laptelui nu se mai întrebuinţează pentru fabricarea 
brânzei. că i brânza !!cută din laptele din care s'a scos imtul 
este tar8> sguroasă � f�ră gust. 

Ar fi urmat ca aceste produse sau să fie întrebuintate la 
îngrăşatul animalelor, sau să fie aruncate. Chimiştii s'au gân
dit tnsl să scoată din acest zer caseina şi să-i dea oarecari 
intrebDintări. 

Mijloacele lntrebuintate pentru a scoate caseina din lap
tele firă unt sunt diferite. Ori care ar fi, principiul este ace
Jaş: se încheagă caseina cu cheag natural, ori prin ajutorul 
unui mijloc artiH=ial. Se obpne astfel un fel de caş, care se 
epa:ră de zer prin stoarcere, se presează şi se face astfel un 
el de calupuri, care se trimit în uzine spec.iale. Aici -caseina 

e e usca ă„ sfărâmatA sub formă de g1ăunte sau pulbere şi 
urmă ames e ată cu substanţe colorante, după cerinţă. Din 

acest amestec, la care se adaugă formol, se face o cocă care, 
u ajutorul presei hidraulice, poate fi transfomată î11 bastoane
u plăci, după întrebuintările ce va avea.

Corpu.I astfel obtinut, numit în Franta Omnili_th, iar în
Germania Galalilh, este materia primă care a ajuns să înlo
cuiască cu succes Ebonita (cauciuc amestecat- cu pucioasă 
în are cantirate), materia de care se simţea atâta nevoie Jn 
timpliJ răsboiului în industria automobilelor, a aviaţiei şi a 
apara elor de elegrafie 

1n a-"m de intrebuiotarea caseinei la prepararea cleiului 
o .care se lnstme te hârtia, cu ea se mai apretează [scrobesc]

ştofele ; se lipesc apoi blicătle de lemn, din care s,e fac ari
pile aeroplanelor. bastoanele şi plăcile de caseină.

Această caseină, imită foarte bine celuloidul, cnihlimba
rul, baga-ua. i11oriul şi cornul, având şi avantajul de a nu se 
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aprinde cu uşurinţă. Ea se poate ciopli, lucră. în strung şi 

lustrui cu uşurinţă, pentru a se face dintr'ânsa pi�ptenf, bu
toni, mărgele, linguri, furculiţe, mânere de cu,ţite, bastoane, 
umbrele, pipe,- ţigarete, paftale pentru centuri, nasturi, cătă
rămi, tocuri şi fel de fel de instrumente în industria aparate.-
Ier electrice. 

Din zerul rămas după scoaterea caseinei, industria chi

mici a .găsit mijlocul să scoată : zahărul [lactoza) întrebuin
tat la îndulcirea laptelui condensat în frabricile de ciocolată, 
în cofetării, şi mai apoi : acidul lactic, întrebuinţat în medicină, 
oţetul şi anumite băuturi fermentate (dospite). 

Iată ce poate face mintea omenească în lupta ei pentru 
a smulge secretele naturii şf a-şi croi un drum cât mai uşor 
n viaţă 

O. MUlONISCU.

Profesor C-ţa 

I 
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ISPITA 

E zarea parcă un pustiu. 
Doi c5costârci plutesc .fn soare, 
Arar un ounct se mişcă 'n grâu, 
Iar fn porumb adorme-o boar{!. 

Pe•o ,cărăruie şuerând � 
Răsare un flăcău departe; 

' In lan ti lunecă din mâi-ni 
Copilei secera deoparte .• 

Şi-un gând tot tlfărdmă 'ncet, 
Neinţelesul nu-i pătrunde,; 
Când iar, stăpd 1lă pe fior 
Ea dup'o claie se. ascunde. 

Şiretu:__şţ face loc prin grdu 
Să-l secere doar pentru vamă. 
ly,imic înjur.-Când de odată 
(Jn chiot lunf! ... şi o năframă. 
' ' . 

