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la „STFLLA MAR1S“
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doua sonete
Ten-ha-iuv«h. 

Stella marls.

Ten-ha-iuvah, cuib liniştit, la marc.
Palat ieşit din ^is şi poesie,
In care cânt şi lacrimă se ’mbie 
Cu doruri călătoare... către zare.

0 taină din tăcuta veşnicie.
1 n {»ând ce şi-a deschis spre cer cărare. 
Si dalta ’n fermecata scăpărare
De care jarul mitului re’nvie,

Zidit-au la hotare de peniine
Suh ochii 'niiiărnuiriţi ca de-o minune
Altar de cer albastru şi lumină...

Aşa l-a \rut Inimoasa lui Regină:
O clipă cuib de linişte să-l fie
sii nouă — apoi, altar pe veşnicie !

** •
Şi iată, — o stea din cer căzu ’n abise.
Un neam întreg, în ruga lui, se ’nchină. 
Plâng brazii 'n munţi şi crinii din grădină. 
Iar slovele cu lacrime sunt scrise.

Si stemele drapelelor se 'nclină:
Un dor, în sborul lui înalt, murise.
Pe ucimi de - azur vulturul îşi găsise,
■ n largi drapări, odihna lui deplină.

Pe ţărmul alb regale braţe poartă 
Comoara inimei ce nu mai bate,
E'n vers final dintr’o baladă moartă.

„Stella maris“ candela se-aprinde 
Şi purpura din flacără cuprinde 
In mantia-i, unghere ’ndo mte !

ALEX. GHERGHEE
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CONTRIBUŢIA DESCOPERIRU.OR ARMEOEOGICE 

I^ CUNOAŞTEREA TRECUTUI.UI DOBROGU
(SCVTHIA MINOH)

Dobrofjea, teritoriu tic vedic formaţie 
geologică, a tost locuită clin timpurile cele 
mal vechi ale vieţii omeneşti, iar prin a- 
şezarea ei între câmpia norcl-eslică şi Su
dul balcanic, a servit în toate timpurile ca 
drum de trecere atâtor populaţii, dintre 
care unele au mers mai departe iar altele 
s’au oprit pe loc.

Lrnie de toate ciiilizaţiile care s au pe
rindat pe teritoriul dobrogean, ascunse 
în pământ, de cât\a timp încoace au în
ceput să fie scoase la i\eală ţirin cercetă
rile arheologice începute cu stăruinţă de 
Gr. Tocilescu, continuate câtva timp de 
Gh. Murnu apoi, cu adevărată metodă 
ştiinţifică de \ asile I^irvan iar, acimi, 
duse mai departe de şcolarii ac'csiuia din 
urmă.

Toate aceste descoperiri arheologice pun 
într’o lumină nouă şi clară viaţa, care s a 
depănat în această regiune în cursul vre
murilor.

E drept că actiiiUitea arheologică do- 
lirogeană s’a îndreptat mai mult către e- 
poca greco-romană, decât către epocile 
anterioare. Totuşi şi acestea sunt cel pu
ţin schiţate în linii largi dar clare prin cer
cetările d-lui î. Andricşescu şi ale d-!ui 
N. Moroşan. Astfel, acesta din ur.'v.ă, în
tr’o peşteră de lângă Topalu, a găsit urme 
de viaţă oinenească din epoca paleoiitică 
mai nouă, numită aurigraceană. Pentru e- 
)OCile preistorice neo, cneolitice şi a 
>ronzulul, cercetările arheologice ale d-lui 
). l'eodorescu, dela Cadichioi, \ etrina,

Damadas şi C'hiuciuc Cdiiol, au dat la 
iveală importante vestigii, despre care d-1 
Andricşescu, într’o conferinţă a sa ţinută 
la „f undaţia (’arol“ în 1928, spune: „Mo
destul material din judeţul Durostor adu
cea unele răspunsuri, ce aveau să se con- 
iirme, chiar mai repede decât s’ar fi putut 
crede.

In 13qbrogea %rcmurilor neo şi cneoii- 
tice SC făcea şi se întrebuinţa o ceramică, 
cu un fel de proeminenţe, care de loc în
tâmplătoare, caracterizează o adevărată 
specie deosebită, de mult remarcată de 
arheologii germani, la periferia răsăriteană 
a lumii lor preistorice, specie ocupând, de 
fapt, o bună parte a f.uropci sudestice, 
între nişte limite încă de cercetat. Aceste 
regiuni laolaltă se colorează, prin aceasta
— afară de aite date — cu o specială tentă 
de caracter etnic-tracic, deosebit de sem
nificativ în ochii unui întreg şir de arhe
ologi, dintre cari unii de o recunoscută 
autoritate. Dar afară de aceasta, „cu totul 
nou oici“, am observat încă de atunci, un 
altfel de ceramică. (îeramica aşa zisă 
pictată, una dintre maniicslările cele mai 
alese — deşi nu singura, cum se crede, a 
culturii preistorice sadesteuropene, până la 
.Marea Egec. Localităţile numite din Do- 
j)rogea con.slitucsc. astfel, încă o verigă 
de legătură între Nordul morav - galiţian
— transilvan şi moldovenesc şi Sudul bal
canic şi tesalian, - unitate — faţă de care 
Dunărea n’a fost niciodată hotar. O ce
ramică ţjatin.îlă negru. în aceeaşi locali-
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<atc delii (]adi(-hioi, aducea primele date 
dobrogene ale frumoasei ceramice din e- 
poca mai nouă, eneolitic.î şi de bronz. Pen- 
truca în slârşif, o a treia varietate cera
micii, întâlnită repetat şi în Dacia nord- 
dunnre^ană şi caracterizală prin ornamen
tele e în valuri de linii incizate, să puie, 
aici, o problemă siniiliiră cu aceea pusă 
de ajiroximativ iicelaş (el de ceramică, în 
Răsăritul germanic, deci dela periferia lu
mii vccbi germano-slave, şi prin aceasta 
însăşi problema aşa de însemnată de ur
mărit în viitor şi Ia noi: vechimea şi cji- 
racterul aşezărilor slave, în lumea de alt 
caracter etnic a yie(ii anterioare, în Dacia 
CBşi în întregul Siulest."

In ceeacc priveşte existenţa ceramicei 
pictate, întrezărită de d-l Andrieşescu în 
descoperirile dela Diirostor, ea a (ost con- 
lirmată prin descoperirile iui C. Scluuh- 
bardt la^ Cernai oda, în timpul războiului, 
şi datată pcla încej>utul mileniului al lll-!ca 
înainte de Cristos. )

„Dacă însă - spune d-l Andrieşescu în 
acelaş^ l«)C — în chip recunoscut, ceramica 
pictată, şi nu numai aceia a Fraciei, cum pare 
a înclina C. Scluu 'ihardt, este treapta pre
liminară a ceramicei miceniene şis^ră^ecbi 
gre(cşti, iar cera.mka cu proeminenţe rlin 
l.uropa Sudesîică îşi găseşte o semnifica
tivă corespondenţă ulterioară în Creta şi 
Malta începutului epocei de bronz. între 
2(XK) şi 1 HîK) în. de (Irislos — se înţelege ce loc 
scmnilicativ are Dobrogea, întâi între re
giunile dela Nordul şi acelea dela Sudul 
Dunării, e.poi între acestea şi lumea e- 
geană.”

Pe de alta parte, descoperirea întâm
plătoare a siatuei inenbir dela 1 iamangia 
dă posibilitatea lui \ asiie Pâr\an să tragă 
următoarea concluzie: „Morniântui şi nien- 
hirul dela I la:nangia frebuc să (ic o apa- 
npe extremă, către Răsăritul pontic, a for
me.or de civilizaţie clin l.uropa proprie, 
din centru, din Nordul, ca si din Apusul ei. 
Menmrii asemănători din Dacia (ransilva- 
na sunt veriga de legătură (oarte bine ve
nita spre lîăsăiit. ’

Aşa dar iată cum munai prin câteva 
descoperiri arheologice, întâmplătoare mai 
nm.t, s a aiuns să se lixeze locul pe care

acJîn^Sf‘an? a." H-'* au fost continuateacum tre ani de d. I. .Nestor, care a adus noui 
precizium în această chestiune.

Dobrogea l-a avut în desfăşurarea dvlll- 
zaţiilur în epocile preistorice.

Dar dacă arlieologia prci.stori că a avut, 
până acum, o aşa de mică activitate în 
Dobrogea, în schimb arheologia clasică, 
grcco-romană. a avut una, şl continuă a 
avea, destul de intensă şi cu rezultate din 
cele mai importante. Astfel - urniăriml 
ordinea cronologică n (aptelor — cercetă
rile arheologice în cetăţile greceşti de pe 
malul mării au adus o mulţime de infor
maţii, atât asupra vieţii lor ca cetăţi gre
ceşti cât şi asupra vieţii populaţiei băşti
naşe, geto-rlacc.

iMaî întâi s’au identificat mai toate a- 
ceste cetăţi: llislria (pe malul lacului Si
nce), Jhniis (Constanţa), Callatis (Man
galia), 7/Wza (Caliacra), Bizone (Clavarna), 
Diormopolis (Balcic), Apoi, pe baza do
cumentelor arheologice, s'a putut cunoaşte, 
la unele mai anvjnunţ;t la altele mai su
mar. organizaţia frccărei^ cetăţi, atât cea 
politico-adniinistrativă cât şi cea ccono- 
mică-socială, iar pentru secolul III a. cr., 
din punct de vedere cultura!, se constată 
legătura lor cu Sudul elenistic, mai ales cu 
Rodos. Re de altă parte, mărturii impor
tante şi destul de numeroase ne infor-/ 
inează asupra legăturilor pe care aceste'^ 
cetăţi le aveau cu populaţia băştinaşă, 
tracogetă, mărturii care, de altfel, sunt 
singurele isvoare pentru cunoaşterea mai 
bine a acestei populaţii şi chiar pentru cea 
din Nordul Dunării,

Re baze arheologice s'au putut emite 
păreri până acum, cu pri\irc la vechimea 
Iraco-geţilor în Dobrogea - 1-41M) a. Cr. 
după Rurvan, cu mult mai \ccbi după d-l 
Andrieşescu — dar (ară îndoială că noui 
descoperiri arheologice vor permite o sta- 
lălirc precisă a acestei vecbinii. Fot aşa 
s’a putut stabili stăpânirea Sciţilor în Do
brogea, ai căror regi apar pe monete şi 
sunt în relaţii strânse cu oraşele greceşti 
dela inarcj De asemeni se stabileşte nă\ă- 
lirea (leiţilor — după anul .>()!) a. Cr. - 
cari întcmee.ază pe malul Dunării ceulţile 
Arriihium (la .Măcin), Noxiodunum (la I- 
saccca) şi Aliobrix ncidentificat până 
acum. Rentru relaţiile tlinlre cetăţile 
greceşti şi regii traco-geţi, de o parte, şi 
aceştia şi Romani, de altă parte, începând 
din veacul I a. Cr. până la stabilirea stă
pânirii romane în Dobrogea, sunt de cea 
mai mare valoare documentară inscripţiile:
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a Iul Acorm'on clin Dionisopolis, a Iul 
Roemacos păşită de d-1 Sc. Lamhrino în 
săpăturile clela Histria şi a lui Plaiitiu E- 
lian păşită la '[’ivoli lânpă Roma. Aceste 
inscripţii şunt adevărate pagini de istorie.

Sc urmăreşte deaproape, apoi, prin is- 
voare arlieolopice, conflictul dintre Ro
mani şi Traco-peti, cari, în urma deselor 
expediţii ale generalilor romani, sunt în
frânţi, iar Romanii, în timpul lui Tiberiu, 
înfiintea/ă praefectura orae maritimae pen
tru paza la Dunăre, apoi, în timpul lui 
Claudiu, se înşirue pe malul Dunării trupe 
auxiliare şi totodată, după cum arată in
scripţiile găsite la Histria, se înfinţează 
,,vama malului Dunărei până la mare." Sub 
noua stăpânire, a Romanilor, cetăţile gre
ceşti iau un nou avânt dc înllorirc eco
nomică şi culturală. Relativ la aceasta sunt 
de un deosebit interes inscripţiile găsite la 
Histria — a lui Flavius Sahinus, Pomponius 
Pius şi Tullius Geminus. Scythia minor însă 
nu fu făcută provincie^ romană decât mai 
târziu, sub Domiţian, în 86 p. ("r. Totuşi 
Romanii pătrunseră aici, cel puţin din 
timpul Iui Claudiu, odată cu trupele de 
pază şi cu funcţionarii vamali, fie ca ne
gustori şi meseriaşi, fie ca agricultori. In 
inscripţiile descoperite, mulţi poartă nume
le Flavius, nume dobândit, poate, după 
părerea Iui Pîrvan, dela Flavius Sabinus, 
odată cu drepturile de cetăţenie.

Organizarea Scytbiei Minor, ca ţară 
romană, o cunoaştem iarăşi, amănunţit, din 
descoperirile arheologice. Mai întâi, ca to- 
pogralie, \ asile Pâr^ an a trasat drumurile 
romane cu toate localităţile dealungul lor.

Astfel, trei drumuri imperiale străbăteau 
Dobrogea dela Sud la Nord: unul pe
lângă l)unăre, altul pe malul mării şi al 
treilea prin interiorul provinciei. Cele 
două dintâi alcătuesc, dc fapt, un singur 
drum, care, pornind dela Marcianopolis, 
merge direct la Durostorum, iar de acolo 
o ia pe Dunăre la vale, până la vărsarea 
ei în mare, şi apoi continuă pe ţărmul 
mării, prin oraşele greceşti, spre a sfârşi, 
prin Odessus (\ arna), iarăşi la Marciano
polis, Acest mare drum circular, care ne 
apare — după pietrele miliare descoperite 
până acum — ca deplin intemeeat încă 
dela Hadrian, a fost fără îndoială isprăvit 
de Traian, ca drum imperial roman cu ca
racter oficial, având mutationes şi mansi- 
ones stabilite în diferitele castre şi castele

de pe malul Dunării şl în diferiţii viei de 
pe ânpă oraşele greceşti dela malul mării. 
Cel din interior pornea tot dela Mareia- 
nopolis direct spre Nord- Id trecea întâi 
prin Ahritlus (Dcregichioi), apoi prin Tro- 
paeum (Adamclisi), iar de aci, după Pâr- 
van, prin cemtea dela Mircea-\ odă, prin 
vicus dela Dorobanţu, vicus Vlmetum, ce
tatea dela Slava Rusească (Ibida?) spre 
Noviodunum (Isaccea). In afară de aceste 
trei drumuri imperiale, diferite căi secun
dare, cu direcţia mai ales >est-cstică, fă
ceau legătura între centrele romane <!ela 
Dunăre şţ cetăţile greceşti dela marc. Ast
fel, începând ticla Sud, avem: 1) calea
care porneşte dela Dunăre, din cetatea 
Satul Nou, prin Tropaeum Traiani, la Cai- 
latis, 2) cea care leagă Axiopolis pe linia 
valului cu l’omi, 3) drumul dela Capidava, 
prin Dorobanţu, la Pomi, iar, prin Ulme- 
tum Ia Histria; şi 4) drumul dela Carsium 
prin Cajsiracca la Casapebioi.

Dealungul drumurilor s au putut identi
fica diferitele centre romane. Astfel, pe 
Dunăre: Durostorum (Silistra) Axiopolis 
(Hinog), Capidava (Calachioi), Carsium 
(Hârşo\a), Cius (Esebi-Sarai), îieroe (\ alea 
Hogii), Troesmis (Igliţa), Arruhium (Mă- 
cin), Noviodunum ( saccea), Aegissus (Tul- 
cea), Salsovia (Beştepe): iar în interior: 
Ahritlus, civilas Ausdcc., Tropaeum Traiani, 
L lmetum, Ibida.

împăratul Traian aşează statornic, în 
Dobrogea, două legiuni: XI Claudia la 
Durostorum şi V Alacedonica la I rccsmis. 
Corpuri de trupe auxiliare sunt dovedite 
prin inscripţii c ealungul Dunării.

