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(>OCM DESPRE MOARTEA
«iAicutelor noastre

Când măicuţele se pregătesc să plece, 
cearcăn vânăt pălpâe ’n odae.
Orele miroase - a cer şi-a ploae, 
liniştea genunchii şi 'ncovoae 
suspinând, cu - obrazul pal şi rece, 
când măicuţele se pregătesc să plece.

Tot mai stins li-e sufletu ’n odae. 
Sufletul lor umbră de argint e...
Suflet alb, iţi mai aduci aminte 
cum ne-ai pus pe umeri âripi sfinte 
ăripi verzi şi limpezi de văpae K..
Tot mai stins li-e sufletu n odae.

Pleacă lin, în taină şi sfială.
Lângă patul lor, în nemişcare, 
lung privim cum pleacă mâna care 
ne-a ’nflorit pe tâmplele amare 
sfânta mângâere de beteală....
Pleacă lin, in taină şi sfială.

Stăm ca într’o mare rugăciune 
Şi privim cum pleacă ochii buni.
Ieri, nc-au pus azururi pe furtuni, 
astăzi, pleacă ochii spre genuni, 
ochii calzi se duc spre soare-opune... 
Stăm ca într’o mare rugăciune.

Moartea se aşează ca o brumă. 
Pleoapa fuge, timpul rumeguş e. 
Lacrimă, de ce te faci cenuşe Y 
Mama bună iese ncet pe uşe, 
să se facă iederă şi humă...
Moartea se aşează ca o brumă
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rumânem in genunchi in vechea scara, 
căutânti prin galbene tăceri 
umbrele măicuţelor dc ieri. 
şoapta lor cu stinse mângăeti, 
zâmbetul obrazului de ceară, — 
in amara linişte de seară...

Şi netrebnici in netrebnica viaţă,
vom uita, odată, vom uita
sfânta lor lumină care va
putrezi sub viermi, sub ploi, sub ceaţă,
Şi vom râde, vom uita şi vom cânta, 
in netrebnica şi putreda viaţă

RADU GYR

■ '1' " • -a '
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COLABORĂRI CULTURALE

La şcoala de iubire de (ară, unde am deschis ochii min|ii 
şi am început numaidecât să lucrăm pe anul 1905, îmbăta|i de 
toate numele mari ale trecutului, dar mai ales de neamul viu 
şi de faţă în fiecare clipă împrejurul nostru, am învă(at ceva 
nou, de care am rămas pentru totdeuna pătrunşi. înaintaşii a- 
vuseseră menirea minunată să făurească o ţară şi un suflet, care 
s’o fie Aduseseră gânduri din altă parte şi puseseră pământuri 
împreună, care trebuiau să ie cheme şi pe celelalte, încă neli
berate, aceasta într’o luptă de o jumătate de secol, înăuntru şi 
în afară. Primiseră şi dăduseră lovituri. Noi înţelegeam să ne 
întoarcem la isvoarele cele vechi nu numai ca la nişte mijloace 
cum făcuseră ei, dar ca la acelea ce erau în adevăr, nişte sco
puri ; limbă, credinţă, datini. O nouă filologie şi literatură, o altă 
istorie şi cunoaştere a poporului îşi au începutul în acei ani. A- 
lături de ele sa înşirat pentru întâia oară, cu aceleaşi drepturi, 
geografia. S’a putut naşte gândul unei noui traduceri a Bibliei. 
Puteam de atunci să ne cercetăm şi pe noi în linişte, cum puteam 
să cercetăm cu aceiaşi linişte şi popoarele dela hotare sau din 
mijlocul nostru. Ţara şi neamul se aşeza pe temeliile lor de 
iotdeuna şi desvoltarea viitoare avea să se facă fără zguduiii. 
Puteam fi drepţi cu noi şi puteam fi drepţi cu ceilalţi.

Am socotit că dovada cea mai vorbitoare a acestei prefa
ceri au fost în anii din urmă, multele drumuri dela noi la ve
cini şi dela vecini la noi şi mai ales multele scrieri care îi pri
veau. Legăturile dintre noi, cele de odinioară, ca şi cele de as
tăzi, şedeau în această nouă lumină. Ele ajutau să ne înţelegem 
inai bine, luate din ferbinţeala ciocnirilor. însemnau în acelaş 
timp ceeace e statornic între unii şi alţii, statornic şl creator şi 
tiebue de aceea căutat. Valurile care ne-au purtat, uneori, spre 
măriri, dar de cele mai multe ori spre căderi, sau astâmpărat, 
întâia datorie e să ne cunoaştem din nou, aşa cum ne-au lăsat 
vremurile, şi să ne întindem mâna pentru colaborările roditoare, 
lut ce ar fi potrivit să ne desbine ar fi spre paguba tuturor. Ar 
li ca o lăsare în voia aceloraşi valuri, dintr’o orbire de o clipă, 
gala să ne scufunde pe toţi în aceleaşi suferinţe.

Am avut aceste gânduri la întâiul Congres de bizantinolo-
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gie linul la Huriircşii. Vonisefu ra sâ ia jiarlc la lurnlrilo lui, 
uamţMii de şliinjă din loalc păr|ile lumii, dar veniseră !fi tcrce- 
lălori din foslul Imperiu bi/aniin, care suni jările balcanice de 
asiăzi şi raleva provincii din coasla lor, de uscal sau de apă. Se 
întorceau parcă după risipa cea mai nouă dcla 1453, când um- 
pluseră Italia şi Kuropa şi pregătiseră altă vreme, a Henaşterei 
şi a Reformei, ca să facă iară, printr’o laolaltă chibzuinţă, ceeace 
se stricase. Ascultam din sală comunicările lor învă|ale şi aveam 
această vedenie. Simţem in noi Iuti ceeace sălăşluia în adânc, 
pusese împărăţia cea mare de Răsărit, drept roman şi dreaptă 
credinţă şi ne înrudea de aproape, cu voia sau fără voia noastră. 
Oamenii de şliinjă păşeau înainte şi arătau drumul. N’aveam de 
cât să-i ascultăm, ca să ne fie bine.