Şi f ărd sli-i ridice-un spic 
Ea vama-ar v_rea-o ... la f dntână; 
Ispita-;[ creşte' n piept-şi' ncet 
Ea-l prinde' oe flăcău de mână ... 

LUCIAN COSTIN 

'-
'/ 
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SONET, 

Când mii de vrăji peste grădină, luna 
Urzea în taina adormitei firi, 
Eu nu ţi-am dat nici c'rini, nicţ trandaf--iri, 
Din visuri nu ţi-.am împletit cununa: 

• 

ln preajma t�, d -am foşt întotdeauna, 
-Din orice gest, di.n vorbe, din priviri --
Eu n'am cules anume tălmăciri·;
Iar de-ai zâmbit sau nu, mi-a fost tot una.

Şi toh1şi azi--p� braţe-mi odihnită . 
Supusă'-ţi pleci privirea aiurită 
Si tremurând, sub moale catifea, ' 

Mă laşi s'adun a sânului tăt.1 nea; 
Căci mai presus decât orice ispită 
Te-am cucerit cu nepăsarea mea. 

Y:, LAINICIANU 

/ 
J 

\. 
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CELEI PLECATE· 

S'au dus de mult cocorii şi toamna-i pe sfârşite ... 
Haotic strigă vânţul, ·drumeţ ·rătăcitor, 
Şi una câte una, de soare văduvite, 
Mor florile 'n grădină pe urne.du} răzor. 

Se scutură şi merii' de frunze pe cărare 
I� vuet surd de ramuri ursita blestemând. 

'Şi purtător de mută' şi rece 'nfiorare 
Amurgul se coboară mai trist ca orişicând. 

Dar gândul meu la tine înaripat porneşte, 
Frumoasa -mea cu ochii şi zâmbetul virgin, 
ZQrind fără odihnă, zo11ind sărbătoreşte 
Spre ţara unde cerul e pururea senin. 

Spre tine-acolo unde în ceasul înserării 
Asculti cum râd zefirii prin foi de paimier, 
Cum tot ma'i mult sporeşte din largul depărtării . 
Sfielnic ca o şoaptă un cântec de năer. 

Te ·văd păşind aevea; uşoară şi senină,· 
Pe-al�i ce dorpi sub văluri ele umbre viorii, 

1 
In păr cu flori de lotus, de nalbă şi glicină, 
Te văd aşa ·cum gândul meu· pururi ta dor i. 

Şi uit c• afată-i toamnă şi noaptea e. târzie, 
Imi uit de vânt şi ploae, · de propriul meu chi.n, ·'\.. 
Şi 'nfiorat de doiuri mă pjerd în reverie 
Cu fruntea rezemată de recele cămin. 

< I 

V. LAIJ"1CBAN1J
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AMOR SI ATOMUL 
-1 

(M. OUYAU) 

Spre ceruri când pornise amorul 'nharlpat; 
Să cucerească. lumea dintr'un avtt.nt, ·tntreagă, 
Simţi atinsă 'n aer aripa lui prib�agă 
De nu ştiu ce, ca fierul de tare, 'ntunecat. ' . 

S' opri surprins atom11.l, tn veci nestrăbătut, 
Inchis tn sine tnsu�i, materia-i opuse 
Şi zeului, supt care stau suflete supuse 
De siânta-( legătură, se 'mpotrlvi 'ncrezut. 

„ Te du I" ti zise_:.qtomul. ,,Eu- scap puterii tale 
Cu prafu-mi fin; aceea ce · nu-s, să 'nl&tur ştiu,
Cuprind orice fiinţă ca un părete viu. · . 

Din care ca să scape ea· 'n veci nu af Lă cale.•
\, 

Il ascultă amorul-,şi-apoi, divin, zâmbi ... 
'Ca un li,or de iute, ca. undq cqre creşte, 
Surtlsu-i, nesfârşitul, ce lumile robeşte, 

. Ca spiritul de. tare şi d� neprins 'spori. 

S' aprinse 'n toate viaţa: de largul cânt ceresc 
Se 'n/ioră atomul şi singur nu fu nime1; 
/n lume-ace/aş suflet bătu· din adâncime 
Şi până 'n slăvi-,-şi toate cântau tn cor: Iubesc! 