In ceeace priveşte administraţia, tot Va- 
silc Pârvan, pe baza monumentelor arhe
ologice, a clovedit cum Scythia minor era 
împărţită în territoria, delimitând chiar pa
tru din ele, anume, al Caiiatidei, al cetăţii 
Tomis, al Mistriei şi al Capidavei. Aceste 
territoria erau intinse comune cu viei, 
pagi şi villae — uncie rurale, ca aceea a 
Capidavei, având în frunte un primar 
(prineeps loci), numit de autoritatea ci^ ilă — 
în cazul nostru — sau militară — în altă 
parte — care administrează ţinutul şi înca
sează veniturile comunale prin perceptorii 
săte,vti (quaestores vicorum). Aceste comune 
rurale îşi au consiliul lor comunal ai că
rui membri se numesc curiales sau, în sa
tele mai mici, decuriones, sate care au în 
fruntea lor câte doi magistri.
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('u aceste masuri ele organizare, popu
laţia Sciţiei minor se romanizează repede. 
Procesul de romanizare începuse, de si
gur, încă înainte de a se aşeza Romanii 
aci ca într’o provincie, anume chiar de 
pe timpul lui Qaudiu, odată cu aşc/iuca 
trupelor auxiliare dcalungul Dunării şi cu 
înfiinţarea liniei vamale. încă de atunci ve
niseră în Dobrogea negustori şi agricultori 
romani, însă numai după transformarea ei 
în provincie romană, în 86 p. Cr,, sunt a- 
duşi colonişti romani în număr marc din 
toate provinciile mai vechi, din Moesia, 
Panonia, Cîermania, Spania şi mulţi chiar 
din Italia, după cum dovedesc inscripţiile; 
şi-i vedem aşezaţi, chiar dela început, la 
olaltă cu acea populaţie tracă — Bessi — 
venită şi ea aci — cecace explică apropi
erea de Romani - din Sud, din munţii 
Rodope.

Populaţia traco-getă primeşte românis
mul, totuşi, nu fără rezistenţă. Căci în in
scripţiile descoperite până acum, această 
populaţie poartă nume etnice, deşi într’o 
formă latinizată de cele mai multe ori, 
până în a doua jumătate a secolului 11, în 
vremea Antoninilor. Aceasta însă mai tr.uh 
în vid din interior, pe când în castelele 
de pe malul Dunării, aşezate — după cum 
dovedesc numele lor terminate în dara, 
unele — în centre dace, toată populaţia ci
vilă poartă nume roman.

Civilizaţia romană totuşi se răspândeşte 
repede in toate părţile provinciei şi în o- 
raşele greceşti dela ţărmul mării. Multele 
monumente votive, închinate zeilor oficiali 
romani, Jupiler optiimis imiximus, Jitnotia 
regiihi şi chiar zeilor rustici italieni — Sil
van, Liber, Diana - dovedesc starea înflo
ritoare a romanităţii în această regiune. 
Apoi, frumoasa sărbătoare italiană pentru 
cei morţi, Rosalia, este primită de toată 
populaţia traco-gela. i'.a se potrivea cu 
credinţa lor, că sufletul omului este nemu
ritor, Se dovedeşte, apoi, tot prin monu- 

I* mente, că şi Rojnanii iau dela 1 raco-geţi 
credinţa în zeul nemuririi sufletului. Eroul 

iy Domn. şi tovarăşa lui Eroina Doamna, l ot 
aşa, iniluenţele orientale, asiatico-egiptene, 
sunt destul de dovedite prin monumoîite, 
şi aici caşi îri celelalte părţi ale Imperiului, 
şi care, cu cât înaintăm în timp, cu atât 
devin mai intense.

Din punct de vedere cultural, Sciţia 
minor capătă din ce în ce o înflorire mai

mare sub sţăpânirea romană. !n oraşele 
greceşti dela Nlarc se ridică tot felul de 
monumente : temple şi teatre etc., din pia
tră şi din marmoră, îm|)odohite cu fru
moase statui de marmoră sau bronz, ca 
faimosul cap al lui 1 lelios descoperit Ia Hi
stria şi dispărut fără urmă, în timpul răz
boiului, statuia magistratului din T onii şl 
altele. In interior rămâne, ca cel mai de 
seamă dintre monumentele romane provin
ciale, acela dela Adam Klissi, făcut pentru 
neuitată pomenire a războaielor Iui Tralan 
cu Dacii. Apoi, pe malul Dunării, în afară 
de cetăţf şi castele, se ridicară o mulţime 
de oraşe civile, cu clădiri frumoase împo
dobite cu reliefuri şi ornamente arhitecto
nice, lucrate în piatră. Astfel e Durosto- 
riim, Axiopolis, Carsium, rrocsinis, Novi- 
odunum, Aegissus etc., iar, pe drumul din 
mijloc, AbritUis, Tropaeum Traiani, 
Ibida etc.

Această viaţă înfloritoare în Sciţia minor 
SC constată, prin nionuincnte arheologice, 
până spre sfârşitul sccobilni 111 p. Cr. De 
aci înainte încep năvălirile liarbarilor, care 
şi ele SC pot urmări în centrele romane 
prin pustiirile pc care le-au adus.

l'ireştc că mai mult au suferit din cauza 
năvălirilor barbare cetă ile şi oraşele, care 
avlemeneau prin bogăţii c lor. Din săpă
turile făcute se poiite observa că aceste 
oraşe, începând din a doua jumătate a se
colului lil, au fost dărâmate şi refăcute de 
mai multe ori. Şi iarăşi se mai poate ob
serva că în vremea aceasta de lipsă şi ne
cazuri, ele nu mai au înflorirea de altă dată. 
Iar în secolul \ I putem spune că viiîTăr" 
orăşenească dispare cu totul din Sciţia mi
nor, Satele, dimpotrivă, fiind mai ferilTr- 
de pustiirile barbare, tocmai prin aspectul 
modest al vieţii lor, îşi duc mai departe 
existenţa în aceleaşi forme de mai 
înainte. Astfel, o inscripţie găsită ia 
(]amena, în jud. Fulcca, ne spune că „Să
tenii diii Petra’’, tocmai în vremurile a- 
ces'ea de neîncetate pustiiri barbare, şi-au 
refăcut baia, pc care ci o priveau ca o 
necesitate -pentin sănătatea corpului". Ba 
(biar şi alunei, când barbarii pun stăpâ
nire statornică pc Do!)rogea. locuitorii sa
telor daco-romane îşi continuă existenţa 
lor, ca supuşi, în formele proprii, alături 
de aşezarea barbarilor, ca stăpâni. Căci. 
după cum am putut constata în săpăturile 
dela Capidava, în stratul barbar, aproape
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toate obiectele care se găsesc, în special 
cele de lut, — după formă, tehnică şi or
namente - sunt produse ale populaţiei băş
tinaşe rurale. Deci această populaţie băş
tinaşe era necesară barbarilor cuceritori 
şi trebuia păstrată ca un bun folositor, 
raptul acesta ne este dovedit şi prin do
cumente de altă natură, scrise, găsite tot 
în pământ. Anume, este aceeaşi inscripţie 
dela Camena, care azi se află în Muzeul 
Regional al Dobrogei. Din ea se vede că 
satul dacoromân se numea Petra, ,,vica- 
ni Petrenses” adică „Sătenii din Petra”. Cu
vântul însemnează „piatra”. Satul actual, 
aşezat chiar pe ruinele vechiului sat roman, 
se numeşte „Camena’, ceeace înseamnă tot 
„piatră”. Numele acesta e slav şi e dat 
fără îndoială de către Slavi pe vremea 
când s’au aşezat în Dobrogea, adică prin 
secolul y i-\ 11. Insă, e clar că nu e un 
nume născocit de ei ci, pur şi simplu, e 
o traducere a numelui roman Petra.

Această inscripţie e de cea mai mare 
valoare documentară pentru vremurile a- 
cestea târzii lipsite de documente, pentru- 
că ca ne dovedeşte, pe de o parte, că 
toponimia noastră actuală, în mare parte 
slavă, nu e decât o traducere sau, în alte 
cazuri, o slavizare a toponimici vechi da" 
co-romane, iar pe de altă parte, că popu
laţia daco-romană, la venirea Slavilor, trăia 
în satele ei vechi, cu graiul şi ocupaţiile 
ci vechi. Altfel, Slavii n’ar li avut de unde 
să ia numele de Petra, ca să-I traducă.

Iată dar cum, pe baza descoperirilor ar
heologice, am putut cunoaşte, într’o lumină 
nouă şi clară, trecutul Dobrogei noastre 
în epoca preistorică şi daco-romană, şi, 
fără îndoială că tot prin cercetări arheolo" 
gice vom cunoaşte mai precis şi epoca în
tunecată a năvălirilor barbare până în 
veacul al XllI-lea.

GR. FLORESCy
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FERICIREA
O, fericire, cum Ie şliu acum 

Că’n lol ce^avem, eşti lol ce nu se poale I 
Tu nu po(i fi nimic, deşi din loale 

Simţim că Ie înalfi ca un parfum.

In raza fermecată ce ne bale
Şi’n licărirea ultimului scrum
Eşti tu, ce^^apari şi chemi şi pieri din drum
Mereu.în tot şi dincolo de toatei

ŞUori cât te ştim ce eşti, o, tu risipa 

De-ademeniri ce’nfrigurează clipa.
Noi toti, trăind de^avalma nimicirea,

FugUvom după tine rând pe rând;
Iar tu vei râde ’ntruna, alergând.
Ca să rămâi de^apururi fericirea!

GEORGE GREGORI-\N
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PE TERASA CASINOULUI
Nimic, nici o adiere, nici un [sgomot, nici un

freamăt.
S* aplecase, parcă, cineva Ia urechea mea şi 

îmi dicta o frază pe care o mai auzisem... „Sta ma
rea imobilă ca un scut uriaş de oţel îndreptat în 
spre săgeţile lunii. Liniştea domnea peste ape. Şi 
cărarea de argint a răsîrăngerilor tremurate se pre
lungea până în marginea zării..."

Privind de pe terasă în largul mării, mă întrebam, 
stăpânit de teama nedesluşită şi solemnă a nopţii : 
unde am cetit acest fragment de descripţie ? E în
ceputul unei poeme de care nu-mi mai amintesc ? 
E simbolul patimelor noastre sfârşite ? E o chemare 
nostalgică de pribegie ? Sau nu-i decât transpunerea 
verbală insuficientă, meschină şi neputincioasă, a 
spectacolului mării celei mari şi a nopţii de cristal, 
care încremenise deasupra ei ?...

La masa cea mare din stânga terasei pe care 
o prezida bătrânul amiral Ivaşcu, — unul din acei 
bătrâni cu fruntea liniştită şi ochiul limpede, care 
în tinereţea lui fusese un răsfăţat al femeilor, - 
profesorul Manolache dela laşi şi-a adus aminte de 
meseria lui şi se pomeni punând o întrebare:

— Mă prind, amirale, că n’ai să ştii să-mi răs
punzi la întrebarea asta simplă: De ce marea e 
sărată ?

Amiralul, care privea în zare cu ochii pe jumă
tate închişi, biruit de frumuseţea priveliştii lunare, 
s’a mulţumit să ridice din umeri. Iar d-na Florin, 
mama „celei mai frumoase fete de pe plajă”, cum 
îi spunea comandorul din dreapta ei, găsi nemerit 
să răspundă ea la întrebarea profesorului.

- Voyons !... E sărată, pentrucă e sărată. Ce 
întrebare e asta!?.

S’a uitat ironică la el şi şi-a întins mâna să ia 
poşeta de pe masă.

- Răspunsul acesta, stimată doamnă, reîncepu

profesorul zâmbind, nu mă mulţumeşte. Dacă ai fi 
eleva mea, ţi-aş pune nota unu ! Ce-ai zice dum
neata, dacă, întrebându-mă de pildă, de ce fata 
dumitale e frumoasă, eu ţi-aş răspu.nde : E frumoasă, 
fiindcă e aşa 1 La această întrebare a dumitale eu 
ţi-aş răspunde, însă, altfel: E frumoasă, fiindcă şi 
mama ei e frumoasă. Aş căuta să explic, şi aş că
păta, cred, o notă bună.

- Eşti un om galant, dragă domnule .Manola
che, dar un profesor sever.

- Marea e sărată, stimată doamnă, din cauza 
apelor dulci care se varsă în ea...

Comandorul, vecinul doamnei, a tresărit şi s'a 
uitat întrebător ja el. Doamna Florin, caro îşi sco
sese pudriera şi tocmai îşi pudra bărbia, s’a oprit în 
mijlocul operaţiei.

- ga c’est drole !...
- Pare paradoxal, dar acesta este adevărul 1 A- 

pele dulci aduc în mare o cantitate minimă de să
ruri, dar o aduc mereu, şi de când lumea. Sărurile 
rămân aici, în mare. Din mare nu se evaporează 
decât apa...

Zâmbitor şi pedant, timp de câteva minute, el 
şi-a desvoltat teza cu lux de amănunte.

Comandorul, la început sceptic, îl asculta acum 
cu vădit interes. Doamna Florin văzând că profeso
rul în demonstraţiunea lui nu avea aerul că glumeşte, 
a luat pe nesimţite o atitudine atentă, ca să simu
leze că înţelege şi ea. Amiralul, însă, după ce Ma
nolache a terminat mica lui dizertaţie, s’a întors 
înspre el şi I-a întrebat cu vorba lui liniştită şi 
gravă:

- lartă-mă, tinere, dar asta e tot ce-ţi inspiră 
astă seară priveliştea mării ?...

Profesorul s’a uitat întrebător la dânsul.
• •

- Ştii la ce mă gândeam eu, tinere, când ai 
început să vorbeşti adineauri ?... Să ţi-o spun şi să 
nu te superi... Mă gândeam întâi că în faţa unei
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asemenea privelişti ori ce cuvânt e o profanare. Cu
vântul dumitale a avut darul sâ mă supere numai 
prin simpla lui sonoritate. El a rupt farmecul tăcerii 
acesteia imense. Şi a avut şi darul sâ mă desiluzi- 
oneze prin ceeace el exprima. Îmbrăcată în haina ei 
de mireasă cu beteală argintie, marea nu a reuşit 
să-{i evoace decât o reminiscenţă cărturărească... 
Dizertaţiunea dumitale mi-a sugerat pe urmă o altă 
reflexiune. O reflexiune tot atât de nepotrivită şi, 
iartă-mă, tot atât de pedantă...

Profesorul Manolaclie, om du peste patru zeci 
de ani, care nu era prin urmare un tânăr, cum 
îi spunea amiralul, era vădit jignit do tonul lui pro
tector. II asculta însă zâmbind îngăduitor, cu o notă 
de ironie în privire.

- Îmi spuneam, continuă amiralul, că nici un 
' alt criteriu mai mult decât priveliştea mării nu poa

te pune mai în lumină diferenţa dintre generaţia 
mea, generaţia dumitale şi generaţia tânără de azi.. 
In faţa mării, cei puţini cari au mai rămas din ge
neraţia mea, fiindcă, stimată doamnă- şi dragă ne
poată, peste o săptămână voiu împlini vârsta de 
şapte-zeci şi nouă de ani, vor reacţioîia cu toţii la 
fel şi, dacă vor fi în stare să se explice, vor 
exprima la fel sentimentul lor. II vor ex[)rima.... 
tăcând. Ei se vor confunda în necuprinsul acesta 
lunar. Ei vor dispare sufleteşte... Conştiinţ.r lor se 
va dizolva ca o picătură de rouă, pe care cineva 
ar scutura-o de pe o frunză veştedă în apa mării. 
In faţa spectacolului acestuia, cei din generaţia mea 
nu vor formula nici măcar admiraţiunea lor. Ei ştiu 
că admiraţiunea lor meschină nu poale micşora far
mecul acesta indicibil. Ei ştiu că deasupra absolu
tului, e ridicol să încerci să suprapui relativul unei 
i-âipreşiuni şi că e absurd să te’ncume'i să-l exprimi 
în cuvântul tău sec şi limitat... Cei din generaţia 
dumitale, dragă domnule profesor, rupţi dela - să 
zicem - romantismul nostru contemplativ, de un 
pozitivism caro nu are nimic rău într’ânsul, dar care 
i-a înstrăinat dela conlemplaţiune şi dela misticism, 
vor reacţiona cum ai reacţionat dumneat.a. Admira
ţiunea lor fugară şi de suprafaţă, va dispare în spi
ritul do analiză care a pus stăpânire pe firea lor. 
Ei se vor întreba do ce marea e sărată, se vor 
gândi privind la lună Ia mareele de ea provocate, 
iar revărsarea ei de lumină prelungită până’n zare 
nu va fi decât un simplu fenomen de refracţiune..- 
Pentru mine gândurile dumitale când le vei exprima 
in faţa mării, sunt tot atâtea sunete stridente. Iar 
sentimentul meu recules, sfios şi cucernic, va fi pen
tru dumneata un anacronic ecou romantic al unui 
veac defunct, din care, totuşi, mă mândresc că fac 
parte... Dar cei din generaţia tânără!... Cei din.ge
neraţia tânără de acum, cei cari au eşit acum din 
şcoală şi silabisesc acum primele rudimente ale

vieţii lor libere. In faţa priveliştei lunare, pe malul 
mării, vor chema jazzul pe terasă şi vor dansa cu 
obrajii lipiţi, tremurând din şolduri. Şi dacă nu vor 
avea j.azzul la îndemână, sau nu se vor gândi Ia el, 
se vor gândi că ar fi sportiv să se arunce In mare 
dc pe terasă, să facă câteva „brasse" pe lumină de 
lună, sau îşi vor exprima părerea de rău că nu au 
o barcă automobil cu o mică platformă legată la 
spate, pe care să se poată sui ca să descrie câteva 
cercuri, în viteză, în jurul casinoului.