Mă întâmplasem în anii mai dincoace la Sofia, în căutarea 
unor căi care tocmai să facă ceva asemenea năzuinţe. Sosi
sem întră seară de vară. Naşi fi ţinut minte că era întru zi de 
2 Iunie, fără ceeace sa întâmplat mai târziu. Muntele Vitoşa se 
albăstrea deasupra noastră într’un cer subţiat şi fără fiinţă. Parcă 
el era cerul, care se lăsa pe pământ ca să se păstreze de teama 
nopţii apropiate. In golul de dindărăt iiveau să se avânte tinere 
stelele. Gazda mea, un mare scriitor şi profesor universitar bul
gar, care trebuia să mă aştepte la gară, nu se arătase. II ştiam 
om cu mintea împărţită şi mi-am căutat singur casa unde urma 
să trag. Nu l-am întâlnit de cât târziu noaptea. Era nemângâiat, 
dar nu pentrucă nu fusese la gară, de care uitase. Se frământa 
tot că nu mă poftise cu o zi înainte. Eu căutam să-l mângâi, că 
pentru câte aveam să vorbim şi să vedem, o zi mai devreme 
sau mai târziu, nu putea să ne păgubească nimic. „Bine, dar 
ştii Dumneata ce înseamnă pentru noi 2 Iunie?" Eu m’am uitat 
neputincios la cei dimprejur. Era printre ei şi Costov, dramatur
gul şi directorul Muzeului etnografic, pe care de atunci l-am 
pierdut, era Bojinov, marele caricaturist. Se uita la omul mic 
şi îndesat, care se sbuciuma în faţa noastră, şi nu mă ajutau. 
Se vede că îl aşteptau să vorbească. Trebuia să fie ceva deosebit^

— „Ziua de 2 Iunie, ar trebui să fie tot atât de mult a 
Bulgarilor, cât şi a Românilor. Dumnevoastră aţi uitat-o, iar noi 
ne-am închis cu limpul din ce în ce mai mult întrale noastre. 
Parcă din duşmănie a putut să iasă vreodată ceva bun! Vorbim 
cu toţii, învăţăm la. şcoală de Imperiul dela 1100 şi 1200 al lui 
Petre şi Asan. L-am făcut împreună. Bulgarii şi Românii, pe ur
mă şi cu amintirea întâiului mare Imperiu al lui Simion, dar, 
de când n’am mai fost atât de bine, acest imperiu a început să 
fie privit la Miazănoapte de Dunăre tot mai mult ca român, iar 
la Miazăzi tot mai mult şi acum în urmă chiar în întregime ca 
hulgar. Istoria nu se scrie singură, ci de istorici. Dar ce ştim noi 
din acel timp fără cronici şi de ce nu ne oprim la cei 70 ani 
de colaborare frăţească între Români şi Bulgari, petrecuţi aproape 
sub ochii noştri şi de când dovezile sunt pe toate drumuri o, 
dela întâia carte în limba bulgară modernă, acel Hiriakodromion, 
tipărit de Mitropolitul nostru Sofronie Vracanski in România la 
2806 şi până la 2 Iunie 1876 când aici lângă V rata, oraşul ace-
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luiaş mitropolit şi ca n îucliidcrc dd cerc, s'a prăbuşit lo\it de 
un ftlniiţ în frunte furtunosul nostru poet şi mucenic Hristu Bo
tev ? Dtimnevoastră ati luat alte drumuri, iar nouă nu ne place 
să ne mai aducem aminte, pentrucă în tot acest timp n’am 
făcut de cât să căpătăm dela Români, daruli din care sa urzit o 
(ară, şi n’am mai apucat să dăm nimic în schimb. Nici între 
oameni recunoştinţa nu leagă totdeauna; între State ea e dea- 
dreptul necunoscută.

Avem la biblioteca Naţională un manuscris, pe care am să 
(i-l arăt mâine. E de mâna lui Zamfir Arbore şi ne pare rău nu
mai că e atât de scurt şi oprit prea de vreme. A(i făcut acolo 
o Istorie a Bulgariei eroice între 1860 şi 1878, pentru care, dacă 
ar fi numai ea, şi ar trebui, noi cel puţin, scriitorii să vă prea
mărim. Nicăiri, nici în scrisul bulgăresc, eroii noştri cei mai 
scumpi, şi pe care ziaristul român i-a cunoscut şi i-a ajutat, nu 
sunt zugrăviţi cii atâta putere şi cu atâta omenie. Noi ar fi tre
buit s’o traducem şi s’o punem în mâna şcolarilor şi cititorilor 
noştri. Vremea aceea are să vie şi ea. Bulgaria n’a ştiut nici aici 
să dea ceva care să laude şi să facă iubită România în aceiaşi 
măsură în care scrierea lui Zamfir Arbore, ţinută mereu sub la
căt la noi, laudă şi face iubită patria lui Hagi Dumitru, a lui 
Caragea, Levsky şi Botev. Păcat că biografia lui Botev a rămas 
despărţită de textul pe care-l avea şi l-ar fi încheiat ca o apo
teoză. Am scos pentru Dumneata din acel manuscris câteva ciâm- 
peie dintr’o scrisoare trimisă lui Zamfir Arbore de ziaristul nostru 
Zaharia Stoianov, care a ajuns mai târziu Preşedinte al Sobra- 
niei. Scrisoarea e din 1886. S’a tipărit în româneşte în ziarul 
„Telegraful", care-l avea ca redactor pe Zamfir Arbore, lată ce 
credeau atâţia Bulgari a doua zi după războiul de libertate de 
sub Turci. In marea noastră statuie, ridicată în Piaţa Sobraniei 
Tarului Osvobotitel, Ţarului Liberator, sunt în grupul care încon
jură dedesubt calul împăratului, soldaţi Ruşi şi vo untari bulgari, 
dar lipsesc toţi oamenii din scrisoarea lui Zaharia Stoianov, Ko- 
găinicenii şi Brălienii, întâii şi cu mult înainte la datorie. La 
aceasta m’am gândit când am transcris pentru Dumneata, pe 
sărite, câteva rânduri".