• I , ,, I f � 

Trad, de P. P. STANISC9 
' 

\ 
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SĂ NU UITĂM! 

Ce freliue să fie -Dobrogea 

�upă război 

Oe două zile, comunicatele ne vorbesc de inaintarea
· rupelor · ruso-româneşti din Dob'rogea şi de retragerea unui

duşman care - să nu uităm -, făcând ultima lui mişcare,
qesperată, de ofensivă, se gândia, precum a şi spus-o un cri
tic francez, mai mult la pregătirea unei m�i b·une situaţii de-

. fensive pentru viitor. · ---
In mişcarea lor spre Sud, Germano-Bulgaro-Turcii fac 

acelaş lucru pe care l�au făcut şi când, la începutul lui Sep
tembre trecut, generalul Averescu a frânt ataf!Ul încrezător, 
hrănit de izbitoare succese, al lui Ma('kensen, «făcătorul de 
minuni•. Ei ard satele,

Aceste sate, mal· toate infloritoare, cu mult superioare ca 
aşez.are, aspect şi gospodărie, satelor bătrâne de dincoace' de 
Dunăre, înfăţişează: munca noastră stărui1oare de jumătate de 
v�ac. Atâţia, pe lângă miile de ţărani păgubiţi, îşi vor aduce 
aminte cu durere de frumoasele biserici încăpătoare, de şco
lile ,Srimitoare şi binefăcătoare pentru toate natiile, ce se înfră
ţiau acolo, de solidele case acoperite cu ţiglă, în care două 
generaţii strânseseră agonisita lor. 

i Dar încercările d� astă7i vo-r trece. Ne vom întoarce a
colo şf, ne vom pune iarăşi Ia lucru. Mai trainice şi mai mân-

•
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dre se vor ·ridica locuintele dărâmate, dovedind astfel încă 
odată ce neam clăditor şi orânduitor am fost totdeauna şi 

'suntem ac.urna, 
Dar tnvătltura grozavă de azi va trebui să ne mai tnvete 

un lucru: să fim şi colonizatori. 
Până ac.urna n'am prea fost. Am intrat în ·vechea Dobroge 

turcească fără un caracter national răspicat. Am găsit-o pră
dată, c.u populaţia împrăştiată, cu vechiul I stăpân musulman 
plecat în lume şi hotărât ad�sea sA nu revie_ supt stăpânirea 
creştină. Condiţii mai bune pentru naţionalizarea proprietăţii 
mkar nici nu se puteau întâmpina. 

Şi noi ce am făcut ? Dacă este azi o întinsă şi înflori• 
toare, o superio:uă proprie_tate bulgărească, nouă ni se dato
reşte în rândul tntâiu. Am tolerat aşa de mult această vicleană 
infiltraţie, cu ·scopuri evidente, în cât am pulea spune că am 
creat-o noi. Iar, fiindcă-i trebuiau ;ii muncitori cu palmele şi

vecini săraci, prin cari să-i crească mândria şi conştiint" de 
dominaţie, am introdus acolo, când şi câhd, cum s'a întâm
plat şi fără a le mai purta grija, bieţi veterani obositi, des
gustaţi de viaţă şi incapabili de muncă. 

Atunci cănd actele oficiale vor ieşi la iveală, sa va ve
dea cum ne-au răsplătit aceşti împroprietăriţi ai noştri. cari 
sunt Bulgarii dobrogeni, se va şti cu cât au contribuit ei la 
succesele duşmanului dorit în ascuns de inimile lor. 

Î.a întoarcere. va trebui să tragem conclusiile. Actele de 
trădare vor lăsa, prin toate urmările lor, atâtea pământuri 
de răscumpărat. Nici cu un chip ele nu vor mai putea fi lă-
sate, la cea mai gingaşe graniţă, în mâna · celor totdeauna dis- " 
puşi să ne vândă. 

ln marea operă de răsplătire pentru zdravănul ţăran os
taş, Dobrogea are un loc de frunte, şi cine-l va inţelege şi 
va aduce _la fndep/inire ceiace trebue făcut, va fi dat României, 
tot odată, o garanţie socială, militară şi naţională. 