- Amiral, vous avez parfaitement raison 1 con
chise doamna Florin, care terminase cu înroşilul 
buzelor şi îşi închidea acum poşeta.

Din casinou a apărut atunci, pe terasă, fiica ei 
Lizeta. Profil de medalie, oval pur, gât flexibil, talie 
mlădioasă; proaspătă şi diafană, ea înfăţişa imaginea 
graţiei şi a tinereţii sportive.

Cu paşi siguri, blondă; ânigiată la faţă, zâmbi
toare, ea s’a îndreptat în spre masa, noastră. In 
spatele ei, la doi p.aşi, un t^năr ofiţer de maşină...

— J’ai dansă comme une folle f... (Insthlându-se 
la masă şi privind în larg)*: [6erie 1... (Ad^e-
sându-se amiralului): Ia spupe, dumneata^. Moş Alafe.V 
(Amiralul era fratele bunicului ei), pentru o asemenea 
noapte câte nopţi de furtună!... (Şi ca să confirme: 
parcă observaţiunea lui): Dacă nu ar părea „shoking” 
m’aş duce până acasă, sau !-aş ruga pe Victor, (Victor 
era tânărul ofiţer care se instalase şi el la masă), 
să-mi aducă costumul de bae şi aş intr.i' în mare.

Amiralul s’a uitat zâmbitor la noi. Avea aoriil că 
zice : „Vedeţi ?... Ce vă spuneam eu ?” Pe urmă 
bătrânul, a cărui galanterie era proverbiali, .a răs
puns la întrebarea nepoatei: ‘ r - * '

- Nopţile de linişte şi cer albastru nu sunt ătât 
dc rare, fetiţo, cât îţi închipui tu. Stau corăbiile în 
larg, cu pânzele moi, şi câte-o săptămână. In tine
reţea mea, am fost câtva timp pe o corabie cu pânze 
pe Mediterană. Cunosc, pentrucă l-am trăit, acest 
„calm plat" din largul mării. Şi dacă luna -e plină, 
spectacolul e ca şi ce! de azi, dar fără ţărm. E o pri
velişte liniştită şi feerică circulară : cât vezi cu ochii 
şi în toate direcţiunile. Atunci însă marinarii nu în
cearcă senzaţiuni poetice. Sunt necăjiţi că stă pe loc 
corabia lor. Căpitanul iese pe punte, se plimbă în
gândurat cu mâinile la spate şi e supărat. Şi dacă acest 
calm se prelungeşte, el devine furios. Prin urmare o 
altă reacţiune sufletească de cât aceea pe care o 
încercăm noi. Nu sunt prea rare nopţile de linişte 
deplină. Sunt mult mai rare fetele frumoase, cu ochi 
albaştri, ca tine...

Cu gene prelungi, în ochi cu o licărire de gra
titudine amuzată, nepoata s’a uitat la el, zâmbitoare.

- Poţi să-mi explici, moşule, de ce asemenea
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formule galante au preţ numai cftnd le rosteşti 
dumneata şi sunt ridicole când le rostesc alţii ?...

Locotenentul a încruntat imperceptibil din sprin- 
cene.

Iar amiralul continuă :
— De ce ? Fiindcă, fetiţo, din păcate, eu sunt 

contemporanul lor şi s’au obişnuit cu mine. Fiindcă, 
atunci când vin dela mine, au un uşor parfum arhaic. 
Şi mai cu seamă fiindcă, la vârsta mea, sunt lipsite 
de... {el. Ele spun numai atât cât exprimă.

— Nu e numai asta! Ai dumneata un mod spe
cial de a zice... Ai farmec în glas şi o privire cati
felată care mângâe. Aventurile cu răsunet din tre
cutul dumitale şi reputaţiunea de curtenie galantă 
de care te bucuri, sunt datorite, cred, acestor două 
daruri. Intr’o piesă de teatru, care s’a jucat la Paris 
acum câţiva ani, Franşois de Currel desvoltă tema 
că amorul e un premiu al elocinţei.

— Cum ?... Nu înţeleg 1 întrerupse profesorul.
— L’amour c'est le prix de l’ăloquence.
- Cum vine asta ?... Prin urmare, dacă îi baţi 

capul cuiva...
- Da, asta ar fi traducerea vulgară a ideii.... 

Eroul lui Fran9ois de Currel vorbea însă frumos, 
ca unchiul Matei. Dacă i-ar fi bătut pur si simplu 
capul, n’ar fi câştigat premiul dragostei. Zamacoîs 
are şi el o piesă în versuri cu aceeaşi temă. Iar 
Cristian, cât era el de frumos, n’ar fi cucerit pe Ro
xanne, dacă în umbră n’ar fi vorbit Cyrano.

- Dragă nepoată, erudiţia ta mă înspăimântă, ii 
răspunse zâmbind amiralul.

— Mă gândiam odată, unchiule, la dumneata, la 
trecutul dumitale de pirat sentimental şi regretam 
că nu mai eşti tânăr. Mă întrebam cum ai fi făcut 
dumneata curte, acum, în vremea noastră, a spor
turilor şi a jazzului ? Mă întrebam care ar fi metoda 
dumitale, cum ai proceda ? Cam ai proceda, de pildă, 
cu mine ?...

— Lisette, voyons !.
— Cum ? Foarte simplu !... a răspuns bătrânul.

• Multă vreme nu te-aş fi băgat în seamă I...
0• «

Unul din vapoarele noastre care fac curse in o- 
rient, se reîntorcea acum la Constanţa. Trecuse pieziş 
drumul de argint al lunei şi se apropia cu luminile 
aprinse de intrarea portului. Umbra lui cenuşie, 
ferestrele lui luminate, animau acum imobilitatea 
mării.

- E „Dacia” în cursă dela Istanbul...
Lisette se ridică în picioare.
- Dacă mai staţi încă pe terasă, mă duc cu 

Victor până la capătul digului.
- Lisetto, să nu întârzii prea mult.
— Vreau să-l văd intrând în port.
Trimise cu vârful degetelor o sărutare amiralului

şi se îndepărtă albă, subţire şi graţioasă, urmată do 
silueta înaltă a locotenentului.

După ce a coborît treptele terasei, amiralul, as
cultând parcă un glas lăuntric, se întoarse în spre 
doamna Florin.

- Poate... ai făcut rău că ai lăsat-o.
Doamna Florin îl privi întrebător.
— Ai făcut poate rău că ai lăsat-o, fiindcă... 

marea.... noaptea.... tinereţea.... singurătatea... tenta- 
ţiunca.... toate împreună... sunt...

- Te gândeşti la Victor ? Allons done !
- Victor, dragă nepoată, e totuşi un... prilej. Ori 

cât ar fi de neutre sentimentele ei pentru Victor, ei 
poate fi un... trimis al destinului.

- Amiciţie sportivă, atâta tot.
- Când ţi-e sete, fetiţo, bei dela izvorul de lângă 

tine.
— Ce vrei să spui cu asta?
- Nimic... Nimic altceva decât am spus.... fiindcă 

mi-a venit în minte o idilă de demult într’un cadru 
la fel cu cel de azi... Dacă într’o asemenea noaptci 
cineva singur cu o femeie, ştie să-i vorbească, a- 
miciţia sportivă se poate întâmpla să dispară şi să 
facă loc unui alt sentiment, mai puţin convenţional 
şi vechi de când lumea. Materia explosivă, dragă 
nepoată, o simţiai adineauri, e tinereţea ei avidă şi 
curioasă. E deajuns o simplă schintee, chiar o sim
plă rază de lună — mai cu seamă o rază de lună — 
ca dragostea ei să se aprindă... Dacă prietenul ei 
sportiv se va apropia do ea şi, evocând splendoarea, 
misterul şi eternitatea mării, îi va vorbi de clipa 
de lut care suntem şi de tinereţea noastră trecătoare; 
dacă va şti să ironizeze ridicolul reţinerilor noastre 
morale ; dacă în această catedrală minunată a nopţii 
înstelate el va şti să-i spună că însuşi zeul cel mare 
care a clădit-o, a sădit şi sâmburele divin al dra
gostei în sufletul nostru al tuturora ; dacă o va lua 
de mână, o va apropia pe nesimţite de dânsul şi, 
îndepărtând şuviţele de păr răzleţe, o va mângâia 
pe frunte ; dacă cuvântul lui va fi cald şi gestul lui 
învăluitor, se poate întâmpla atunci - e aşa de 
firesc ! - ca ea să-şi încline uşor capul pe umărul 
prietenului sportiv, iar sărutarea lor să contopească 
în acelaşi fior farmecul nopţii cu tinereţea lor... Când 
stă marea liniştită în bătaia lunei, numai mângâerea 
dragostei, suspinul ei şi amintirea — când ai ajuns 
la vârsta mea - pot fi cuprinse, în taina necuprin
sului ei, fără să-i turbure farmecul...

- încep să cred, moşule, că ai dreptate.
— M’a întrebat Lizeta adineauri, cum aş proceda, 

dacă aş fi tânăr. Aşa aş proceda ! Iar dacă ea ar fi 
trăit în vremea tinereţii mele, i-aş mai fi vorbit de 
Tristan şi Isolda şi de licoarea dragostei pe care 
au sorbit-o pe mare în bătaia lunii. I-aş mai fi adus 
aminte poate, că zeiţa iubirii din spuma mării s’a
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născut. I-aş mai fi spus că nimic nu !nfăjişea2â 
mai mult dragostea ca zarea nesfârşită a mării. Că 
dorul, împrumutând imaginea femeilor cari privesc 
fn larg cu palma streaşină deasupra ochilor, stă la 
jărm şi aşteaptă, l-aş fi vorbit de miriadele do fi
inţe care trăesc sub cupola nopţii în apa mării, de 
instinctul orb şi divin al dragostei eterne, care a 
prezidat la viaţa lor, de legea cea mare a firii, sin
gura care leagă vieaţa de nemurire, din care toate 
au purces şi toate vor purcede până la sfârşitul 
veacurilor... Poate i-aş fi spus toate aceste lucruri 
sau, poate, nu i-aş fi spus nimic.

Va fi dragostea, cum spune Fran9ois de Currel, un 
premiu al elocinţei. Casanova, însă, profesorul tutu
ror celor din vremea mea, cari aveau patima femei
lor, Casanova care era şi el un adânc cunoscător 
al sufletului lor, nu vorbea prea mult când voia să

cucerească o fomeo. Pentru el gestul - un gest 
făcut la timpul lui - valora mai mult decât o se
renadă. Cine ştie ? Sub îndemnul pildei lui, socotind 
cuvântul de prisos, m’aş fi mulţumit poate numai 
cu gestul... fiindcă simfonia dragostei o cântă, mai 
mult decât cuvântul, marca şi razele lunii, când 
marea e liniştită şi luna domneşte deasupra ei.

•• •
Doamna Florin a rămas o clipă pe gilnduri. Pe 

urmă, încruntând îngrijorată din sprincene, s’a întors 
în spre vecinul ei din dreapta:

- Nu te supăra... Fii te rog bun, du-te până la 
dig şi strig-o pe Lizeta... S’a făcut târziu... E ora 
să mergem.

N.

15 Iunie, 1938.

PIESĂ DIN MUZEUL REGIONAL AL DOBROGEI

I-a mijloc, CORI L -MIZELOR; în stânga, zeul APOl.LO .MliSAGETES;
în dreapta, zeiţa HEC.VTES.
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UN PICTOU PORNIT DIN CONSTANŢA:

MARIUS BUNESCU
In vara anului 1Q14, un mănunchiu de 

Constănţeni ne adunam în atelierul pictoru
lui Marius Bunescu, care se înapoiase dela 
studii din Miinchen, după un popas şi la 
Fjris.

Pe vremea aceea hnpesiohismul era încă 
de actualitate la noi, nouile generaţii erau 
atrase de exuberanţa acestei arte de plin aer 
şi analiză a luminei difuzate în vibraţiuni 
policromice.

Prin impresionism pictura se emancipase 
de academismul rigid, care prin formă şi 
cromatism convenţionale redusese arta la un 
pseudoclasicism ce urmărea mai mult înfă
ţişarea exterioară a tablourilor învechite din 
muzee, în care scop se recurgea la efecte 
de clar obscur şi la o paletă dominată de cu
lori bitunioase.

Impresionismul a fost salutar, căci elibe
rând pictura de tirania academică, a rea
bilitat peisagiul, motivele naturale, învio
rând paleta cu tonurile vii ale prismei so
lare, ce rezulta din analiza luminei in pic
tura de afară.

Cu aceste predilecţii impresioniste vine 
Bunescu dela Paris, unde contemplase ope
rele impresioniştilor francezi Monet, Benoir, 
Pissarro şi Sisley, prin muzeele de artă mo
dernă şi galeriile particulare.

Cu admiraţie ne vorbia pictorul de co
lecţia celebrului negustor de artă şi mece- 
nate Durand Ruel, care adunase în apar
tamentul său din Hue de Rome, o mulţime 
de opere impresioniste, comandând acestor 
artişti până şi panouri, care să acopere u- 
şile şi lemnăria apartamentului.

Entuziasmul lui Bunescu pentru pictura 
de „plein aif‘ mergea aşa departe, încât ne 
repeta mereu: „Eu văd în pictură aer, aer, 
aer!‘.

Dacă pentru prietenii constănţeni această 
profesiune de credinţă era o surpriză, pen
tru mine era explicabilă, căci pecând eram 
student la Anvers prin iQOS, vizitând mu
zeele am fost surprins şi cucerit de pânzele 
acestea luminoase cu irizaţii policromice, 
care ne înviorau ochii.

Bunescu îşi alesese ca atelier, o odaie cu 
fereastra la mare, într'o clădire din strada 
Tomis în faţa Bisericii Armene. Din fereas
tra atelierului privirea cuprindea ţărmul con
cav al mării, pe a cărui creastă se înşiriie 
un rând de clădiri ce se sfârşeşte cu Ho
telurile Palace şi Carol de altădată.

Clădirile spoite în alb, gri, ocru, galben 
şi roşu se oglindeau în vibraţiuni multico
lore în apele mării, iar în zile însorite, al
bastrul imaculat al cerului mărea magia cro
matică.

Din acest punct Bunescu a pictat câteva 
frumoase pânze, altele tot aşa de fericite 
sunt privite dinspre ţărmul opus ce se în
tinde până la capul Midia, cu acele ruine 
şi ziduri straniu suspendate în urma surpării 
malurilor.

Alte peisagii au fost pictate de pe creas
ta de sud-vest ce domină portul, de unde 
se desfăşoară în planuri succesive fostele 
magazii engleze. Depoul de maşini, atelie
rele C. F. R. şi cheiul S. M. R. Un tablou 
dintre acestea se găseşte în muzeul Simu.

Câteva importante pânze din această pe-
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rioadă aparţinund prietenilor constanţeni 
Nicolae Ivanov ici, Dr. chimist Frangopol, 
Inginer Mocanii, precum şi ale mele, au dis
părut în timpul ocupaţiei duşmane.

O parte din ele au fost expuse însă îna
intea războiului la Bucureşti, unde Biinescii 
se face cunoscut şi critica vremii relevează 
„arta sugestivă” a pictorului.

Amatorul Nicolae Lahovary îi refine un 
peisaj cu vedere din fereastra atelierului, în 
fafa căreia crengile unui salcâm înmugurit 
împânzesc câmpul visual.

Cu acest prilej Simii care-i cumpără un 
tablou, este impresionat de calităfile probe 
ale artistului, pe care-l ataşează după de
mobilizare muzeului său, al cărui conservator 
este şi astăzi.

Arta lui Bnnescii evoluiază dupărăzboiu, 
căci reacţiiinea pictorului francez Cezanne 
cucerise şi la noi pe cei mai mtilfi din im- 
presiouiştii independenţi, care simţeau şi dân
şii nevoia unei picturi mai concentrate cu 
preocupări vădite de formă, volum şi com
poziţie, căci obsesia de lumină şi coloare, 
mânca prin vihraţiuni forma şi soliditatea 
lucrurilor.

Dacă în câteva peisagii din Constanţa, 
Mangalia şi Ramadan, Buncscu mai păs
trează uncie accente impresioniste, fără a 
părăsi preocupările de atmosferă, artistul 
îşi conccuirenză viziunea plastică în anii 
următori, când pictează la Su'ina, Vâlcov 
şi în timp dc iarnă ta Bucureşti.

Lucrările din aceasta perioadă sunt dintre 
cele mai reuşite, vizitatorii Muzeului Tonta 
Slelian pot urmări evoluţia artistului, în a- 
cel peisaj de iarna pictat din curtea Mn- 
zeuhii Simit. Peste grilajul de jicr, se des
făşoară o porţiune din bulevardul tnîroenit.