Zise şi-şi căuta prin toate buzunarele, scoţând pe masă 
carnete, creioane, hârtii de tot felul, până descoperi într’o carte 
o foaie mare făcută în patru cu numele Bibiliotecii Naţionale. Eram 
mişcat că se gândise la mine, cum eram mişcat şi de vorbele 
lui. Vream să-l ajut să se aşeze pe un scaun:

— „Lasă că nu sunt chiar atât de obosit, cum ai putea să 
judeci după ghetele mele. La restaurantul Balabanov oamenii 
sunt învăţaţi cu mine. Scriitorii şi artiştii alcătuesc aici, la Sofia, 
o mare familie şi fiecare familie îşi are ciudăţenile şi ciudaţii 
ei. Numai proştii se miră. Noroiul de pe picioarele mele ede 
pe muntele Veslez. Ar putea fi luat şi aşezai la icoană. De acolo 
viu. In fiecare an, la 2 Iunie, tot tinerelul din Sofia face o ex
cursie, care e un pelerinaj, până la muntele şi la locul unde a 
căzut acum aproape 60 ani Hristu Botev. Am fost şi eu cu 
studenţii mei. N’am vrut să dau la nimeni până sus braţele de li-
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liliar, pc care le-am luat cu' mine şi nu m'ain uitat totdeauna 
unde calc. Nu m’am schimbat. Astă^i se umblă aşa cum am fost 
acolo".

Foate că era răguşit şi bătrân glasul care a început deo
dată să cânte cântecul lui Botev, dar to(i tovarăşii noştri au in- 

el în măsură. Alfi oameni de afară, care treceau pela 
fer<e>în?, sau oprit şi au cântat şi ei. Părea că toată Sofia, Bul
garia întreagă, din Dunăre până în Balcani, cântă:

fAniştit, Diiniiicii albă se vAhireşte. uisinCt vesel.
Şi Riideţchi fiului pluicştc pe vulul de aur,
Dur cund se urată mulul delu Co/.ludui
Pe vapor rusuuu o po inia şi se dosluşoară uri steag.

Profesorul vorbi mai departe:
— Radefchi e vasul austriac, pe care au pus mâna cei 

200 de cctaşi a-i lui Botev, îmbrăcaţi în grădinari şi l-au silit 
să-i ducă dela Giurgiu până la satul dela noi, Cozludui. SatuT^ 
în care am dat şi eu pe urmele poetului, este locuit şi astăzi, 
ca şi în zilele lui, numai de Români. Românii îl ajutaseră din
colo de Dunăre şi tot printre Români, prin satele lor care se în
tind până în jurul oraşului Vraţa, unde trebuia să i se încheie 
viaţa eroică, s'a strecurat în inima Bulgariei. Mani gândit astăzi 
la acest drum şi la România, înaintea monumentului depe munte. 
Ar trebui să fii cu noi acolo. Ai fi fost în locul Românilor, 
cari, pe nedrept, n’aii fost chemaţi şi n au venit niciodată. El ar 
fi înţeles şi te-ar fi privit cu iubire. A trăit ani de zile în Bu
cureşti, în Brăila, în Giurgiu, a scris şi a visat în ţara Dumnea
voastră, care a fost a doua lui ţară, şi a lăsat în ea, ca să nu-i 
mai vadă niciodată, femeia şi copilul.

Dar mă întind la vorbă şi nu citesc ce a scris Zaharia Sto- 
ianov, încă atât de aproape de zilele, pentru noi legendare, când 
sau întâmplat toate acestea: Nu există un singur Bulgar, mai 
mult sau mai puţin cult şi patriot, care să nu fi călcat pământul 
liber al României şi să nu se fi folosit de ospitalitatea frăţească 
a Românului. IntrV» epocă de o jumătate de secol, într’o epocă 
groaznic de neagră pentru noi privirea poporului bulgar a fost me
reu aţintită asupra malului stâng al Dunării, l ot ce a fost onest şi 
mare, tot ce avea vre-o iniţiativă, tot ce n’.î putut trăi şi respira 
în Bulgaria robită, lucra şi trăia în sfânta Românie.... Ţara voastră 
a fost pentru noi farul luminat al libertăţii, speranţa în viaţa 
nouă. Deşi vasali puternicilor Sultani, Românii au îngăduit, ba 
chiar au patronat organizarea comitetelor revoluţionare, au lăsat 
pe Rakovsky să-şi rostească vorbele de foc. au lăsat pe Liuben 
Caravelov să-şi tipărească ziarele „Zvobodo" şi Nezavisimost, au 
lăsat pe neastâinpăraţul liristu Botev să ne trimeată Cuvântul 
emigranţilor bulgari, şi să editeze apoi „Zname". Pământul vos
tru a hrănii pe apostolii libertăţii bulgare, pe luptătorii uriaşi ai 
neatârnării noiistre, pe Levsky. Rencovsky. Hagi Dumitru, Ca- 
ragea, adică întreaga pleiadă a martirilor noştri căzuţi pe câm
pul de luptă, morţi în ştreang şi prin temniţele turceşti. Româ
nia a fost a doua patrie pentru miile noastre de martiri.
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Şi acum, uită-ic Io rog, bine la mine. Ku suni membru al 
Academiei lîulgare. dar nu pot şi nici nu vreau să uit că Aca
demia noastră de astăzi este Societatea literară bulgară înfiin
ţată de colegi de seamă, care-şi ziceau la 18(it) în îl Decemvrie, 
în cererea tăcută marelui roman Mihail Kogălniccanu pe atunci 
Ministru de Interne; „Subsemnaţii cetăţeni ai Brăilei" Tenov 
alături de Bero şi Druniev. Când, tot pe area vreme se găseau 
acolo luceferii scrisului şi acţiunii politice, cari au deşteptat şi 
au înfiinţat Bulgaria, Bakovsky cel vecbiu. Liuben şi Fetcu Ga- 
ravelov, Botev, Dobre \oinicov, întemeietorul teatrului Bulgar şi 
toti ceilalţi, mă întreb cine mai rămăsese acasă şi ce ne-am 
fi făcut noi fără ei şi fără Homania. Mă simt şi eu pufin cetă
ţean al acelei Brăile şi cetăţean al Bomâniei. Şi dacă tara mea, 
în potrivelile ei politice, în care nu mă pricep şi nu vreau să 
mă amintesc. s*ar ridica vreodată, din orice pricină, împotriva 
Bomâniei, mi-aşi acoperi ochii, pentrucă mi sar părea că ea 
ar trebui să treacă peste cele mai mari umbre ale noastre, aşezate 
la hotar, ca să împiedice grozăvia".