27 Octombrie l9Ui \. Din N. IORGA 

Războiul aostru ln nota zilnice, Voi. li. pag 237 

*·
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Dobrogea şi Miron. Costin .. fotr'o glossă l
1a tratatul său 

polon în proză,· Miron Costin /V: Bogdan, vechile cronici, p. 
191. nota 2] spune: «Domnul· Basaraba a jăfuit in vremea
Turcilor cetătile din Mesia, ·pe lângă Baba [Babadag), şi un 
munte aproape de 'Baba ·e·ste numit până astăzi de '.f.urci : 
«Muntele Comisului•, căci acolo� supt acel munte, a pierit Co
misul de mâna Domnului său, a sus - numitului Dorim· Basa
raba ;. aceste locuri însă· dincolo de Dunăre, m1 în Moldova�. 

(E1 vorba de expediţia în Dobrogea a lui Radu Şer,ban, 
.nepotul lui Basarab"; d. Studii şi documente, IV, pp, 116-�). · 

Din Revista istorică an. Vil. No. 4-6 April Iunie 1921 
pagina 156. · ' · · · '

. _ 
N. R . .,Muntele Comisului" ar fi, probabil, , vârful numit

astăzi Consul, lângă satul Alibeichioj, în jud. Tulcea. 

. ' 

·,

• I j 

•
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PROECT
1

) 
De abecedar pentru şcoala romănească din Quadrilater

1) Imaginea obiectului de intuit, al cărui nume se predă,
2) Numele obiec·tului, tradus apoi în bulgăreşte, însă tot

cu caractere româneşti. spre ex . 
,,ou-eite ; ac-iglă ; om-ciuvec, etc .•. 
3) Clişeele vor prezent.a scene din viaţa proprie a poporulu

bulgar, ar!tând îndeletnicirile lor de predilecţie : munca c.âm
pului şi grădinăria (cultura zarzav,aturilor· şi în speciai a po-
milor roditori.) 

In privinţa portului, trebue observate nuantele care fac 
ca el să difere de al ţăranilor n,oştri şi anume; a] haina pre
văzută în faţă cu nasturi şi găitane: b) pantalon 1i balonati 
lucraţi în casă din dimie. c] Căciula de format rotund şi mai mică 
decât a locuitorilor noştri. şi d], Ca încălţăminte; opinci peste 
oblele groase ·ct� casă şi legate cu nojiţe p�nă la tnăltimea 
genunchiului. 

4) Ordinea exerciţiilor poate fi aceeaşi c.a tn abece
darul oficial. 

5) Prin acest sistem de abecedar se obţin următoarele
avantagîi; a] Se leagă mai solid familia şi elevul de şcoală: b] 
Elevul prinde mâi cu multă uşurinţă învăţarea limbii, de oarece 
are în faţă, traducerea în limba sa propie a cuvântului româ;. 
nesc. S'ar evita atunci cetirea în mod mecanic precum şi 
alte greşeli. c) Limba românească şi deci, pe viitor, cultura ei devin 
ac�esibile majorităţii elevilor� iar n_u cum. e cazul în prezent, unei 
reduse minorităţi (aceasta datorindu-se în mare parte şi Hpsei 
unui abecedar potrivit a�estor elevi). d}lnvăţătorul e scutit de 

1] Supunem dfscutiunii membrilor lnvăţământului primar acest ar
ticol, deschizând o rubr!că specială pentru publicarea părerilor D•lor. 

www.minac.ro



interpreţ1 i 
I 

de cari uzează în prezent, pentru găsirea cuvântului 
, corespunzător in limba bulgară, el găsind în traducere acel cuvânt. 

e) Invăţătorul se familiarizează astfei treptat, treptat cu
.această limbă şi, în modul acesta, însuşindu-şi întrucâtva cu
noaşterea ei, contribue p� nesimtite la îndulcirea acestei stări
sufleteşti, înrăutăţite, ce stă deacurmezlşul în calea interesului
nostru general:, înfrăţirea şi îmblânzirea acestuLneam terestru,
care socoteşte că pe ca lea asasinărilor ne va depărta de con-
tactu I ce, în calitate de stăpânf, îl avem cu el.