în care petele galbene şi roşii ale tranvaiu- 
lui dau accente înviorate în atmosfera pltim- 
burie a ernii.

Alte peisagii de iarnă cu privelişti din 
Calea Victoriei între Poştă şi Casa de de
puneri, din piaţa Bisericei Sf. Gheorghe, 
Piaţa Bisericei Antim, din piaţa Teatrului 
National etc. se găsesc răspândite prin co- 
lecfiunile particulare.

In anii din urmă, din călătoriile prin O- 
landa, Venefia, Muntele Atos şi din Nor
vegia, ne aduce peisagii originale, în care 
preocupările de materie dau pânzelor unele 
opacităţi, iar paleta impresionistului de 
altă dată e acum ceva mai înăbuşită de to
nalităţi sumbre.

O lumină zglobie ar înviora totuşi lu
crurile acestea, căci Delacroix spunea: „Don- 
nez moi la bone des rues et j'en ferai de 
la chair de femme d'tine teinte de'licicuse”.

Dealtfel Biinescu ne-a dat această sur
priză în acele naturi moarte cu fructe şi 
homari, în care culoarea vie şi onctuoasă 
este purtată cu generozitate prin modulaţii 
de tonuri şi lumini.

întruna din uîlitnele marine ale fiordu
rilor norvegiene, pictorul ne-a dat prin fră
gezimea şi Jhiiditiitea tonurilor, măsura po- 
sibiUiăţilor sale de reînoire.

D.ică Anastase Si mu ne-a lăsat o insti
tuţie şi un fond. Muzeul, Simu ar jî rămas 
un cavou, fără contribuţia şi devotamentul 
lui Buncscu.

Prin noua organizare a instituţiei, selec
ţionând şi prezentând în condifiuni apusene 
un grup dc opere în Casa Simu, Btinescn 
a reabilitat ţinuta plastică a fundaţiiinei.

K. H. ZAM8ACCIAN t
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o CARTE DESPRE CEL DINTÂI RĂSBOIU AL LL1 MIHAI VITEAZL L.
CONTRA ŢÂRR OTOMANE >)

(Scrisă de Dimitrie Cantemir Ia anul 1704, Otoman 1122).

STAREA IMPERIULUI OTOMAN PÂNĂ LA 
ANUL 1590 (OTOMAN 1009). Imperiul Otoman până 
la 1590, n’a avut Sultan. Mai mult de 60 ani a (ost 
cârmuit de către un Paşă Vizir. Col din urmă Vizir 
ce a condus Ţara Turcească, până tn anul 1590, 
s’a numit Sinan Paşa, comandantul întregei armate 
de ieniceri, care era cu mult mai numeroasă decât 
cea a Sultanului.

Din cauza unui mare răstimp de neînţelegeri, 
Imperiul se resimţea de o mare slăbiciune faţă de 
ţările vecine precum şi de o mare lipsă de bani 
în vistieria ţării. Egiii, (Egiptenii) şi Arabii, vă
zând slăbiciunea Turcilor, au năvălit cu război în 
ţara lor, ocupând un însemnat teritoriu. Acest 
răsboi s’a făcut în anul 1591. Dar vestitul Sinan 
Paşa, i-a isgonit lot cu război, ocupând toată 
Arabia. După ce a făcut aceasta, Sinan, împreună 
cu toată armata, s’a hotărât să aleagă un Sultan.

Sultanul ales, se trăgea tot dintr’un neam de 
sultani, şi anume dintr’o ramură a familiei Sulta
nului Suleiman. Pe acel Sultan îl chema Mohamed. 
Pentru că el a urmat la domnie după Sultanii 
Mohamed I şi Mohamed 11, poporul l-a numit, tot 
Mohamed 1, (Profetul), în semn de iubire.

De îndată ce Sultanul Mohamed, a luat con
ducerea poporului turcesc, s’a gândit mai întâi 
să-şi întărească armata şi să-şi asigure graniţele. 
Era un om tânăr, numai de 32 ani, ager la minte 
şi cu pricepere la răsboi.

Fiind ajutat de Vizirul său Sinan Paşa, şi-a întă
rit toate cetăţile din jurul ţării, afară de cele de

pe malul drept al Dunării, pe care voia să le întă
rească mai târziu. Din această parte, nu se temea 
de răsboi, pentru că Turcii cunoşteau puterea 
Principatelor Româneşti, pe care tot ei le con
duceau.

Cu schimbările Sultanului şi cu neînţelegerile 
din popor, care au durat atâta timp, vistieria ţării 
ajunsese într’o mare lipsă de bani. Acest gol s’a 
dovedit tn momentul când s’a svonit că împăratul 
Rudolf al Germaniei, împreună cu Austria, (Ţările 
din Apus), vor să declare răsboi Turciei, lucru care 
nu a fost adevărat, ci numai o spaimă.

Sfătuindu-se cu Vizirul său Sinan Paşa, care era 
comandant. Sultanul Mohamed l-a întrebat cum ar 
putea umplea lipsa de bani în vistieria ţării ? Atunci 
Vizirul i-a făcut cunoscut că de trei ani nu s’a luat 
haraciul din Valahia, — 300 pungi galbeni.

Acest Principat al Vaiahiei era cârmuit de Dom
nul Alexandru, care cumpărase cu bani Scaunul 
acestei ţări dela Sinan Paşa, plus birul de 100 pungi 
galbeni pe fiecare an.

Domnul Alexandru, nu plătise pe trei ani suma 
datorată şi din cauza aceasta poporul l-a poreclit 
Alexandru cel Rău.

Sultanul, cum a auzit de 300 pungi galbeni, a 
trimis trei soli, cu firman fntârit de semnătura sa,
să ia haraciul dela Alexandru cel Rău, Domnul 
Vaiahiei.

Solii au ajuns la Domnul Vaiahiei In luna August

U .V Biringl moharebe OtoMan memlehet Mihai «Moidovânftn.
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1592, arătându-l firmanul pentru ridicarea sumei 
datorate. Alexandru le-a spus că n’a putut strănge 
suma cu care jara era datoare către Sultan, dar 
că sunt liberi să ia dela locuitori tot ce vor găsi: 
vite mari, vito mici, până chiar şi copii, băeţi şi 
fete, dintre cei mai frumoşi, şi dela 10 ani tn sus. 
Slujbaşii turci din Valahia, au şi început beilicul 
pentru bir.

Numeroase convoae de vite au trecut Dunărea, 
tn Dobrogea, iar pe copii i-au pus In caice şi i-au 
pornit spre Stambul. Voevodul Alexandru, văzând 
jafurile făcute de Turci, fuge In Pocuţia.

După ce au terminat cu beilicul birului, solii au 
comunicat la timp Înaltei Por|i, că birul s’a luat 
dela Valahia mai mult decât trebuia, şi că ei au 
pornit spre Stambul. Sultanul Mohamed a dat 
ordin Vizirului său Sinan Paşa, să facă o armată 
pentru întărirea cetăţilor din dreapta Dunării, dela 
Silistra la Sulina, cu un număr de 14.000 soldaţi. 
Incorporările tinerilor pentru complectarea acestui 
număr, se făceau foarte greu, din cauză că făceau 
serviciu cel puţin şase ani. Numărul cerut de Sul
tan pentru facerea acestei armate, s’a complectat 
In primăvara anului 1593, (Otoman 1012).

Sinan Paşa a lăudat către Sultan pe Omor Paşa 
ca om viteaz, că alături de el i-a învins pe Egi 
(Egipteni), şl că acesta ar fi cel mai bun 
comandant al recentei armate. După spusele lui 
Sinan Paşa, Sultanul l-a numit pe Omer Paşa 
comandant. Pentru această numeroasă armată. 
Sultanul Mohamed a dat cel mai mare steag 
de pe atunci. Steagul Profeţial, cu pânza mare, 
verde, având semiluna cu cei trei luceferi. Mersul 
drapelului era cu dunga semilunH înainte, cei trei 
luceferi cu ramurile aşezate orizontal însemnau 
aşa: Cel din mijloc, unde se termină semiluna, 
aminteşte pe Alah, iar celelalte două pe sultanii 
Mohamed 1 şi Mohamed 11. Noului comandant i s’a 
fixat ca post de comandă Cetatea Asarlâc, iar 
Sultanul i-a urat sănătate, lui şi întregei armate, 
biruinţe în lupta pentru apărarea ţării şi a scum
pului steag. Omer, cu întreaga armată, jură cre
dinţă faţă de Sultan, Ţară şi Steag, pe Coran, şi 
că va lupta până la moarte. Sultanul îi dă, pentru 
cazare, până la noi ordine, oraşul Adrianopole.

OCUPAREA VALAHIEI DE CĂTRE DOMNUL 
MIMAI.

Domnul Mihai, auzind de fuga lui Alexandru de 
pe tronul Valahiei, în anul 1593, cam pela sfârşitul 
lunci Martie, intră cu o parte din armata sa, mai 
mult cavalerie, pentru a ocupa ţara. In marşul său 
spre Bucureşti, a fost primit cu cântece şi flori 
de către populaţia care-1 aclama cu lacrimi do 
bucurie, blestemându-1 In acelaş timp pe fostul 
Domnitor care-i Itease pradă Turcilor.

Domnul Mihai, văzând voinţa poporului, înain
tează cu mare curaj şi dragoste pentru această 
ţară. Prin satele prin care trecea, Domnul Mihai 
lua cu el pe locuitori, fără să le facă vreun rău.

Ajuns la marginea Capitalei Bucureşti, a fost 
primit cu supunere de slaba armată a fostului dom
nitor, şi do populaţie.

Armatele s’au unit, formând una. Domnul Mihai 
a dat ordin să se adune toţi Turcii ce se află In 
acest ţinut al ţării, cât se poate mai repede. Ia 
Bucureşti, fiind chemaţi de noul Domn Mihai, pentru 
a li se da bacşişuri şi mari funcţiuni. In câteva 
zile, jefuitorii acestei ţări s’au adunat la Bucureşti. 
Turcii au crezut că Domnul Mihai a venit cu ordinul 
Sultanului Mohamed al lor. Domnul Mihai opreşte 
câţiva Turci mai deştepţi, iar cu ceilalţi formează 
un convoi, spunând că-i trimite, sub pază. Ia Stam
bul. Până Ia Dunăre nu a rămas picior de Turc. Aşa 
a curăţat Mihai ţara.

Faţă de cei opriţi, Mihai se arătă blând, bun, nu 
serios, li întreba: „Care din voi au avut slujbe pe 
lângă Domnul Alexandru ?" A găsit pe doi care 
avuseseră funcţiuni mari, încredinţate de Sultan 
fn Valahia. Pe unul îl chema Asan lusmen Tasmangi, 
iar pe celălalt Ismail Memet (Echingi). Asan lusmen 
avusese serviciul de control. El trebuia să veghe
ze ca Domnul acestei ţări să nu facă nicio cetate 
pe malul stâng al Dunării, armata să nu fie mai 
mare decât dă voe Sultanul şi arme să nu aducă 
din alte ţări.

Ismail Memet Echingi, avea însărcinarea de a 
rechiziţiona tot ce cerea Sultanul, atât în timp de 
pace cât şi în timp de răsboi.

Domnul Mihai le făgădueşte acestor doi slujbaşi 
averi mari şi funcţiuni mai bine plătite, dacă vor 
putea aduce ştiri din ţara lor în timp de 60 zile 
dacă cetăţile cele mari sunt întărite cu armată şi 
pe unde ar putea el trece cu oaste, spunându-le 
că vrea să dea ajutor Turcilor contra Ruşilor, şi 
că să umble cât se poate In ascuns. Aceşti doi 
trimişi, şi-au făcut datoria faţă de Domn şi au 
adus ştiri bune. La trecerea Dunării, l-au condus 
prin ţinuturile Dobrogei, pe unde au găsit vitele 
luate din Valahia.

Mihai, timp de două luni dela plecarea celor doi 
spioni, a chemat sub steag, de bună voie, o ar
mată alcătuită numai din tineri. In scurt timp s’a 
întregit numărul dorit, cu oameni armaţi gata 
pentru luptă, cu arme, cei ce aveau, iar ceilalţi 
cu măciuci, topoare, săbii, lănci şi altele. La ter
minarea celor două luni, cei doi trimişi ai Domnului 
Mihai, s’au înfăţişat înainte-i aducându-i ştiri chiar 
şi din Stambul. In primul rând i-au spus că încor
porarea marei armate s’a făcut foarte greu şi că 
la plecarea lor, armatele nu aveau ordin să plece 
înspre cetăţile Dunării. Că cetăţile erau păzite da

1
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(îărzi slabe, iar comandanjii erau chcmaji ia Stam- 
l)ul, să ia ordine ; că armata era compusă numai 
din cavalerie.

Domnul Mihai le dă un repaos de 12 zile, apoi 
îşi împlineşte făgăduinţa şi le dă răsplata promisă 
la plecare.

INTRAREA DOMNULUI MIHAI ÎN DOBROGEA 
(LUNA lUNiE 1594, OTOMAN 1013).

Armata Domnului Mihai, era alcătuită din Olteni 
şi Munteni şi număra 12.000 oameni. Din aceşti 
soldaţi, a lăsat în tară 4000, iar cOOO trec Dunărea, 
conduşi de cei doi Turci credincioşi lui Miliai.Trecerea 
s’a făcut prin locul unde este Olteniţa. Timp de zece 
zile de marş călare au umblat prin Ţara Turcească 
luând înapoi vite de tot soiul, pe care le treceau 
Dunărea în Valaliia.

Ajunse cu călc.area până Ia Târgul Mic, ce se 
spune pe turceşte Bazargic. Din zona aceia a luat-o 
spre Dunăre pe un drum negru, mare, ce leagă 
Dunărea cu Batova-Balcic, numit Gogioman lol sau 
Dermen, (Drumul morilor de apă), distrugând câteva 
cete de Turci şi Tătari ce i s’au împotrivit.

LUPTA DOMNULUI MIHAI CU OMER PAŞA IN 
PĂDUREA lECHINI ORMAN DELI (22 Iulie 1594, 
Otoman 1013).

Sultanul Mohamed primind ştiri că Domnul Mi- 
liai i-a jefuit o parte din ţara, pustiind tot ce s’a 
întâlnit, dă poruncă lui Onier Paşa să meargă con
tra sa. Omer Paşa cu 10.000 soldaţi călăreţi pleacă 
pe uscat în căutarea Domnului Mihai, iar cei 4.000 
pedestraşi pe mare cu corăbiile.

Marşul călare pe timp de căldură se făcea numai 
noaptea, cu mare pază, iar ziua armata se repauza 
prin păduri.

Mergând mai multe zile pe drumul ce ducea spre 
cetatea Silistra pentru a tăia drumul Domnului Mi^ 
hai. Turcii au ajuns în ţinutul Curt-Bunar. De aici 
au aflat în ce parte a luat-o Domnul .Mihai cu ar
mata sa. Nu a trimis Ia Silistra nici un efectiv, a- 
vând nevoe de toată armata.

Domnul Mihai, în marşul său de operaţii, făcea 
mai multe întorsături, aşa că Omer Paşa umbla cu 
oştirea buimăcit.

Văzând acest Paşă că întâlnirea lui cu Domnul 
Mihai este grea, s’a hotărât să ia drumul său de 
comandă Asarlâc. Din localitatea Cainargeaua Mare 
a luat drumul spre post, spre răsăritul codrului Icchini 
Orman Deli, se se află între cetatea Asârlâc, Teche- 
Deresi, având satele Dobromir Vale, Dobromir Deal 
şi se isprăvea cam la 4 km. de un sat vechi de 
locuitori persani, rămaşi de pe timpuri, numit Checi- 
deresi (Pârâul Caprei). Ajunşi cam la un sfert de 
codru, în marş, au găsit drumul morilor. Făcându-se 
ziuă, el a ordonat repaosul în nişte poene cu fâ- 
neţuri multe.

întocmeşte paza trupei, i se face cortul pe o mo-
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vilă înconjurată da păduri, iar pe vârful cortului 
arborează drapelul său profeţtal, după obiceiurile şi 
ordinele de atunci.

Vântul adia uşor pânza mare şi verde, brodată cu 
fir auriu, iar de pe pajura semiiunei, cădeau vertical 
în jos doi ciucuri mari dc fir auriu ţinuţi de o pan
glică verde de mătase, brodată în stele aurii; in 
mijlocul pânzei de mătase era brodat cu fir de aur 
nodul cel maro al Imperiului Otoman (marca); fa 
tus-patru colţurile avea semiluna cu cei trei luce
feri brodaţi cu fir.

Nu departe de acest loc de repaos al armatei lui 
Omer Paşa, prin codru, tot pe acest drum se afla 
o vilă mai mare ca aceasta şi mai sus ca a lui 0- 
mer Pa.şa, cam la 1 jum. km. distanţă, unde se gă
sea armata Domnului Mihai.