Intre cei care ascultau pe cunoscutul meu se găsea şi scrii
torul Iordan lovcov, tras de n parte şi făcut, cum părea că-i era 
firea şi-i era poate numai boala, care I-a răpus curând. A avut un 
zâmbet de înţelegere, şi atunci m am hotărât să dau în româ
neşte cartea lui de povestiri: „Nopţi la Hanul din Antimovo", 
ca o amintire a acelei zile de 2 Iunie şi un semn al colaboră
rilor cu putinţă. A primit s’o ilustreze l'eodorescu-Sion şi a ieşit 
unul din frumoasele noastre volume, atât prin cuprinsul puternic 
al unui scriitor care citea în original şi preţuia pe Mihai Sado- 
veanu, cât şi prin înfăţişare tipografică. K ciudat în legătură cu 
rostul acestor cuvinte, că la 1932 criticul bulgar Vladimir Vasi
lev, rugat să scrie o prefaţă la această traducere, încheia astfel: 
„Această traducere, după „Mina de aur“ a lui Ştefan (Rostov, 
constitue un al doilea pas de adoptare reciprocă a valorilor cul
turale ale popoarelor român şi bulgar, care se face dincolo de 
Dunăre. V om şti să-l preţuim. Şi de data aceasta tot noi suntem 
cei îndatoraţi I “

l.a o căutare mai de aproape, fată de fiecare popor din 
jur şi din Peninsula balcanică ne putem descoperi în cursul se
colelor schimburi de înrâuriri şi de servicii de viată, ta fel cu 
acelea care leagă Bulgaria de noi. după mărturisiri care nici nu 
sunt ale noastre, ci ale celor mai buni dintre fii ei. Orice pas 
pripit al celor de azi poate deştepta o chemare la datorie şi o 
împotrivire a umbrelor, vrednice încă să fie ascultate şi ele, de 
vreme ce pe umerii şi faptele lor se reazimă ţările înşile, în care 
sau zidit V remurile sunt cumplite, după scrisa cronicarului. Să 
ne păstrăm firea, pentrucă am fost înaintea lor şi vom şti, prin 
cuminţenie, să fim şi după ele. Dacă ne vom slăbi unul pe al
tul. vor folosi alţii, nu noi.

EMaNOIL bucuta
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SONET

VISUL

Fis ; dar ceresc, neprihănită clipă 
Pe înnălţare către zări senine.
Trecut, ce din adune de nopţi revine 
Şi zori de zi ce-abiu se infiripă.

Nectar sorbit in somn din cupe pline, 
Abia simţite tâlfâieri de^aripă,
Comori impărăteşti ce vin, risipă, 
Grădini de mirt şi cântece divine.

Un fulger din a gândului abise,
Fugară implinire-a mii de vise 
De doruri fără reazim şi iubire.

Nălucă dintr-o lume de himere. 
Mustrare, braţ întins spre mângâiere. 
Vis : freamăt de-amintiri şi presimţire !..

ALEX. GHERGHEF.
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C A P I D A V A

La tea. 20 Km. dela Cernavoda în jos. spre llârşova, la pi- 
eioriil panlei ce coboară spre Dunăre şi pe care e aşezai aclu- 
alul saţ ce pană acum căti\ a ani purla numele turcesc Cala- 
chim-„satul cetăţii-, iar acum şi-a reluat străvechiul lui nume 
dac Capidava- satul dela cotitură", probabil după cotul mare 
pe care d face Dunc^ea în acest punct, se ridică un masiv stân
cos cu o suprafa(ă de aproape 4 hectare şi înalt de cca. 15 iii. 
dela nivelul apei, dominând astfel atât cursul fluviului, în sus si 

o distan(ă de cca. 15 km., cât şi toată regiunea joasă 
„Halta de dincolo de fluviu până la malul muntean al lîorcei.

1 e acest masiv^ se afla ruinele celătii romane Capidava \- 
legere minunată pentru acest scop atât prin înălfimea dominantă 
a masivului cal şi printr un important clement de fortificaţie na- ^ 
tiirala: anume, masivul, în antichitate, după sondajiile făcute, era 
înconjurat ajiroape în întregime de ajjă: numai spre Est avea 
legătură cu uscatul şi pe aici ieşia şi drumul din cetate.

nostul aşezării în acest punct a unei garnizoane militare 
era, in primul rând, paza hotarului dunărean, împotriva invazii- 
Ifir din câmpia munteană şi aceasta cu atât mai mult cA lângă 
Lapidava, când apele scad. Dunărea nu mai este navigabilă de
cal pe o lărgime de aproximativ 50 m. iar pe malul dobro
gean apar stânci masive până la mijlocul fluviului. Poporul jiăs- 
Irează traditia existenlei unui pod în acest loc „Podul Fetii'M)e 
fapt. dincolo. în ..Haltă”, se pot urmări resturile unui drum vechi 
cu direcţia spre Hurduşani, construit din piatră calcaroasă co- 
quihferă care, măcinându-se şi fiind mereu spălată de apă a 
lăsat pe loc numai coquiîiile. din care cauză dâra aceasta co- 
quihferă se şi numeşte azi de popor .,melciş‘'. E foarte probabil 
că acest drum exista şi înainte de stăpânirea romană în Dohro- 
gea, el făcând legătura teritoriilor dace din stânga şi dreapta Du
nării, unde Dacii erau .ot ca la ei acasă ca şi dincolo de fluviu 
In special teritoriul Capidavens avea o populaţie dacă foarte 
deasă. Dujiă sfărâmarea regatului dac al lei Hoerebista regiunea 
aceasta a format ea singură un mic regat separat, sub conduce
rea lui Dapiv. desfiinţat prin lupte de lîomani. Prin urmare în 
afară de paza graniţei în punctul acesta de foarte lesnicioasă 
trecere a Dunării, garnizoana romană mai avea sarcina şi de a 
ţine ordinea în mijlocul numeroasei populaţii dacice care trebuia
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romanizatei. $i ru mai mult cu cat (’apidava. vechea capi
tală a rugatului lu^ cra aşezată la un nod de drumuri,
drumul cu mergea dea.iiiigui Dunării, cel care venea de peste 
Dunăre şi care, probabil, din Capidava mergea prin Băltăgeşti 
—Dorobanţul la Ihmis (Constanta),— şi în sfârşit cel care mergea 
spre Ulmetum (t^antelimonul de azij-llistria.