_ Având în vedere că exercitiile dela finele abecedarului 
oficial sunt mal desvoltate, la acesta vor 'fi neapărat reduse 
prin faptui lntroducerei traducerilor. TradaC,erea se va aşterne 
deasupra sau dedesuptut cuvântului româm.sc, nu în prelungire, 
spre a nu se împiedica citirea curentă, spre ex : . 

Rom. (Ionel, i grale) (Ionel se joacă. 
Numele proprii îşi vor păstra absolut forma romănei1:scă 

ex. Popescu, loriescu, Ge0rgescu; Nicolescuetc. nu Popof, 
Ivan of, Ghe9rghef, Nicolof etc.. 

Pentru alcătuirea acestui abecedar, evident, se cere cota• 
borarea a câtiva colegi întruniti în Comisiune, cunoscători ai 
limbii b11tgare pre.cum şi obiceiitrilor acestui popor. 

Se cere şi câţiva desenatori buni, cari să lucre-ie figurile, 
iar exerciţiile de lectură ce urmează, să lămurească desemnul 
din clişeu. Proectul astfel alcătuit şi în conformitate cu „Re
gulamentul" .relativ la cercetarea şi aprobare1 cărţilor didacUce 
de curs primar, publicai în „Monitorul oficial" No. 208 din 17

Decembrie 1908 'Va fi su_plts aprobării Ministerului lnstruc!funJ.i. 
Acest abecedar poate servi deasemenea şi la grădinele 

de copii. 

15 Iunie 1921 

THO.MA MA'flESCU 
foşt învătltor-diriginte 

in co m. Rahova-cte-Jos Durostor 

•
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Cărţi · şi reviste. 
(Primite Ia redacţie) 

1. Daco-România : buletinul ,.M11zeului limbei române", con
dus de Sextil Puşcariu. An. I. 1920-21, 
Cluj ln editura institut. de arte grafice 
,,Ardealul". - Cuprindţ numeroase arti
cole ·şi studii de filologie semnate de Sex
til Puşcariu, Vasile Grecu, Nicolae 
Drăganu, Theodor Capidan, V. Bo ·. 
grea, Silviu Dragomir, Alecu Pocopo
vici, E. Herzog, G Giuglea. C. Lacea, 
Viviao G. Starkey, Al. Borza;. •apoi 
numeroase recensiuni şi o foarte i'ns • 
trnctlvă cronică.' O reconiandă m cu stă
ruinţă atenţiei profesorilor de limba şi li
teratura română. Preţ'ut : lei 150. 

2. La centenariuJ morţii lui Petru Maior, cuvântări come
morative rostite ih aula Universităţii din 

•' 
Cl.uj, la 2j15 Febr. 192l de Al. Lapedatu, 
Ioan L1,1paş şi Sextil Puşcariu. Cluj 
1921. Institutul de arte graf. ,,Ardealul". 

3. La centenarul tui Vasile Alexandri, 1821-1921 de
Sever Z.otta� Iaşi 1921. Tipogr. Progre� 
sul. Preţul 1 O lei. 

4. Ioan Neculce, Buletinul Muzeului Municip:il din Iaşi. An I
Fas:;. I. Oct. 1921. Apare periodic sub 
auspiciile Primăriei Comunei laşi. Cuprin
de m1meroase studii şi documente publi
cate de Gh . . Ohibănescu, A. Băleanu, 
N, A. Bogdan, M. Costăchescu, T. T. 
Burada etc. 

5. Die romănische wissenschaftliche Bewegung auf dem
Gebiete der Geschichte, Sprachkunde 
und Geographie seit 1918. De profe
sorul: P. Arbore, în „Festschrift zu dem II. 
deutschen Ferienhochsclrnlkurs, Sibht 1921 
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