Observatorii au văzut poposirca armatei turceşti 
şi au înştiinţat pe Domnul Miiiai. Domnul Mihai vă
zând că armata turcă s’a apropiat, şi-a împărţit tru
pa în .şapte părţi, apropiate unele de altele, potrivit 
desfăşurărei pentru luptă, spunându-le să fie cu cea 
mai mare băgare de scamă şi fără nici un sgomot. 
Domnul Miiiai cerceta des detaşamentele sale şi
aştepta mişcarea trupei turceşti pentru a nu-i scăpa 
din mână.

Terenul de luptă al armatei Iui Mihai, era foarte 
bine ales, cu mai multe poiene şi fără dealuri.

La ora 1 după amiază, Omer Paşa chiamă în faţa 
cortului său verde ofiţerii şi fac o sfutuire, dându-le 
poruncă să fie cu băgare de seamă până vor eşi 
din pădure şi că trupa mai are un ceas repaos până 
la plecare. Asarlâc avea deia acest Ioc cam 5-6 km. 
pe drumul ce apucase m.ai deadreptul, fără să mai 
dea prin alte sale, din cauza dealurilor şi codrului 
prea des şi drumuri rele.

Fiind ora de plecare, se sună cchipmrea şi porni
rea la drum. Semnalul de marş turcesc a deşteptat 
întreaga armată a Domnului Miiiai.

Aşteptarea lor era foarte mare. In marş, trupa 
turcă, cam la distanţă dc 500 metri, a primit un 
semnal din partea înaintaşilor patrulelor turceşti, 
pentru pregătirea de luptă. .Aceştia văzuseră puţini 
soldaţi români ca observatori pa movilă.

Nu a putut armata turcă să se doslăşoare bine 
pentru luptă şi a fost atacată din şapte locuri de 
armata Domnului Miiiai.

In această învălmăşeală. Românii trânteau mereu 
la pământ din trupa turcească. Domnul Mihai nă- 
pusîindu-se cu căpitanii săi spre Omer Paşa, cu 
caro se luptă cam mull ; .în primul rând până a nu-1 
lovi Domnul Mihai pe Omer, acest Omer i-a lovit 
calul Domnului de moarte. Bietul dobitoc de durere 
se năpusti mai cu putere spre Turc şi de astă dată 
Domnul Mihai isbi cu putere pe Omer Paşa în spi
nare cu sabia sa.

Omer Paşa văzându-sa rănit de moarte, lăsă co-
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manda lui Murat Tcmbia si ducă piuă la t-fâr^it 
lupta, iar el r.e rctra"e pentru pansare.

V;'iz.tndu-SB că lui Oiner Faţa îi este mai rău, a 
fost dus tnai deparla la un sat ccrchezcsc. Călăto
ria până la acest sat a fost de 4 ceasuri spre ră
sărit.

Căpitan Buzescu văzând cuiul Domnului Mihai ră
nit do moarto, dcscălccă de pe al său şi îl dă Dom
nului, iar el, căpitanul, încăleca pe unul din armata 
turcă, un armăsar arăbesc.

Lupta merr^o înainte crâncenă, Domnul Mi'.iai se 
repede cu furie la drapelul turcesc, unde lupta era 
foarte grea. Seara a venit, iar la întunecimea co
drului şi a nopjii, drapelul nu s’a mai putut vedea.

Pe jos zăceau sute de inorji, izbânda fiind do 
partea Românilor.

Turcii se retrag distruşi şi speriaji de acest mă
cel, pierzându-şi şi drapelul cc! mare.

In trei zile după această luptă s’a mai fornrat o 
mică oştire din cei ce raai rămăseseră.

Omor Paşa auzind de pic.'-dcrea drapelului şi a 
armatei sule, distrusă rnai muit de jumătate, fnşti- 
inlează pe Sultan, iar el se stinge de viată în câ
teva zile, lăsând cuvânt să-i pună numele său la 
acest sat, căruia i s’a zis Gara-Omor-Paşa până 
la moartea Sultanului Aloha.med, caro a dat ordin 
înainte do moarte să nu-i mai zică Paşa ci numai 
Cara-Omer.

Aşa s’a sfârşit ca această luptă.
In zorii zilei da 23 Iulie, Domnul Mihai îşi adună 

rămăşiţele oştirii sale, merge la locul de unde s’a 
început lupta, adunându-şi răniţii cei de prin pă
dure, iar cei sănătoşi prind caii turceşti şi româ
neşti şi se pregătesc da plecare.

Domnul Mihai face apelul armatei sale. Din coi 
8000 de Români, arc pe acest loc de luptă 2000 
morţi iar răniţi 1100, pe care i-a dus în ţară pe cai, 
pe cei mai uşor răniţi, i-a dus pe jos.

Domnul Miiiai ţine o cuvântare până a nu pleca: 
„Sunt mulţumit do felul cum mi-aţi arătat că ştiţi a 
lupta. Ştiţi cum să plătiţi celor ce vor îndrăsni’să 
no calce hotarul ţării noastre. Nerăbdarea mă face 
să vă întreb mai înainte de cele ce mai am de spus, 
care din voi aţi pus în stăpânirea voastră steagul 
turcesc ?”.

Nimeni nu a răspuns la această întrebare. Dom
nul s’a întristat de această tăcere.

Cu lacrimi în ochi vorbeşte de cei morţi; „Lup
tători dormiţi în pace pe aceste locuri depărtate de 
căminele voastre. Din sângele vostru ce a curs pe 
acest pământ, se vor naşte alţi ostaşi, care şi ei Ia 
ivândul lor vor şti să-şi apere moşia după cum voi 
aţi ştiut. Dacă bunul Dumnezeu nu a vrut să du
cem cu noi semnul cel mare şi scump pentru care 
am luptat cu atâta vitejie, s’a dus însă vestea până

la Stimibul, că .Mihai cu ai săi ştie să se râzbo. 
iască".

Slr.ângându-şi armata, dă foc cetăţei Asarlăc, lu- 
ându-şi drumul spre Silistra, unde mai poposi pu
ţin şi de ciudă i-a pus foc şi acesteia, omorând pe 
cti CC s’au împotrivit.

Trece Dunărea şi astfel a terminat prima sa luptă 
cu Turcii, pe teritoriul lor.

f.îurat Ismbia, pe ziua de 1 August, fşi strânge 
răm.ăşi'cle trupei sale, caută drapelul mai bine do 
(> zile, apoi se convinge că este luat de Români. 
Printr’o depeşă spune Sultanului Mohamed cele 
întămplate şi mai presus de toate spune despre 
cei doi slujbaşi Turci din Bucureşti, care au servit, 
pe Demnul Mihai Ia intrarea în ţară, cum şi la eşi- 
rca din ţară, Asan lusmcn Tasmangi şi Ismail Me- 
met Eciiingi.

Murat lembia îşi adună morţii de legea lui şi 
formează două cimitire, unul lăngă movila de unde 
s’a început lupta, iar cel de al doilea în marginea 
Dobromirului şi i s’a zis (Qaidagi mczarlâ) Ci.mitinil 
cimpoerului Turc, c.iro Ie c.'mîa in timp de rcpnu.s.

Pe morţii Români i-au lăsat neîngropaţi, zic.ându- 
le (ghnnur chiopccicinoa) : Nelegiuiţilor, c.'onii să vă 
mănânce, că aţi călcat pământul ţării noastre.

Snltanul Mohamed primind ştirea despre dis
trugerea armatei sale precum şi do moartea lui O- 
mer Paşa şi pierderea drapelului profeţial, se su
pără rău, precum şi vestitul său Sinan Paşa, care 
îşi cere voe să pedepsească foarte aspru po cei 
doi trădători turci, precum şi pe Domnul Mihai 
căruia să-i prefacă ţara în paşalâc.

Sultanul a dat voie lui Sinan, care cu o nume
roasă armată isbuli să ocupe Bucureştii. Cea dintâi 
grijă a fost do a trimite pe cei doi trădători sub 
pază la Slambul.

Bietul Sinan nu a mai stat decât câteva zi<e 
fu alungat de viteazul Domn Mihai, cu armata mai 
puţin de jumătate.

Sinan Paşa s’a întors ruşinai în ţara sa.
Cei doi trădători au fost chinuiţi de Sinan cu fle

rul roşu de ars, până au spus toate cum s’au în
tâmplat până la terminare, spuind şi de drapel că 
nu I-a găsit Domnul Mih.ai.

Nefericiţii Turci, dela cari ţara a avut mari foloase, 
au murit în cele mai mari chinuri.

Sultanul de supărare se înbolnăvi şi a scris ur
mătorul Firman :

„Cât timp va trăi Imperiul Otoman sub semnul 
Semilunei, să-şi aducă aminte de scrierea mea. Ce! 
ce va găsi diapelul profeţial al lui Omer Paşa, va 
căpăta cele mai mari slujbe şi bacşişurile cele mai 
mari.

Nu doresc eu, şi nici urmaşii mei să nu vrea, ca 
cele trei drapele ale Sultanilor Otomani să fie de
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veci laudele de biruinţe a supuşilor noştri de mai 
înainte.

Las aoest act întărit de mine, ca să nu uite nici 
urmaşii mei cele scrise de mine.

Chiar la regăsirea acestor trei mari drapele pier
dute, să nu se arate scrierile mele şi nici toate 
declaraţiile celor doi vânzători otomani, ştiind pri
mul război al lui Omer Paşa cu Domnul Mihai ca 
şters din toată ştiinţa neamului otoman de războaie, 
precum şi lupta cu Sinan Paşa, In care s’au pier
dut două drapele”.

(ss) Sultan Mohamed
Văzând Sultanul Mohamed că nu a putut bate pe 

Domnul Mihai şi pierderea a atâta armată, arme şi 
steagurile cele mai mari, nu a mai avut Indrăsneala 
să mai facă război contra lui Domnul Mihai.

In anul 1595, Otoman 1014, Sultanul de supărare 
se îmbolnăvi până în anul 1598, Otoman 1017, şi a 
murit nefericit, că nu a rămas pentru poporul său 
nici o victorie însemnată, ci numai pierdere de răz
boaie.

NOTJL
• Această carte a fost întocmită de scriitorul Di- 

mitrie Cantemir, după bucăţile scrise de Turci şi gă
site într’o odaie secretă din arhivele lor.

Dimitrie Cantemir a scris-o In anul 1704, Otoman 
1123 sub titlul:

„Chitap, Biringi Moharebe Otoman Memlechet 
Mihai ă Moldovanân".

Paginile redate aici, au fost găsite de locuitorul 
colonist Constantin Nicolară din comuna Tudor Vla- 
dimirescu, satul Tec'iederesi, judeţul Constanţa, în 
anul 1926, căzute din căruţa unor emigranţi furci 
din judeţul Caliacra şi tradusă de un prieten al său 
turc, Cadâr Memet Curt.

Pe baza traducere! a început singur săpăturile 
timp de 12 ani şi In vara aceasta a găsit pajura 
drapelului şi o secure, care împreună cu traducerea 
s’au înaintat de Secţia Jandarmi Adamclisi, din Le^ 
giunea Jandarmi Constanţa, domnului Profesor Con
silier Regal N. lorga.

Fie ca acest document, scris de Dimitrie Cante
mir, să complecteze ştiinţele despre trecutul glorios 
al Domnului Mihai Viteazu, primul întregitor al nea
mului românesc şi patronul scumpului nostru vlăs
tar Regesc, Marele Voevod Mihai de Alba lulia, că
ruia ti urez din toată inima faima acestui mare Vo
evod.

Căpitan GHEORGHE GRISTESCU
din Legiunea Jandarmi Constanţa
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DIN CARTEA ORELOR
După RAINER MARIA RILKE

C^fcleseay o Doamne, vecin Te presimt, 

Deapnmri tăcut in noaptea cea lun^ă, 

'/i‘=auc! răsuflarea e^olă, prelungă,

In casa mea singur pe line ie simt.

Au-/ rumeni cu line, nii-i nimeni să= Ţi dea 

O cupă să curme 'nseţările Tale;

Intr una Te strig: dcscfiide^mi o cale! 

Aproape de Tine-i smerenia mea.

O muche de zid îngust, ne desparte 

Atât de puţin, car putea 

O şoaptă din gura= Ţ spre inima mea 

Săd mişte, mutândud încet şi departe.

AL. ŞTLI'LEA
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-j fii0 AL DOBROGEI
SCURT ISTORIC

Cineva, scriind despre Muzeul Regio
nal al Dobrogei, îşi începea rondurile psine 
(!e judicioase observaţii cu o!>işnuifcle cu- 
^ inte de basm bălrancsc : ,,A fost odaia 
ca niciodată../', si moiiva începutul acesta, 
IHiţin adecvat unei cronici arheoloplce, 
prin consideraţiuns care priveau stadiul 
încă îndepărtat laţă de cccace ar putea 
să fie, ţinând u?ai ales seama de munca 
depusă pentru acest mu/cu. Gîr.dul celui 
care scria articolul sc îndrepta spre două 
din figurile mari legate dc istoricul amin
titului muzeu: Vasile Purvan şi Constantin 
Brulescu, unul ca iniţiator, celălalt ca rea
lizator al acestei instituţii dobrogene.

L lucru bine cunoscut că dccîteori sc 
vorbeşte dc trecutul I^obrogei, de acel 
trecut rămas în documente lapidare stru 
în monumente arhitectcnice şi sculpturale, 
fiecare se gîndcşle la dcstăinullorui aces
tui trecut, la Vasile Pîrvan. Deaseaîenea, 
de cîteori se pune în discuţie vreo pro
blemă de ordin ctno-gcograiic, cu p^!^ire 
la aceeaşi regiune dintne Mare şi Dunăre, 
numele profesorului, dc!a Universitatea din 
Cernăuţi, Constantin Brătescu, revine spon
tan în cugetul fiecăruia. Sunt două nume 
legate indisolubil de pămîntul acesta, pe 
care anticii îl numeau Pontul Stîng.

Sunt însă şi unele date mai puţin cu
noscute. Se ştie, de exemplu, dc prea pu
ţini, că despre existenţa unui .Muzeu Re
gional, la Constanţa, sc poate vorbi cu 
ani înainte de războiul din urmă. Intr’una 
din lucrările lui \ asilc Pîrvan, Zidul ce
tăţii Torni ') se găsesc cîteva date asu
pra cărora, fiindcă sunt importante, e ne

cesară o revenire, însoţită de uncie pre
cizări.

Intre dosarele Muzeului Xaţional de 
Anticbităţi pe anii 1911-1015. sc află un 
raport ') al lui Pîrvan şi un ordin al .Mi
nisterului Cultelor, ") care — după cum 
scrie Pîrvan — sunt ,,actele de înfiinţare a 
Muzeului de .Xnlicbităţi din Constanţa.“ 
Aceiaş spune raai departe: ..Pentru în
fiinţarea imui Muzeu regional ia Constanţa 
SC formase pe vre.miiri o societate, care 
strânsese citeva anclutăţl mărunte şi un 
fond (Ic vreo .aOGO dc lei, d.ar apoi înce
tase a mai lucra şi totul rămăsese în de
pozit !a Cimnaziui local, fără nicio orga
nizare dc caracter ad.ministrativ — şfiinţiiic.
1 onduriie strânse dc societate au fost a- 
Toi depuse !a o bancă pe scama Muzeu- 
ui rcjgicnaî, reprezentat însă acuin prin 

direcţia .Muzeului .Naţional din Bucureşti 
şi imputcnVicitui ci direct dcla Constanţa, 
custodele Muzeului locaU.

.‘iiitichităţile constănţene, au format o 
•secţiune locală sub conducerea cl-lui prof. 
Orgiudan,^ pe urmă ; - dcla 20 Septembrie 
1912 — sub conducerea d-iui 1. Ghibă- 
nescu, pe atunci director al Şcoalei Nor
male dc Învăţători. .Astfel, cu antichităţile 
dela Liceu, din Port şi dcla Primărie, s’a 
organizat un .Muzeu Regional, mai întâi 
în localul Scoliei Normale, apoi înlr’o 
clădire din parcul comunal, căreia azi îi

1) V. P., OP. CIT., extras din ANALELE ACADEMIEI RO- 
MA.NE. S. II, T. X.XXVII, ME.MOKI1I.E SECŢiU.NlI ISTORICE 
BUCL'Ri ŞTI, Uil.’). InsfmiUrre cu privire la Muzeul Regional 
In stadiul sau dinainte de razbui .sunt la pp. 1-2.