Această situatiu geografică a determinat nu numai înteme
ierea unei garnizoane militare, ci şi desvoltarea unei aşezări ci
vile destul de importante în vremea romană. Capidava şi în a- 
cuastă vreme, după cum ne arată isvoarele epigrafice, a fost re
şedinţa unui departament, „tenitorium Capicinven^e". Urmele a- 
şezării civile se întind pe o suprafaţă cu mult mai mare decât 
acea ocupată de actualul sat.
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Piatră funerară aparfinând unei familii de Daci din Capidava

Până în prezent cercetările noastre nu sau îndreptat către 
această aşezare, ci numai spre cea militară ca fiind mai imediat 
fructuoase. Totuşi în construcţiile acesteia din vreme mai târzie 
au fost utilizate, date fiind împrejurările presante, monumente de 
tot felul—arhitectonice, sculpturale, epigrafice—aduse din aşeza
rea civilă a Capidavei, ba chiar şi din satele învecinate. Din a- 
cestea se vede că elementul dac era foarte numeros în Capida
va cât şi în satele vecine dintre care unul îşi păstra chiar nu
mele vechi dac—i’icus Sceno/’es/s—cu primarul său Ubremjs, iarăş 
un nume dac. Apoi iscoadele epigrafice ne arată pe acest ele
ment dac destul de rezistont romanizării. Chiar în vremea de 
cea mai mare înflorire a Komanismului, la Dunăre, adică epoca

r•*
«
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Piatră funerară a „nci familii do Daci din Capidava 
iVîcTjorifdlea iiiscn'niiilor dc'scoopriio nan-i inimv « • i

n.e c-ural dace. In allol'o' ,leşi n,,n,,'irsunr;:rar4S^ d"n’ 
pa unele ajuammle, oamenii cari ic poaria sunt de origiVă dacă
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desigur deveniţi romani prin încctăţenire şi odată cu aceasta şi 
prin nume. De pildă. întro inscripţie C. Vcturiu^ Tertiiw, înlre- 
buinţea/ă pentru defuncta sa soţie apelativul ţdesm 'rdător „do
mina Mamusa‘" nume, cel din urmă, de origină dacă, ceea ce a- 
rată că în viaţa intimă familiară Dacii încă mai păstrau cate ce
va din limba lor şi după completa romani^care. Dar tot în legă
tură cu dacismul capidavens să ne oprim puţin la una din ins
cripţiile cu nume dace care-i de o importanţă covârşitoare pen
tru lămurirea unor probleme din trecuta viaţă a neamului nostru.

Este o inscripţie funerară pusă de /.ura şi Tsirn tatălui lor 
Bassiis şi fratelui lor Tsinna, toate nume dace. Important aici 
este ortografia numelor celor trei fraţi Zura, Tsiru şi Tsinna. In 
alte inscripţii le găsim ortografiate în Sura. Ziru sau Siru şi Zinna. 
Această varietate în transcrierea acestor nume în limba latină 
însemnează că în ele era un sunet— cel dela început — specific 
dacic pentru care Romanii nu aveau un semn în alfabetul lor. 
Foarte probabil că acel sunet era acelaş care se păstrează şi 
azi în Banat, Macedonia, în unele regiuni din Moldova şi în ge
neral la populaţia din munţi,, adică sunetul „dz*" ca în „brândză", 
de pildă.

Inscripţia noastră e importantă prin aceea că ea dărâmă 
definitiv o teorie a unor Slavişti, cari pe baza asemănării aces
tui sunet dac cu sunetul slav c au declarat unele numiri topice 
din Dacia ca numiri slave având să dovedească prin aceasta că 
Slavii pătrunseseră în Dacia înainte de cucerirea lor de Traian.

Aşa e cazul cu Dierna (Orşova de azi) transcris de Romani 
în mod variat: Dierna Zierna, Tisierna et .

Slaviştii pretind că acest nume nu e altul decât slavul 
Cerna numele şi de azi al râului, care se varsă în Dunăre lângă 
vechea Dierna—şi pe care sunet Romanii l-au transcris cum li 
sa părut mai bine cu semnele alfabetice de care dispuneau; că, 
prin urmare Romanii, când au cucerit Dacia, au găsit acolo pe 
Slavi dela cari au păstrat, cum dealtfel făceau în general, numi
rile topice, alterându-le întrucâtva după mijloacele lor fonetice. In
scripţia dela Capidava dovedeşte precis că sunetul transcris aşa 
cum este în numele Dierna era un sunet dac, şi deci nu mai 
)oate fi nicF o^ îndoială asupra originei dace a acestui nume. 

?rin urmare nu poate fi vorba de o romanizare a unor numiri 
topice slave existente în Dacia înainte de cucerirea ei de Ro
mani, ci numai de o slavisare, începând din sec. VI d. Cr., a nu
mirilor topice Daco-Romane, fie prin traducere—cum e cazul cu 
Viciis Petra—Camena, de lângă Hamangia, fie prin înlocuiri cu 
numiri Slave pe bază dc asemănări sonore întâmplătoare, ca 
'Hsierna—Cerna, ceiace însemnează că la năvălirea Slavilor pe 
la începutul sec. VI populaţia Daeo-Romană continua să locu
iască vechiul ei teritoriu.

Alături de populaţia dacă a Capidavei descoperirile de până 
acum ne arată şi o populaţie romana — fireşte nu venită chiar 
din Italia, cum dealtfel nu era nici posibil în vremea imperială 
şi nici necesar, pentru că în această vreme românismul activ nu 
se găsea în Roma sau Italia, ci în provinciile de graniţă. Această
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t><)puta|ie era formatâ din negustori, meşteşugari şi agricultori 
veniţi din provinciile mai vechi romanizate complet.

In afară de administraţia locală comunală. în Capidava după 
cum se constată din inscripţiile descoperite până acum, mai erau 
şi unele servicii în legătură cu administraţia centrală.

Astfel, cum era şi firesc dată fiind aşezarea Capidavei 1a

Piilfră funerară pusă de gotul Aurgais sofiei sate

un no.i de drumuri, exista aici un serviciu poştal- s?a/fo proba
bil—şi unul vamal.

Aceste servicii ca şi agricullorii, meşteşugarii şi negustorii, 
veniţi din regiuni complet romanisate. sunt factorii care au con
tribuit 1a romanizarea populaţiei dace băştinaşe alături de ar
mata staţionată aici.
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Prin secolul nl III, când încep năvălirile barbare, dacă viaţa 
oficială esle iiiircruptu din când în când, cea locală, a celor de 
jos, continuă să se manifeste fură înltcrupere, fireşte, însă, în 
forme rurale şi supusă pe nesimţite influenţelor noi. Ka primeşte 
noi elemente, barbare, pe care le romanizează dar în acelaş timp 
şi ea începe să se transforme.

O inscripţie funerară, din a două jumătate a sec. Ill-a de 
mare importanţă ne vorbeşte de un gol Aurgais care se stabilise 
la Capidava şi se romanizase complet. Monumentul însă ne a- 
rată multă decădere. Tot aşa, descoperirile din epoce mai târzii 
ne mărturisesc forme de viajă mult inferioare. Dar tocmai prin 
aceasta se explică persistenţa elementului Dacn-Homan în faţa a- 
tâtor invazii, atâtor cuceritori: Formele inferioare persistă.

După cum am spus mai sus, săpăturile arheologice de până 
acum au avut ca obiect numai lagărul militar. Acesta, construit, 
probabil la începutul sec. Il-a, a fost distrus şi refăcut de mal 
multe ori. La început avea forma clasică a castrului roman, de 
formă dreptunghiulară cu patru porţi—pe fiecare latură câte una 
—flancate de turnuri interioare, cu zidul înconjurător gros de cca. 
1,10 m., având înăuntru acel val ce servea de drum de rond iar 
în afară două rânduri de şanţuri şi valuri, după cum am cons
tatat printr’o secţiune făcută în partea de Est. Pe la jumătatea 
sec. lll-a castrul este distrus de Goţi. Este rgfăcut după câtva 
timp, însă în alt i formă cu caracter pronunţat defensiv. Zidul 
este gros de 2,60, înalt până la 9 in., cel puţin, şi cu turnuri pu
ternice ieşite în afară la colţuri şi pe laturi.

Este deci o adevărată cetate. In prima jumătate a sec. IV, 
această cetate este distrusă şi ea şi refăcută în aceiaşi formă. 
Distrusă din nou, în ce vreme nu ştim, cetatea nu e părăsită dar 
nici nu se mai reface întreagă, ci numai un sfert din ea, îii col
ţul dinspre Sud-Est. Această reducere, dealtfel, esle în obiceiul 
general al Romanilor din această vreme târzie şi corespunde 
şi cu fărâmiţarea marilor unităţi militare în unităţi mici.

Despre corpurile de trupă care au staţionat în Capidava, 
până acum nu avem ştiri complete. Un fragment de cărămidă 
databilă pe la începutul sec. II, poartă ştampila f.RG. XI. C.l 
leg (io) XI cl'-(audia). Probabil că un detaşament din această 
legiune e primul corp de trupă care a ocupat castrul dela Capi
dava şi pe care poate chiar el l-a construit. O inscripţie din sec. 
11 pomeneşte un batalion de soldaţ auxiliari (’o/iors / Ger- 
mammim. In sfârşii pentru sec. IV Xotiiin Dignimtum numeşte în 
garnizoana Capidavei un Cunciifl cquitum solcnsiuw.

Cercetările continuă cu mari speranţe: La Capidava avem 
de a face cu un mediu rural, cu un mare procent de Daci, su
pus unor puternice influenţe de civilizaţie, deci se poale lămuri 
procesul complet al Romanizării.

Populaţia rurală e aceea cure a conlinum civilizaţia Ro
mană împotriva tuturor invaziilor, deci se poate urmări tot pro
cesul de transformare suferit de această populaţie până în vre
me târzie.

Gr. Florescu
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ZORI DE PRIMAVARA

Cu uiilu-i roz pe ceruri azurii 
ylncwmenit aerian migdalul,
Sincla golfului îşi frânge valul 
Molatic peste scoici trandafirii.

E-atăt de cald văzduhul, că nu ştii 
Ce proaspăt vis şi-a limpezit cristalul: 
Balcicul îşi descoperă tot malul 
Şi'n soare norii se topesc fâşii.

Pe plaja potopită de lumină 
Un turc bătrân vopseşte un caic.
Pescari cârpesc năvod cu plasa fină.

Şi piersicul, eri gol, e azi în floare,
Pe când-petală albă-tot mai mic 
în zări, catarg cu pânze stă pe Mare

Ion Pillat

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Proiect AFCN



îngemănare

Maica sVnlins ca o cerească bae 
In rada pontică; stihie lină,
Ascultă ’n ea cum, orgă în surdină,
Ii curge Dunărea prin măruntae.

Deodată-şi rupe-otgoanele din mal 
Şi creşte ’n hore de mânii, cât munte; 
Măcel de alge-i sângeră, de crunte;
Ne scuipă visul cu clăbuci de val.

0, furiile ’n crâncen dans pe mare,
Ce ’n clipe-o smulg din calmă maiestate. 
Iubito, mult asemeni mării, poate 
Furtuni şi ’n ochi î(i scapără, amnare;

Că văd grăunte—ascuns în fine cute 
De scoici, prin ere, cum şi-a scurs în ei 

.Tot viul, fulgerat cândva scântei.
In itău de ape reci şi neştiute.

AUREL DUMITRESCU

v-r ■ v>
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EŞARFE DE MATAŞE
TRADUCERI DIN POEZIA JAPONEZA 

J
Ce scump este Visul 
fu noaptea cu lună,
Când Marea e calma 
Şi ţărmul pustiu!.,.

fata, corabia porneşte.
Cu pânzele ridicate, grăbită: 
Şi fata hangiului,

Din prag, o salută...

Ce păcat că'n dimineaţa aceasta 
Pânza nesfârşită de ceaţă 
Îmi ascunde silueta

Iubitului care pleacă!

Intro fugă-am venit pân' la mare 
Ca săd văd şi să-mi iau rămas bun:
Dar, deodată, cof,leşindu-mă plânsul,

Nici un cuvânt nu i-am spus.
AL. T. STAMATIAD

N
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ELEGIE PENTRU O FATA MOARTA
MUi versii-acesta plin de amar suc.
Cum toamna dc tristeţea neştiută,
De când aleargă vremea tăvălug 
Pe ochii tăi incluşi, pe gura mută.

Al morţii grabnic seceriş a stins 
Din trupu-ţi zile, una câte una,
Şi liniştea pe care te-ai întins 
Ţi-a veştejit peste dureri cununa.