2) Nr. 21/ din 17 Octor.brie I9U.
3) Nr. 73.245 din 25 Octombrie 1811. Seria B.
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'£.c^itt în ^ânJ. şi laplă </i’ slrCijcric. 

prin Inalla ^rijă a .Maiirslă^ii SaL, am 

Irăil Şl Irăcsc alături lIc voi, aceiaşi via(ă 

curată, inchinată

PATRin Rl RPGUllL

J^tn programul zilelor străjen^şti, am 

învăţat Şl am trăit momente, pe care nu 

le voiu putea uita.

Am cunoscut tara cu Irumusefile ei 

ne-intrecute, am cunoscut monumentele istorice şi hisericile \^oevozilor, am 

cunos{'ut eomoara Ae inlelepciiine a poporului.

Am simţit apoi plăcerea Je a munci alături ele cei ce lucrează pj. 

mântui am simţit incuria Aatoriei împlinite şi a laptei iune.

Llniţi cu toţii in jurul Marelui Străjer, vă Aoresc tuturora

^.Sănătate /»

S»' .
aJA .
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corespunde grădina din spatele liceului 
Mircea cel Bătrân.

De reţinut e că Primăria Constanţa a 
destinat încă de atunci, din anul 1Q12, un 
teren gratuit pentru clădirea unui ^ mu^eu. 
Nimerit ar fi ca, din moment ce s’a făcut 
o asemenea destinare, să se reia de către 
actuala municipalitate tirul lucrurilor care 
aveau să se desăvârşească şi să se înfăp
tuiască gîndul celor ce ne-au precedat.

Un sprijin special a avut Pîrvan în Vir
gil Andronescu, primarul de atunci al o- 
raşului. Prin îngrijirea temeinică şi înţe
leaptă a antichităţilor. Muzeul din Con
stanţa putea servi — după mărturia părin
telui arheologiei noastre — ca exemplu 
multor oraşe din ţară.

A venit însă războiul. A venit furia 
distruţţătoare a tot ce e stabilitate şi ome
nie. Confundând până şi antichităţile cu 
nişte prăzi de război, vecinii din sud le- 
au luat cu ci ori au distrus cceace trebuia 
să rămînă, aşa încât, după război, din tot 
ceeace se adunase cu sfîntă strădanie 
înainte, nu se mai vede decît foarte puţin.

Acum începe activitatea d-Iui prof. 
Const. Brătescu. In 1920, datorită sîrguin- 
ţei sale şi a regretatului loan N. Homan, 
ia fiinţă Socie*atea Culturală Dobrogeană, 
cu scopul de a promova „studiul ştiinţi- 
lic al trecutului şi prezentului Dobrogei, 
răspîndind în cercuri cît mai largi aceste 
cunoştinţe prin ajutorul unei reviste 
prin organizarea de conferinţe, şezători şi 
excursiuni, prin înfiinţarea de biblioteci şi 
prin fundarea unui niuceu regional dobro- 
gean:^ »)

1 orţa gândului luminos trecea deci 
mai departe. Ceeace Pîrvan gîiidise să în
făptuiască, şi înfăptuise numai cu privire la 
antichităţile constănţene, avea să ia însă o 
extensiune conformă ideei sale iniţiatoare. 
In adevăr, prin sîrgul societăţii întemeiate 
sau, mai adevărat, prin străduinţa profeso
rului Constantin Brătescu, Muzeul Regio
nal al Dobrogei, la Constanţa, se reali
zează, Primăria Municipiului Constan
ţa, din îndemnul său, in sub oblăduire 
opera de susţinere nu numai a Ătuzcului 
înfiinţat, dar şi întreprinderea de săpături 
arheologice, prin care să fie îmbogăţit ma
terialul muzeist. Domnii Teofil Sauciuc -

4) Analele Dobrogei.
>OAN N.ROMAN (▼. Anal. l>#br, 1920, Anul 1, N. 1, p. 1>.

Săveanu, profesor universitar la Cernăuţi 
şi Grigore Florescu, conferenţiar universi
tar la Bucureşti, dau un concurs preţios, 
întâiul prin săpături la un castru de pe 
Valul lui Traian, al doilea prin săpăturile 
dela Capidava. Muzeul şi-a mărit numărul 
pieselor arheologice şi prin descoperiri în
tâmplătoare, fie în cuprinsul Dobrogei, fie 
în Constanţa, ni ocazia diverselor săpă
turi de canalizare sau pentru fundamente. 
Săpăturile în staţiunea neolitică dela Cer
navoda, făcute de d. /. Nestor dela Mu
zeul Naţional de Antichităţi, cu cheltu
iala Primăriei Municipiului Constanţa, au 
adus un material ceramic deosebit de bo
gat. Ascensiunea tot mai înfloritoare din 
ultimii ani, trebue pusă în legătură cu pre
ocuparea şi deplinul interes acordat Muze
ului de d. Horia Grigore seu, fostul primar 
al Municipiului Constanţa.

Un gest foarte frumos a făcut, în timpul 
din urmă, d. Pericle Papaliagi, profesor — 
pensionar, dăruind Muzeului Regional în
treaga sa colecţie de antichităţi, culese din 
Silistra şi îniprcjurimi, rod a douăzeci de 
ani de muncă nu îndestul de preţuită.

Cu sprijinul d-lui Aurel Vulpe, prim a- 
jutor de primar, s'a putut prezenta în 
chip îngrijit şi occidental, un colţ din an
ticul Torni, — unul din turnurile sale de 
apărare — vestigiu situat pe lî-dul Ferdi
nand, colţ cu str. Scarlat Vîrnav* In ace- 
laş mod, s-ar cuveni să fie înfăţişate şi alte 
resturi din cetatea de exil a sulmonezului 
Ovidiu, ca - de exemplu — colţul de pe 
str. Dragoş \ odă, unde e una din por
ţile Cetăţii, sau locul din spatele Băncii 
Naţionale, unde — prin săpăturile pe care 
le-am făcut - au ieşit ia lumină bazele de 
coloane ale unei basilica.

I n muzeu, cum^ e Muzeul Regional al 
Dobrogei, punea încă de mult, iar acum 
mai mult ca oricând, problema unui edi
ficiu încăpător, în care materialul adunat, 
ca şi cel ce urmează să fie adus, rezultând 
din săpături speciale şi din descoperirile 
întîmp ătoare,^ să-şi găsească locul. La acest 
lucru s au gîndit atît d. Rezident Regal 
N. Ottescu cît şi muncipalitatea, prin d. 
General Teodor Nicolau, Primarul Cons
tanţei, cînd au desemnat ca >iitor sediu 
al Muzeului Regional edificiul din faţa 
Casinoului, care - înoit şi adecvat pentru 
muzeu - va fi una dintre instituţiile de 
seamă ale ţinutului ponto-danubian.
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Şi astfel se va aduce la îndeplinire 
{{îndul arheologului Vasile Pîrvan, în 
Constanţa, unde „închinători niarei ei a- 
mintiri, noi chemam azi cu iubire şi pie
tate la sfînta lumină a zilei, umbrele an
ticei cetăţi şi, ca oameni ce-au lost, ei su-

rîd din nou bucuros Ia blinda mîngîiere a 
cîntecului amintirei.“ ®)

lOAN ^UCU

6) V. PARVAN, PENTRU CALUATIS (!n Arai. Dofcr., 1B22, 
III, 3. p. >.)

EPIGRAME
Unei actriţa specializată 

în roluri de amantă.

Veşnic arc punga ’n ienă. 
Totuşi, umblă elegantă, 
Pentrucă şi fără scenă 
Joacă roluri de amantă...

D-I N. Crevedia lucrează de 
căţiva ani la romanul „Mămăligă."

De scrie«n proză sau în rime, 
£1 tinde sus, spre nobilime... 
Şi totuşi, sângele îi strigă: 

„Intoarce^te la mămăligă !‘*

D-l Ion Minulescu a tipărit va- 
lumul de versuri „Nu sunt ce par a fi.”

„Nu siint ce par a fi“ 
A spus'O indirect, 
Spre^a se convinge şi 
Cei cc'l credeau poet I

AL C. ALDEA I
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DIN FLAUTUL DE JAZ

Traduceri din poezia chineză

DESTINUL

O frunză s’a desprins dintr’o salcie.
Acum, pluteşte pe apă.
în inima mea, deasemeni, timpul şi-a desăvârşit opera. 
Mani despărţit de-o tânără femcc,
Pe care-am iubit-o prea mult.
Şi mi-aştept în linişte destinul.
Mă uit la frunza de salcie :
Valurile o poartă spre ramura din care s’a desprins.

AMURG

Din vârful colinei, priveam lacul furtunos.
Care zguduia o barcă, icoana destinului nostru.
Ea dispăru în curând în ceaţă.
De partea cealaltă a cerului, soarele, apunând.
Se ’nroşea, luminând numai piscurile munţilor.
V ăluri de umbră se lăsau pe câmpie.
Insulele lacului păreau nişte mărgăritare negre 
Incrustate într'un imens ametist.
Departe, dincolo de apele râului.
Pădurea, îmbibată de noapte, semăna c’un păr bogat. 
Pe carc-l stăpânea cornul lunci 
Ca un pieptene de argint.
Mi-am luat lăuta, şi-am cântat până la ceasul 
Când se veştejesc buchetele de constelaţiuni.

AL, T, STAMATIAD
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VOTUL UNIVERSAL
Ia preajma unor aleg;eti, sttîc;i Ia o gizdk 

dintt'oa sat dobtogfcaa, ne IntUoisetăm vreo 
£cce <o;i, propag^andişti politici ai aceluia; 
partid» minuitori de Torbe ;i risipitori de 
promisiuni, care de care mai mântuitoare 
pentru ţarâ...

Aşa işi incepu povestirea» prietenul Matei 
Stâlpcanu.

Eu acum, continuă el, văzând că n'am 
calităţile necesare acestui autohton apostolat» 
m*am lăsat de politică şi cred că m'am lă
sat Ia timp. Şi apoi, să vă spun drept» am 
conving^crea că şi cetăţenii» în cea mai mare 
parte» nu erau pregătiţi pentru executarea 
conştiincioasă a dreptului de vot. Nu ştiau 
nici cine sunt candidaţii de pe lista venită 
dela centru, şi nici din ce partid fac parte. 
Dovezile acestor afirmaţii, sunt consemnate 
în mii şi mii de întâmplări» cate mai de 
care mai năstruşnice, care făceau deliciul 
cafenelelor şi alimentau coloane întregi de 
.cronică veselă". Eu am să vă redau numai 
o convorbire pe care am avut-o cu fruntaşii 
unui sat tătărăse»

După o zi de alergătură prin mai multe 
sate, pe unde semănasem cu dărnicie vorbe 
mari, precum şi nenumărate afişe şi progra
me de-ale partidului meu, m'am repezit pâ
nă Ia cafeneaua satului in care poposisem» 
să stau de vorbă şi cu fruntaşii de aici.

Voi cunoaşteţi satele tătăreşti din Dobro- 
gea» cu casele durate din chirpici, lipite cu 
noroiu» nespoitc| şi învelite cu pământ sau 
paie. Cafeneaua» lungă de vreo zece metri» 
dt'.tul de încăpătoare de altfel, era tot o 
biată cocioabă, cu pământ pe jos şi cm paie 
pe acoperiş. Innăuntru» aproape întuneric. 
Ia tavan» spânzura o lampă cu gaz» care nu 
putea lumina întreaga hărăbaie. In jurul

meselor, pe nişte bănci de lemn, stăteau 
vreo treizeci de tătari, între care era şi un 
hoge» şi unul Aii Abdutman, fruntaş prin
tre fruntaşi. Ii cunoşteam pe toţi.

După salutul rânduit de datină, şi după 
ce i-am poftit pe toţi cei de faţă» precum şi 
pe cei care intrau» la un bogat ospăţ de 
rahat şi cafea, m'am aşezat Ia o masă, cu 
hogea şi cu Aii Abdurman. U întrebai de 
sănătate» de timp» de semănături, cu gândul 
de a-i ispiti şi de a le afla scopurile lor e- 
lectoralo, adică cu cine vor să voteze.

Am uitat să vă spun că un avocat din 
Constanţa» tot tătar» (el zicea că-i turc)» u- 
nul Raşid Aptişa, se 'nscrisese de curând 
intr’un partid înfiinţat după răsboi» şi acum 
figuia in capul listei candidaţilor. Ai noştri» 
aveau convingerea că Raşid Aptişa o să se 
bucure de mare trecere şi- o să culeagă multe 
voturi dela locuitorii turci din judeţ. Prin 
urmare, eu trebuia să aflu meşteşugul cu 
care să intru in inima tătarilor, să-i descos» 
să-i convertesc Ia credinţa partidului meu» 
„singurul care va ferici ţara,** şi... să Ie câş
tig voturile.

După matură chibzuială şi după un ocol 
destul de strategic, intrai în subiect.

— Ia să vorbim puţintel şi despre politi
că» începui eu, că doar şi pentru treaba a- 
ecasta am venit pela dv.

— Să borbim, domnu Matei, poptim, 
spuse hogea.

— Uite ce vreau să vă întreb pe dv.» ca 
fruntaşi ai satului» şi vă rog să»mi răspun
deţi şi sincer şi cinstit. Ce sunteţi dv. ?

Vorbisem cu multă miere în glas, iar ei 
mă priveau foarte miraţi. Apoi hogea îmi 
răspunse pe un ton de adâncă sinceritate, 
înălţând din umeri t
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— Satac eitecD» domau Matei, ce să pim?
De data aceasta îi privii eu mirat ;i Ie 

răspunsei:
— Nu despre sărăcie e vorba, ci despre 

politică. Cu cine mergeţi în alegeri l Pe cine 
vreţi să votaţi? Cu ce partid?

Ei dădură din cap cu amărăciune. Apoi 
hogea continuă:

— Cu cine sa mergem, domnu Matei ? 
Când bani nu estem, pacăt tiutiun n*ai, pane 
n'abem, sare ioc, politica trebui Ia noi ?

Şi mă privi lung, dând din cap.
Eu nu mă dădui bătut $i le răspunsei:
— Uite, am auzit că Raţid Aptişa, are 

multă trecere }i mulţi partizani printre dv.
— Cine domnu ?
— Rişid Aptija, răspunsei eu cu convin

gete.
La vorbele mele, atât hogea cât ;i Aii, 

scoaseră printre buze un sunet, care nu se 
poate scrie, cajicând ar fi fost vorba de un 
lucru foarte neînsemnat. Apoi hogea mă 
întrebă:

— Ce politica pace asta Rasid, domnu 
Matei ?

Ii spusei cum se numeşte partidul adver
sarului meu. Hogea dădu din cap şî spuse 
ironic t

— Şi crede ca Ia noi tatar, pumana es
tem ? Ma rog, domnu Matei, dumneaostra 
ce politica pacem ?

Ii spusei şi eu partidul din care făceam 
parte.

— Ei, domnu Matei, uite noi ispunem o 
orba, continuă hogea. Daca dumneaostra 
dai opt mii lei, tot tatar al nostrâ, eu gra- 
rant estem cu Aii, pacem politica domnea- 
ostra ţ daca no brei sa dai asta bani şi bine 
ala avocat Raşid Aptişa, şi ai sa dai el, noi 
tot tatar eu el ai să merjem. La noi asta 
politica estem, domnu Matei! Ai seles ? Care 
dai mai mult!

No vă spun ce am făcut, că mi e ruşine, 
dar de atunci mi s'a risipit toată încrederea 
în seriozitatea şi eficacitatea votului univer
sal, direct, egal şt secret, precum şi în va
loarea atâtor aleşi ai naţiunii, adică în po
pularitatea lor...

Dar spre felul cum înţeleg ruralii noştri 
politica şi cum le-a pătruns în sânge acest 
viţio, vreau să vă mai spun ooa.

Intr'o si, pc când lucram în birou, intri 
la mine un sătean. Nu-1 cunoşteam. Mi 
uitai bine la el, dar nu-mi aduceam aminte 
să-l mai fi văzut. îmi dădu buni ziua şi 
mă întrebă :

— Ce mai faci, domnule Matei ?
— Bine, îi răspunsei eu, iar in gind 

mă întrebai: Ce-o ii vrând? Şi cine o fi ? 
Că de cunoscut văd ci mă cunoaşte.

— Nu v’am mai văzut de mult... N'aţi 
mai venit pe Ia noi.

— Nu, răspunsei eu. N'am putut. Şl iar 
mă uitai 1a el, fără să-I întreb cine este.

— Venii pe la dumneavoastră, urmi tot 
el, cu o ocazie pe care o avusei la oraş... 
să vă mai întreb ceva şi despre politică.

— Cu ce ocazie? îl întrebai eu fără nici 
o bănuială, ci numai din nevoia de a vorbi.

— Păi, răspunse el foarte senin, am stat 
în „privinţă** o lună de zile, şl mă liberară 
azi, şi cu ocazia asta, mi-am zis: Hai şi pe 
la domnu Matei, să vedem cu politica cum 
stăm?

— Dar frumoasă ocazie ai avut, spusei 
eu începind să fierb. Dar ce ispravă ai făcut?

El îmi răspunse c’o nevinovăţie îngerească:
— Păi, să vedeţi, domnule avucat, a fost 

un prepus cu un furt şi cu o bătaie, ci aşa 
e pe Ia noi. Ia ţară şi, de! până m’or ju
deca, trebuie si stau sub bănuială. Atât ci 
dacă ţine instrucţia până vin ai noştri la 
putere, apoi... scap eu] Mai sat avueaţii 
noştri, mai sate şefu, mai sar martorii, că 
acum de-afutisenie, ou găsii niciuaul! Dum
neavoastră ce spuneţi ?

— Ce să spun eu ?
îmi venea să-I iau de guler şi să-l arunc 

afară!
EI continui:
— Şi atunci, când or veni ai noştri, vă 

rog să nu mă lăsaţi, şi să mă subţioeţi ca 
de primar, că tot eu am fost şi^a ălălalt 
rând, când cu alegerile, ştiţi dumneavoastră !

Alte întâmplări, spuse Matei Stălpeaou, 
nu vă mai povestesc, deşi in cariera mea 
politică am văzut destule. Ţineţi-Ie minte 
pe aceste două şi cugetaţi la vremurile când 
se cereau prime de către alegători şi când 
ocnaşii cereau să fie numiţi primari !

AixxANDiu
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SCRIITORI TINERI, 

SCRIITORI BĂTRÂNI. ..
E o vie mişcare printre scriitorii tineri. 

Se întrunesc, ţin conferinţe, redactează re
viste, întreţin polemici şi orpanizează cu 
zgomot festivaluri şi şezători, la care in
vită lumea în numele vârstei lor frămân
tate şi desamăcite, şi foarte adesea, în 
numele talentului lor. Nu ştim în ce mă
sură le răspunde lumea; totuşi, bănuim 
că nu acolo vor găsi ei echilibrul sufle
tesc de care au nevoie pe parcursul vicţei, 
nici înţelegerea, nici îndemnul. (Categorica 
lor tendinţă de a se organiza şi afirma, 
voinţa lor, speranţa, cntusiasmul şi avântul 
lor, se vor lovi mereu de clasica indife
renţă cu care au fost priviţi totdeauna 
cei unşi. In aplausele cele mai frenetice, 
ei nu trebuie să vadă decât o ..binevoi
toare" îngăduinţă. Nu trebuie să conteze 
pe nicio^ „admiraţie", pe nicio strângere 
de mână, pe nicio „emoţie" a publicului 
rămas... „cu^ ochii în lacrimi!" Să fie si
guri că oricât de călduroase vor fi - sau 
vor ii fost, - primirile ce li s’au făcut, tot 
mai sinceră a fost satisfacţia cu care lu
mea i-a văzut plecaţi... E un adevăr du
reros şi îndelung constatat. Şi nu-1 spu
nem pentru a-i descuraja pe „tineri", ci 
pentru a le atrage atenţia să nu persiste 
în această greşală, jefuindu-se singuri de 
iluziile care trebue să le fie mai scumpe 
decât gloria repurtată pe scena teatrului 
din Odobeşti sau Hârlău. Şi mai vrem să 
le atragem atenţiunea asupra altei greşeli: 
aceia de a se considera scriitori „tineri."

Din moment ce sunt cu adevărat scrii

tori, nu mai poate fi vorba de tinereţe, 
ci de maturitate, de chibzuinţă, de cu
noaştere a vieţii şi de înţelegere a rostu
lui scriitoricesc în lume. Deci de talent. 
Diferenţele dintre ei şi alţii, nu sunt de 
vârstă, ci de concepţii şi de metode. Iar 
dreptatea, ca orice dreptate, o au amân
două părţile.

Să examinăm puţintel lucrurile.
Kăsboiul a frânt toate echilibrele vieţii 

şi a falşificat toate manifestările ei. Nu 
puteau scăpa nici cele artistice. Scriitorii 
formaţi în epoea dinaintea catastrofei, mi
litau pe un teren desţelenit de alţii, iar 
raporturile lor cu înaintaşii, nu se resim- 
ţeau de nicio tară diferenţială. Scrisul 
evolua dela sine, neobservat decât la lu
mina analizei, şi nu supăra pe nimeni, 
pentrucă fenomenul era lent şi in continui
tate. V lăbuţă se înţelegea foarte bine cu 
Cerna* după cum (îloşbuc nu-I tăgăduia 
pe Minulescu. Slavici îl iubea pe Sado- 
veanu, iar Caragiale nu s’a crezut nicio
dată unicul dramaturg român. Apariţia lui 
Bacovia a surprins, dar n'a indispus pe 
nimeni. Mulţi nu se împăcau cu genul lui, 
dar toţi îi recunoşteau viilabilitiitca. Noile 
curente îşi făcean loc fără să se înbrân- 
cească cu cele vechi; noii scriitori se a- 
firmau fără să-i conteste şi fără să-i deni 
greze pe ce-i „bătrâni." Aceasta era pe 
vremea, când toţi „tinerii" simţeau ne
voia unor călăuze, chiar dacă se ’ncumen- 
tau să se aventureze spre ţinuturi virgine.

Dar răsboiul a mai găsit şi scriitori în
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formaţie. Pe accşlia i-a nenorocit. Luaţi 
de ritmul grăbit şi haotic al vieţii de a- 
tiinci, s au complăcut în grabă şi-n haos.

l oale punţile dintre ei şi trecut, au să
rii în aer. Toate înlocinirile s’au răstur
nat. toate tradiţiile au fost uitate. Lumea 
intra brusc într'o epocă de totală anarhie 
şi de lamentabil declin. Iar cu ea s’au 
dus val-vârtej şi scriitorii care se formau. 
S’au dus şi... s’au deformat. Imitând pe 
negustorii care ofereau publicului numai 
surogate, au început şi ei să scrie fals, in- 
legrându-sc provizoratului, şi prostituării. 
Slabele proteste, blândele îndemnuri ve
nite din urmă, nu ajungeau până la con
ştiinţa lor. Au continuat să scrie, grăbit 
şi haotic, Iiind convinşi de un singur lu
cru: că dela ci începe viaţa! De pe toate 
Ironturile, de prin toate tranşeele, de prin 
toate lagărele, năvăleau peste ci miasme. 
C'ântcce cu stridenţe de junglă, dansuri 
cu mişcări şi strâmbături epileptice, ver
suri bicisnice, fără rimă şi fără ritm, cu
vinte filră sens şi fără legătură, ca cele 
ieşite din gura nebunilor, spirite vulgare 
şi triviale, culese de pe toate maidanele 
cu gunoaie, iar pe deasupra un erotism 
tlus până la dcsgust, toate s’au revărsat şi 
au cuprins ca un vârtej, toate minţile, 
toate sufletele şi toate trupurile. Iar de 
aici, o „nouă“ literatură.

Băieţii au tăbărât cu sutele, cu miile, 
desbrăcati, că n’aveau haine, neînvăţaţi, că 
n aveau şcoli, needucaţi, că nu mai aveau 
[)ărinţi. fără odihnă şi fără pudoare, au

rupt vestmintele cuviinţei, au sfărâmat i- 
coanele, şi-au bătut joc de frumuseţile firii 
şi au înfipt pe creştetul academiilor stin
dardul artei noi, mai bine zis al artei lor, 
deşuebiată şi streină de firea, de solul şi 
de climatul nostru.

In faţa acestui flagel, scriitorii dinainte 
de răsboiu, scriitorii „bătrâni” de astă/i, 
nu puteau opune nicio rezistenţă. Se ve- 
deu expropriaţi, dar înţelegeau că toate 
sunt trecătoare ... .Şi au avut dreptate, 
pentrucă toate au trecut ... Afară de un 
lucru: spiritul de frqndă al tineretului, Şi 
tie alt lucru: nerecunoaşterea actualului
tineret de către cei bătrâni. Pentrucă ti
neretul de azi, nu este acela dela 1920. 
Aeela s’a dus, odată cu moda. Cel de 
acum reintră în datină.

Probabil că această persistentă nerecu- 
noaştere îi face pe tineri să se agite acum. 
Li îşi cer locurile meritate, dar impresia 
noastră este că nu ştiu dela cine să le 
ceară. In niciun caz nu le pot cere dela 
publicul care-i aplaudă la Odobeşti sau 
1 lârlău. f.i trebue să se organizeze, dar 
nu pe chestii de vârstă pentrucă ... toate’s 
trecătoare, ci pe temeiuri binecuvântate, 
pe dreptul lor la viaţă, la propăşire, la 
realizare. Şi mai trebuie ca ei, tinerii de 
acum, să înoade firul care s’a rupt, să 
refacă puntea de peste cele două epoci 
şi să continue opera începută de alţii, a- 
adăugându-i strălucirea talentului lor. •

C. M. VLADLSCL
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ELEMENTE DE CREEICÂ LITERARĂ

Una din maximele la care Spinoza ţinea foarte 
mult, este şi aceasta: „Să nu râzi, să nu plăngi, nici 
să osândeşti, ci să înţelegi”.

In cuprinsul acestui crez filosofic, în care ni se 
desvălue trăsătura esenţială a atitudinii, marelui cu
getător în faţa vieţii, găsim cristalizat şi punctul 
de plecare cel mai de preţ al cercetării critice.

Intr’adevăr, ceeace se cere unui critic, este să 
înţeleagă, să cuprindă întreaga plămadă spirituală 
din care s’a fost zămislit opera literară sau artis
tică, să-i pătrundă unitatea intimă şi înalta semnifi
caţie a omenescului, care se sbuciumă înlăuntrul ei.

Înţelegând o operă, fraternizezi fără vrere cu 
dânsa, o îndrăgeşti, şi eşti mai puţin ispitit s’o iro
nizezi sau s’o condamni, atunci când vădeşte lipsuri. 
In cea mai umilă şi neisbutită creaţie, descoperi un 
suflet care încearcă să-şi strige păsul sau bucuria, 
o inimă în căutarea cuvântului care să-i oglindească 
adevărul. Dacă nu l-a găsit până acum, se poale 
să-l găsească de aci înainte. In această privinţă, 
sunt pline de înţelepciune următoarele cuvinte ale 
lut Gabriel Compayră : „Adevărata critică este aceea 
care pune în evidenţă binele şi nu insistă asupra 
răului decât să-l explice”.

In orice operă, ochiul criticului trebue să scru
teze, înainte de toate, vâna de originalitate, mărturia 
autentică a sufletului care se dăruie cetitorilor, vir- 
tualităţile lui creatoare.

Strigătul lui Ibsen : „Faceţi loc soarelui, faceţi 
*oc pretutindeni aceluia care vrea să fie cu adevărat 
el însuşi”, poate fi privit ca unul din cele mai rod
nice puncte de cercetare ale criticei.

Originalitatea, mai mult decât aparenta strălucire 
41 talentului - care se citeşte şi se realizează uşor 
pe sine - îşi defineşte mult mai anevoios substanţa. 
Ea angajează în procesul creaţiei întreaga fiinţă a 
insului, vibraţiile spirituale cele mal obscure şi

proteice, de unde şi greutatea de a le sesiza şi 
exprima aievea.

Talentul îmbrăţişează suprafaţa sensibilităţii noa
stre, partea luminată, bine conturată şi vorbitoare 
prin sine şi dela sine. Originalitatea sondează a- 
dâncurile sensibilităţii, partea întunecată, necontu
rată şi mută, care numai printr’un stăruitor şi înde
lungat efort de inteligenţă, poate fi în parte tăl
măcită.

lată dece, trebuie dela începui să se facă o de
osebire distinctă între încercările, formal isbutite, 
de a descrie sufletul, şi încercările, formal neisbu- 
tiie, de a desvelui sufletul.

Operele cele mai dragi, sunt acelea caro alină 
dureri, sporesc bucur'i şi iluzii, lărgesc capacitatea 
de entuziasm, de simţire şi înţelegere, deci acelea 
care vorbesc nemijlocit sufletului, dând configuraţiei 
sale un sens etic, o coloratură umană, o svâcnire 
eroică.

In orice operă, pe lângă frumosul, pitorescul şi 
veridicuf ei, căutăm mai ales ceeace Worringer a 
numit „valorile ei de fericire”, elementele care ne 
mângăe, ne bucură şi ne înalţă. Nici frumosul, nici 
adevărul nu pot dăinui fără o temelie etică, fără 
acel har al iubirii care să se descopere şi inimilor 
celor mai umile.

Criticul, făcându-se ecoul acestor intime năzuinţe 
omeneşti, va cerceta îndeosebi darurile spirituale 
cele mai de preţ ale scriitorului, aşa cum trâesc în 
opera sa, şi numai apoi forma în care le-a îmbrăcat 
şi împodobit.

Critica va sublinia totdeauna esteticul esteticului. 
Numai din această privelişte, critica poate deveni 
o funcţie creatoare în viaţa spiritului şi a societăţii, 
fiind în măsură să transforme structura sufletească 
a cetitorului, prin prezentarea sintetică a celor mai 
alese valori agonisite din cuprinsul operei.
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Sunt opere ale imaginaţiei şi opere ale simţirii. 
Cele dintâi ne farmecă, cele din urmă he mişcă. In 
primul caz, întâlnim jocul unei imaginaţii bogate ; 
în cel de a! doilea, spovedania unui suflet. O crea- 
ţiune superioară amândorora, care le cuprinde şi le 
contopeşte deopotrivă în sfera ei, este aceea pe 
care Oscar Wilde a numit-o „simpatie imaginativă”.

Artistul nu-,şi mai spovedeşte sufletul, ci il dăruie, 
îl risipeşte generos pe aripile imaginaţiei, în largul 
lumii. Simţirea lui, crescută de viziunea pe care i-o 
prilejuieşte imaginaţia, devine receplacolul fntregei 
simţiri omeneşti. In inima sa bat toate inimile se
menilor. Opera sa este o trâmbiţă care strigă către 
ceruri păsurile şi durerile celor mulţi, învăluite în 
infinita dragoste a artistului. Deaceea ea este un 
bun universal valabil, cu rădăcini adânci în eterni
tate. Suflet din sufletul lumii, durerea din durerea 
ei, artistul acesta ni se înfăţişează ca un părinte al 
omenirii.

„Nu există bucurie mai adevărată şi mai mare 
pe pământ — mărturiseşte undeva Qoethe — decât 
să vezi un suflet mare deschlzându-ţi-se înainte”. 
Intr’adevăr, atingi cerul atunci când cele mai de foc 
sentimente ale unei inimi adânci înţelegătoare, şi 
iubitoare, pot găsi în inima ta un adăpost şi o pot 
mângâia şi ferici.

In faţa unui asemenea suflet, egoismul şi răutatea 
noastră suferă o înfrângere, căreia fi urmează o 
victorie a spiritului, care de cele mai multe ori se 
confundă cu o voioasă mulţumire şi bunăvoinţă cari 
le leagă parcă mai trainic de lume şi oameni. Con
ştiinţei de sine a insului, i se adaugă o conştiinţă 
mai adâncită a inimei şi umanităţii.

In ultima analiză, rostul literaturii, artei şi tn 
general al culturii, este acela de a ne face mai buni, 
mai îngăduitori cu ai noştri, mai puternici la inimă 
şi minte.

.Această schimbare binefăcătoare, n’o poate să
vârşi în noi un talent, ci un original, ale cărui valori 
fac parte constitutivă din fiinţa sa, rodesc în ea şi 
prin ea. Ecoul, puternic sau slab, pe care creaţiile 
artistice şi literare îl prilejuesc în noi, este cel 
mai de seamă criteriu de judecată şi valorificare 
a lor.

Sunt opere care alintă şi încântă sufletul ; unele 
care-1 sbuciumă, îl pasionează, iar altele care-1 mân
gâie şi-l înalţă. Fiecare din ele răspund unor adânci 
şi fireşti cerinţe, dar cele pe care omul de ieri şi de 
totdeauna le-a dorit şi preţuit mai mult, sunt cele 
din urmă.

TLDOSE DllACEA
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CRONICA MĂRUNTA
Domnul Ion Marin Sadoveanu a luat iniţiativa 

de a continua opera începută pe vremuri de Pom- 
piliu Eliade şi de a edita mai departe „Biblioteca 
Teatrului Naţional*'. Până acum au apărut două 
capo d’opere ale literaturii dramatice univensale: 
„Clopotul Scufundat", de Gerhard Hauptmann şi 
„Scrisoarea pierdută" de 1. L. Caragiale. Nu ştim 
ce mai urinează, şi tocmai asupra acestui punct 
avem ceva de .spus. Firesc ar fi să apară toate a- 
cele lucrări care s’au represental pe Scena Tea
trului Naţional, în ordinea în care au fost jucate. 
S’ar mai putea susţine că trebue să primeze cele 
care au avut succese mai mari, după cum n’ar fi 
de dispreţuit nici părerea de a li se da precădere 
celor cu caracter mai literar.