Dintre poveri doar una ţi-ai ales:
Să-ţi crească muşchiul anilor pe piept,
C’ai spus mai înainte de cules:
„Aici, la voi, eu n'am să mai aştcpC,

Veleatul ţi-ai mutat la prag de stele,
In flori lumina, inima n uitare
Şi-ai pus în deget cel dintre inele
Mai scump —o stea de vis nemuritoare

Cerul ce-ţi sta acum un duh pe-aproape.
Ca primăverii brâele - azurii,
Ţi-a stâmpărat pe veci, trudit, sub pleoape, 
Orcanul lăcrimărilor de-aci.

\
Ci peste ochii-ţi stinşi, pe gura mută,
S'or vălmăşi, pustii, anii uitării,
Cum toamnelor tristeţea neştiută.
Tot mai afund, in apele ’nserării...

AUREL DUMITRESCU
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UN cAlAtor francez la marea neagră
IN ANUL 1802

Panifil C Georgian
Profesor la colegiul Naţional Sf Sava

In anul X al Calendarului revoluţionar, — corespuiizălor 
anului 1802, — au apărut în Editura Dentu din Paris două 
volume eu note de călătorie ale lui J. li. I.echevalier mem
bru al societăţii de ştiinţe şi arte din Paris, ai Liceului din 
Caen şi al Academiilor din Edimburg, Gotting, Cassel şi Madrid, 
— sub titlul: Voyage t/e Ia Propontide et du Pont luixin Le- 
chevaller arată chiar în prefaţa acestei scrieri că ţinuturile pe 
care^ le descrie au fost dăruite din plin de natură, fără însă ca 
stăpânltorii lor, cari sunt oameni de caracter, corecţi, recunoscă
tori, generoşi, să cunoască legile fundamentale ale Economiei 
politice, prin care ar putea transforma Constantinopolul în me
tropola Europei şi a Asiei. Principalul obiect al operei lui Le- 
chevalier este Constantinopolul. pe care îl descrie cu lux de 
amănunte, în dorinţa de a-i face cunoscute toate laturile care îl 
aşează în fruntea tuturor oraşelor lumii. — Descrierea lui a 
fost făcută şi sub influenţa Ambasadorului francez la Constan- 
tinopol, vestitul Choiseuil Goiiffier, un mare pasionat pentru arte 
şi ştiinţe. — Scrierea lui F.,echevalier este împărţită în cinci părţi:

1- a Cuprinde descrierea Propontidei, — cu şesul Prusiei 
din Bitinia şi tabloul Helespontului (cap. I—VI);

2- a cuprinde descrierea Bosforului tracic (cap. I—XVI);
3- a cuprinde descrierea Constantinopolului (cap. I—XVI);
4- a cuprinde analizarea hărţii Constantinopolului, monu

mentele moderne şi descrierea lor pe baze de citate istorico 
luate din Gibbon, Cantemir şi Delacroix (cap. I—-XII);

5- a parte cuprinde observări gcogralice asupra Mării Negre, 
culese în cea mai mare parte din cercetările CoUmclului iafitte, 
un inginer distins, modest şi blând, - care i-au fost comuni
cate lui Lechevalier de Inginerul Monnier, ajutorul pentru forti- 
ficaţluni militare al lui Lafitte şi sub director al fortificaţiilor din 
Geneva. (Cap. I—VIII).

1) Ambele volume le am în Biblioteca mea.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Proiect AFCN



m,

\’om (losprimle din opera Ini Leclievalior numai cunoşlin- 
tcle care se referă la Marea Neagră românească. Acesle cnnoş- 
lin(e, deşi nu aduc lucruri noi. lolusi suni însemnale pcniru că 
ele arală gradul cunoşiintelor islorico-geografiie despre regiunile 
noastre acum aproape 140 de uni.

Din observările făcule de Lafitte şi comunicate lui Leclie- 
valier de Monnier şi din studiile personale, autorul călătoriei 
dă o descriere topografică a coastelor Mării Negre.

Marea Neagră. — numită odinioară Ponlul-Euxin, — se cu
prinde între 41 şi 46 grade latitudine septentrională şi între 46 
şi 60 grade longitudine răsăriteană, socotind ca prim meridian 
cel ce trece prin Insula Fierului. Lungimea ei este dela apus 
către răsărit de 210 leghe marine, măsurate de pe coasta Hu- 
meliei şi până la gura râului Pliasis din (>enrgia: lăţimea Mării 
Negre, dela capul Baba din .Anatolia şi până la Kocijabey — din 
Oc/alcov. — este de 110 leghe marine.

In Marea Neagră se varsă cinci fluvii muri:
Dunărea, Nistru, Nipru, Donul şi Cubaniil şi o mulţime 

altele mai mici, ca: Fbasis, Batum, Kizil-Frmak, Sacearia etc.
Diinărcm îşi are gurile ei aproape de coasta bulgărească. 

Malul drept al Dunăiii este mărginit de Munţii llemus, numiţi 
de Turci: Balcani; malul stâng pare că este unit cu apele Nis
trului şi Niprului. Coasta Mării dela Kara-Herman până la Aktiar 
în Crimeea este groasă şi greu de cunoscut.

Donul sau Tanais se varsă în M. de Azov, care comunică 
cu M. Neagră prin strîintoarea Zabache.

Coasta Mării este prevăzută cu înălţimi mai mari sau mai 
mici de pe care se prăvălesc, prin văi înguste, ape repezi.

Acestea sunt toate cunoştinţele topografire pe care le are 
Lechevalier despre Marea Neagră.

In capitolul IV al părţii a V-a, Lechevalier descrie Coasta 
Mării din Crimeia până la Sud de Dunăre, coastă pe care se 
varsă Nipru, Nistru şi Dunărea.

.Nistru vine din Po'onia, udă Choczim, Benderul şi se varsă 
în M. Neagră 1a 3 leghe mai sus de Akerman. (Cetatea Albă). 
Gura Nistrului este barată de un banc de nisip, care prezintă 
două desctiiz^turi, prin care se scurg apele. Deschizătura din 
dreapta se numeşte: Trecătoarea Constantinopolului, iar cea din 
stânga, mult mai îngustă, se numeşte Trecătoarea Oczacovului. 
Gura Nistrului se confundă cu lacul Oridovo. Numele lacului 
aminteşte de autorul Elegiilor pontice. Lechevalier afirmă că 
„moldoveni instruiţi“ l-au asigurat că locuitorii de pe malul la
cului păstrează amintirea ilustrului poet exilat, care a plâns pe 
malurile acestui lac.