Faptul că nici Pompiliu Eliade, nici d. Ion Marin 
Sadoveanu, n’au conceput Biblioteca în acest spirit, 
ne face să credem că nici unul nici altul, nu s’au 
gândit să publice toate piesele, ci s’au oprit la 
principiul selecţionării. Credem chiar că s’au oprit 
cu gândul la cele cu succese mai mari.

Am fi însă pe deplin de acord, dacă s’ar publica 
numai capodoperele româneşti. Dacă la Teatrul Na
ţional, s’au jucat atâtea piese streine, a fost numai 
din lipsa unui repertoriu complet românesc. Drama
turgii noştri, prea puţini la număr şi prea neînde
mânatici în meşteşugul teatralicesc, nu puteau îm
plini cerinţele unui public de cultură teatrală strei
nă şi care murea de dragul pieselor cu adultere şi 
cu sinucideri din dragoste. Până să se formeze 
scriitori noştri, şi până să capote şi publicul în
credere în piesele româneşti, s’a convenit, pe bună 
dreptate, ca golurile să fie umplute cu ce are stre- 
inătatea mai caracteristic, şi-n special cu opere 
clasice. Corneille, Racine, Victor Hugo, Moliere, 
Shakespeare, ca să nu vorbim şi de Sophocle, Eu- 
ripide, Eschile etc. au fost înfăţişaţi pu’nlicului româ
nesc în montări fastuoase şi-n interpretări strălu
cite, dăruindu-i-se cu generositate spectacole mag

nifice. Dar s’a produs şi fenomenul mult aşteptat 
s’au ivit şi dramaturgi români de necontestat. Apa
riţia de meteor a lui Caragiale no-a umplut şt do 
satisfacţie, şi do speranţe. Şi încet-încet, an cu 
an, teatrul romînesc a prins rădăcini, repertoriul a 
înscris mereu succese autohtone, gustul publicului 
a evoluat, până am ajuns să vedem cu bucurie că 
teatrul rom.incsc a cucerit aproape trei sferturi din 
stagiune.

Suntem daci îndreptăţiţi s.ă sperăm că, după cum 
în ordinea spectacolelor, literatura dramatică ori
ginală şi-a câştigai primatul, tot aşa va fi şi în 
ordinea publicării pieselor. E o maro satisfacţie pe 
care o aşteaptă şi autorii, şi publicul dornic să-şi 
cunoască şi să-şi răsplătească dramaturgii.

m
De ’ndată ce a ieşit dala legătorie primul exem

plar din revista „Pontice", toţi cei patru colabora
tori care-au veghiat la tipărirea ei, au mers Ia un 
pahar ... de şampanie! Neapărat, primul lor gând, 
s’a îndreptat spre înţelegătorul şi generosul nostrn 
Rezident Regal, căruia i-au expediat telegrafic o- 
magiul lor respectuos. Apoi... s’au felicitat reci
proc. Au început cu amintirile eforturilor de până 
acum, rămase inutile, şi au continuat cu încrederea 
că ceia ce se face acum la Constanţa caracteri
zează o epocă.

La al patrulea pahar, poetul Alexandru Gherghel, 
spuse trist, cu ochii în lacrimi:

- Fraţilor, de 30 de ani aştept să se ivească aici 
o serioasă mişcare culturală 1 M’a surprins bătrâ
neţea pe baricada unei lupte pe care începusem 
s’o cred pierdută. Şi acum nu-mi vine să cred că 
s’a realizat dorul meu din tinereţe... Voi nu ştiţi 
ce ’nseamnă o asemenea aşteptare... Şi — 
asemenea desnădojda ... Şi asemenea bucurie. . .

A vrut să-i răspuniă Sarry, dar l-a înecat plân
sul...
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„Sentimentalism provincial", fmi vor spune cei 
care stau In cafenelele bucureştene şi pun ta cale 
destinele lumii. Dar noi vom continua să credem 
că este pur şi simplu idealism, adică ceva ce nu 
se mai găseşte decât prin provincie...

Ti alentcle româneşti pătrund In Europa fntr’un 
mers din ce în ce mai triumfal. Şi nu numai că 
pătrund, dar li fascinează şi-i uimesc tocmai pe cei 
mai rafinaţi cunoscători ai arfei. După Agatha Bâr- 
sescu, după de Max, după Darcl6e, după Groză- 
vescu, după Enescu, după Ventura, după Elvira Po- 
pescu, şi după aţâţi alţii, printre care nu-1 putem 
trece cu vederea pe P. Istrafe, iată că un tânăr ialo- 
miţean se rostogoleşte ca un bolid pe scena operei 
din Bari, şi-i uimeşte pe italieni cu glasul lui de 
tenor valah, în rolul lui Rodolfo din „Boema”.

Nii-l vom judeca, şi nu-1 vom aprecia noi. Spi
cuim doar din presa italiană câteva lucruri pe cari 
nu le-am găsit în ziarele noastre.

GIORNALE D’ITALIA
Tenorul George Mihail, (Rodolfo) a arătat că po

sedă foarte bune calităţi vocale şi .artistice, cu toate 
că este încă destul de tânăr. Vocea sa frumoasă a 
cucerit atenţiunea publicului, care nu a întârziat să-i 
arate cea mai vie simpatie, aplaudându-1 foarte des.

IL MATTINO-NAPOLl
Numele Măriei Macaluso, al lui George Mihail, 

Giacomo Vasari, sunt tocmai viitoarele şi cele mai 
bune promisiuni ale artei lirice.

Lângă această invidiată „Minii”, a strălucit, prin 
frumuseţea vocii şi prin dicţiunea sigură, tânărul 
tenor rom.ân George Mihail, urcat pe neaşteptate la 
marile onoruri ale rampei. George Mihail s’a afir
mat încă dela prima arie „Qelida manina", şi, îm
preună cu protagonista, a primit cea mai mare răs
plată în duetul şi în obositorul final al primului act.

Prezentarea lui „Mimi" în al doilea act, l-a aşe
zat în primul plan şi în actul al lll-lea a triumfat 
în cele două duete cu „Marcello" şi „Mimi”, dând 
un final do o aleasă frumuseţe. In actul al IV-lea 
aclamat în romantica „Mimi tu piu non torni” (Mi
mi, tu nu mai revii”), a susţinut rolul cu demnitate 
şi ultimele note i-au procurat sgomotoase aplauze 
din partea publicului.

LA G.AZZETA DEL MEZZOGIORNO-BARI.
In rolul lui „Rodolîo” a fost prezentat tânărul te

nor român George Mihail. Are preţioase catilâţi 
vocale, care sunt de admirat prin agerims şi limpe
zime, adaptate rolului. Când te gândeşti câ acest 
tânăr este abia la primele sale bătălii scenice şi 
(când te gândeşti) la rezultatele pe care la obţine 
prin vocea sa, se poale vedea ce paşi va putea fa
ce peste câţiva ani. A fost mult aplaudat împreună 
cu soprana Macaluso şi cu ceilalţi interpreţi.

CRONICA SERII - ocelaş ziar.
Duetul final între Macaluso şi tenorul Mihail, pro

voacă patru chemări alo interpreţilor şi a maestru
lui Santarelli.

In actul al Il-Iea, prezentarea lui .Mimi, făcută de 
tenorul George Mihail (vezi II Matfino-Napoli), in
trarea lui „Parpignol", intrarea „Musettci”, romanţa 
acestuia cântată de soprana Fornararo, graţioasa 
scenă finală, provoacă alte patru chemări la ram.pă. 
Dar actul al IlI-Iea este cel în care se determină 
deplinul succes al serii şi în care, la sfârşit, entu- 
siasmul irumpe în mari aclatnaţiuni. Adăugăm că 
toţi artiştii s’.au achitat bine de rolul lor: baritonul 
Marini, care a susţinut primul duet cu soprana Ma
caluso, tenorul Mihail care a susţinut celălalt duet 
cu Marini, f’ornararo care a fost plină dc viaţă şi 
expresivă. Dar duetul final, redat din punct de ve
dere vocal, într'un mod incomparabil, de d-na Ma
caluso şi de tenorul .Mihail, este cel care provoacă 
marea demonstraţie de simpatie pentru interpreţii 
chemaţi Ia rampă de mai bine de zece ori, împre
ună cu maestrul Santarelli.

IL POPOLO DI ROMA
Foarte tânărul tenor George Mihail, (Rodolfo), 

deşi nou în începuturile grele ale artei, nu putea 
să culeagă un mai meritat succes. Vocea sa este 
uşoară şi proaspătă, intonarea este sigură şi trece 
la notele înalte cu u.şurinţă şi siguranţă. Acestor 
calităţi armonioase el adaogă o sobră şi îngrijită 
stăpânire scenică. Aplaudat în diverse romanţe, Mi
hail a fost chemat cu ceilalţi interpreţi la rampă. 
El poate aspira desigur, la o frumoasă ascensiune 
în câmpul artei lirice.

După aceste aprecieri, cuvântul nostru nu mai 
poate avea greutate. Ne întrebăm totuşi: ce ss va 
face de către csi puternici, pentru a-1 readuce la 
noi pe tânărul fecior a! Preotului Mihail din Călă
raşi ?

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Proiect AFCN



P o M I C E

ÎNSEMNĂRI
0 „Păm&ntul“, revista dela Călăraşi pe care o 

gospodăreşte de câţiva ani excelentul nostru prieten 
Eug. Cialic, îşi va sărbători cu toată cinstea îm
plinirea a 200 numere. Intr’un oraş de 17.000 locui
tori, recordul acesta capătă proporţii de eveniment.

® La Constanţa se vor clădi vile pentru scriitori...
® Prin numirea d-lui Prof. C. Giurescu în func

ţiunea de Rezident Regal al Ţinutului „Dunărea de 
Jos“, s’a dat o nouă satisfacţie aristocraţiei noas
tre intelectuale.

0 La Bucureşti apare o colecţie de cărticele 
proaste din care am pi imit şi noi o groază. Co
lecţia se numeşte „Adonis" şi pare a sluji exclu
siv la promovarea unui poet genial care răspunde 
la numele de Virgil Treboniu. N’am vrea s’o mai 
primim.

® Se anunţă apropiata apariţie a revistei „Ethnos", 
la Focşani. Noua publicaţiune va fi redactată de d. 
Prof. 1. Diaconu dela Liceul „Unirea", şi se va ti
pări sub egida Fundaţiei Culturale „Principele 
Carol".

0 Nu ne putem dumiri, în ruptul capului, de ce 
apare revista „Raza Literară,, din Bucureşti.

0 Îngrijit întocmită şi frumos tipărită este re
vista „Viaţa Basarabiei" din Chişinău. Numărul de 
intrare în al optulea an, cuprinde multe pagini bune, 
cu material literar şi documentar.

® „Însemnări Ieşene", revista de autentică aris
tocraţie intelectuală ce apare în capitala Moldovei, 
osândeşte aspru şi drept pe un anume „traducător" 
care a compromis la noi o carte de prestigiu eu
ropean. Chestiunea ridicată de publicaţiunea ieşea
nă, trebue desbătută până ia deplina ei deslegare.

® Tot despre traduceri scrie şi d. Vlaicu Bârnă 
un frumos articol în ziarul „România". Mai aştep
tăm şi altele.

® O carte despre care nu avem de spus decât 
lucruri bune, este „Lirism şi Cultură" datorită d-lui 
Tudose Dracea.

® Aşteptăm apariţia revistei „Doina" pe care o 
anunţă la Bucureşti D. 1. E. Torouţiu.

® Revista „Fântâna Darurilor" scoasă timp de 
aece ani la Bucureşti de Prof. Preot Toma Chiri-

cuţă, şi-a schimbat formatul şi şi-a lărgit cuprin
sul, dând un interes deosebit beletristicei. Primele 
numere apărute în straiul .cel nou, nu aduc însă 
nimic.... nou.

0 Un articol interesant, dar nu destul de con
cludent, iscăleşte D. Mircea Petrescu în „Gânduri 
dela Mare", unde se întreabă dacă putem vorbi des
pre Traco-SIavi. Autorul poate merge mai în a- 
dânc. Şi aşteptăm s’o facă.

0 N'avem nevoie de colaboratori, ci numai de 
talente.

0 „Da, domnule I. N., că boii ară şi caii mănâncă, 
e tragic. Dar dac’ar fi altfel? Gândeşte-te bine!"

0 O domnişoară, care poate fi şi cucoană, 
scrie aşa :

„Când se citeşte o revistă, cred că orioine urmă
reşte o recreare de câteva momente — pe care le-o 
dă articolele expuse într’un chip corect ca stil - 
chiar dacă subiectul nu ar fi prea important sau o 
îmbogăţire a cunoştinţelor”.

Şi încheie: „Ciobotarul să rămâie la calapoade”.
Noi adăogi m : „Gura păcătosului adevăr grăieşte...”
0 Pe o bancă din faţa statuii lui Eminescu stetea 

un savant şi făcea o socoteală. Ce greutate are un 
metru cub de apă, ce capacitate are „albia” mării,, 
cât cântăreşte tot lichidul şi de ce nu se scufundă 
pământul sub o povară atât de mare ?

0 Wn altul de vis-â-vis, privea fumul care ieşea 
dela un coş şi se gândea: Dacă ard atâtea lemne-- 
atâţi cărbuni, atât petrol, atâtea lumânări şi atâtea 
cadavre, desigur că pământul va deveni atât de u- 
şor, încât se va ridica la cer ca şi fumul 1

ERRATA
In articolul Intitulat Heracleia şi publicat 

în numărul trecut la pag. 4, s’a strecurat o< 
eroare de tipografie. Pe prima coloană, în 
josul ei, rugăm pe cititorii revistei să note
ze că tot paragraful care urmează după vir
gulă cu vorbele „căci aşa precum Natura” r 
etc. până la cuvântul „apollinic”, e un citat 
din memoriile ilustrului Vasile Pârvan.

Tipografia „DOBROGEA JUNĂ" - Constanţa
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niBUO GR AMI

CĂRŢI:

Dr. POMPI.I (!ll. SAM ARIAN : .Medicina şi I armacia în trecutul Ro
mânesc", .î voi. ilditura Autorului“, Călăraşi-lalomita.

(RN A K Al S : „("aterina cea Mare", l .ditura ..Principele Mircea*, Bu
cureşti.

Tl'OOSr. 1)11ACI.A: „l.irisai şi Cultură*, l.ditura .(!a/eta Rucovine- 
nilor". Bucureşti,

ITjNIv Blir.N r ano : „l.uliier", Ldiiura j,!’rin( ipele Mircea“, Bucureşti.
B. IORD\N şi I1CI\N PRLDl.SCl : .,Carasiale“. l.ditura,, „Cugeta

rea'', Bucureşti.
T'KODOR S(^\RLA^: „\ iaţa la 'ntâmplare", Roman, l.ditura -Cartea 

Românească", Bucureşti.
K. 1 I.I.C : ,.Moise‘‘, l.ditura ,,Principele Mircea'", Bucureşti.
AR ALDA ARAI): „Stăpâna lumii”. Roman, l.ditura ..Principele Mircea", 

Bucureşti.

R r. 1) \ C T I o N A L 1.
.\trasein atentiuaea d-lnr autori, câ ordinea în care s'- nublica materialul, este im

pusa de necesităţile tehnice, aşa ca nu primeara nici o preferinţa.
Toate manuscrisele, corespondenţa, cărţile destinate recenziilor, precum şi nublica- 

ţiunile care vor sd facă schimb cu revista noastră, vor fi trimise Redacţiei, Str. Scarlat 
Vârnav No. 27, Constanţa, pe numele d-lui Alex. Gherghel.

Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.
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CUPRINSUL:
AL. GHERGHEL................................. Două sonete.
GR. FLORESCU................................. Contribuţia descoperirilor arheologice 1&.

cunoaşterea trecutului Dobrogei.
GEORGE GREGORIAN........................Fericirea.
N..............................................................Pe terasa casinoului.
K. H. ZAMBACCIAN.......................... Un pictor pornit din Constanţa.
CĂPITAN D. CRISTESCU...................Lupta Iui Mihai Viteazul dela Cara-Omei
AL. ŞTEFLEA...................................... Din Cartea orelor.
lOAN MICU..........................................Muzeul Regional al Dobrogei.
AL. C. ALDEA..................................Epigrame.
AL. T. STAMATIAD.......................... Din Hautul de jaz.
ALEXANDRU NEGREA....................... Votul universal.
O. M. VLADESCU..............................Scriitori tineri, scriitori bâtrăni.
TUDOSE DRACEA ..............................Elemente de critică literară.

CRONICA MĂRUNTĂ
„Biblioteca Teatrului Naţional”. „Sentimentalism provincial”. 

Tenorul George Mihail la Opera din Bari.

însemnări
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