In oraşul Akerman nu pot ancora vase. Ele se opresc în 
larg la vreo şapte, opt-picioare de apă dedesubtul gurilor Nis
trului. Şalupe şi bărci duc grâne, lână, unt, piei, vinuri şi lemne 
până la vasele ancorate şi acolo le încarcă.

Dela Akerman până Ia Kara-llirman, oraş aşezat la sud de 
gurile Dunării, coasta este nisipoasă, joasă, favorabilă debarcă
rilor. Ici, colo, se văd pâlcuri de arbori şi colibe de pescari.
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Gurile Dunării, multe la număr, se numesc în general:
/ÎO(/<iS.

Gura Sunnc (Sulina) este cea mai proprie navigaţiei. Apa 
curge prin această gură cu o viteză de trei mii de „toises" pe 
oră; albia Sulinei este de aproape 100 de „toises" lărgime şi 
de 25 de picioare adâncime. Două diguri care se prelungesc în 
mare, unul pe dreapta şi altui pe stânga, apără de inundaţii. Cel 
de pe stânga este mai lung, ca cel din dreapta. Marca roade 
mai mult coasta în partea stângă; până acum însă na reuşit să 
distrugă fortul unde a fost instalată o baterie în ultimul război 
ruso-turc.

llratul Sulina are numai 20 de case, care nu sunt inun
date, fiindcă sunt clădite cu trei p cioare mai sus de cât nivelul 
apei. In Sulina este o moscbeie şi băi construite pe ruinele unui 
vechiu edificiu. Tot satul este aşezai pe o platformă de nisip de 
cinci şase „toise" lărgime alături de care sunt mlaştini formate 
din apa inundaţiilor.

Singura gură a Dunării pe care pol circula corăbii este 
Sulina. Aceste corăbii sunt încărcate cu grâne, cu lemne din 
V^alabia şi cu multe alte mărfuri.

Ksra-llirman este un sat mare, aşezat pe malul mării, la 
marginea unei ramuri din Munţii Hemului, care mărgineşte ma
lul drept al Dunării. Drept orice fortificaţie, Kara-llirmanul are 
numai un castel pătrat, cu câte un turn rotund Ia fiecare colţ. 
Fortificaţiile sunt în ruină, fiindcă după ce le-au bombardat Ruşii, 
nimeni nu sa mai gândit să le repare. Ruşii au dat foc şi unei 
magazii aşezată pe un cap spre sud, la o leghe mare de Kara- 
Mirman.

Magazia aceasta era făcută pentru a se depozita în ea grâ- 
nele destinate pentru îmbarcare. In 1787 autoritatea marelui Vi
zir şi a Sultanului nu erau cunoscute la Kara-Ilinmn şi nici în 
alte locuri din vecinătate. Un oarecare Deli-Mt;bmct, rezident Ia 
Keustenge, era şeful rebelilor din aceste ţinuturi, nemulţumiţi 
de vexaţiunile Paşilor, cari, şi ci erau de multe ori neascultă
tori faţă de Sultan.

Dela liara-Hirman până Ia Varna, Lechevalier nu mai ci
tează de cât în treacăt localităţile: Heustenge Constanţa ?j, Âlan- 
kalia (Mangalia), Cavarna şi Balcic, — fără să spună ceva des
pre ele.

In penultimul capitol al descrierii sale, Lechevalier arată 
câteva observări generale asupra Mării Negre.

Marea Neagră are avantajiul de a avea pe toate coastele 
ei porturi şi rade. Naufragiile numeroase se datoresc ignoranţei 
şi lipsei de experienţă a marinarilor turci, cari n au hărţi şi nici 
metode de navigat. Marinarii turci nu pot să dea nici o infor
maţie asupra aşezării locurilor, asupra curenţilor, asupra coas
telor sau a adâncimilor. Turcii n’au scris nimic în această pri
vinţă şi nici nu vor să înveţe din practică. Vasele lor sunt rău 
construite şi rău conduse.

Este de folos să se cunoască forţa şi direcţia curenţilor 
năspuţi de cele duci fluvii de seamă care se varsă în Marea
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Neagră. Aceste fluvii aduc mari cantită(i de nisip, care se depun 
la gura golfurilor sau sunt duse de vânturi şi transformate în 
dune. Coastele Mării Negre în general sunt argiloase, acoperite 
la suprafaţă de un strat de pământ negru, bun pentru cultura 
plantelor. Numai la gurile fluviilor sunt nisipuri; unele din a- 
ceste nisipuri sunt aduse de departe de apele curgătoare. Malu
rile mării sunt roase de valurile cele puternice, de vânturi, de 
curenţi — astfel că aspectul coastelor se schimbă mereu.

Comerţul Mării Negre ar putea să fie mult mai folositor 
turcilor şi naţiunilor Europei, dacă ar fi făcut de marinari iscu
siţi şi de negustori mai deştepţi. — Navigaţia înceată scumpeşte 
mărfurile, iar neîndemânarea negustorilor, cari n’au magazii de 
mărfuri, măreşte şi mai mult preţurile. — De aceea Turcii pre
feră un comerţ în stil mic şi nimeni nu face nici o operă pu
blică pentru folosul comerţului. — Drumurile cari leagă centrele 
maritime cu ţinutul din interior sunt în stare rea şi nici vehi
culele nu sunt nici bune. nici suficiente.

Principalele mărfuri care se exportă din aceste ţinuturi 
sunt: grânele, — rezervate de obiceiu pentru Constantinopol, — 
lână, lemne, piei, ceară, miere, cânepă. Mărfurile importate sunt: 
ştofele, cafeaua, zahărul, dantele de aur şi argint. Ar trebui însă 
ca negustorii să fie protejaţi de guvernul turc, contra lăcomiei 
şi vexaţiunilor Paşilor şi a altor funcţionari subalterni. — Avan- 
tagios ar fi de asemenea ca negustorii de aici să ducă in Rusia 
şi vin şi alte câteva articole din Franţa. Comerţul M. Negre este 
supus la vămi extraordinar de mari, stabilite arbitrar.

Din punct de vedere militar. Turcii pot să apere comerţul 
Mării Negre: printr o marină superioară celei ruseşti, comandată 
de un şef experimentat şi punând stăpânire, — îndată ce vor 
rupe legăturile cu Ruşii, — pe Bosforul Cimerian sau strîmtoa- 
rea Zabache, pe Taman şi ţinutul vecin al Grimeei şi pe Kil- 
buru, pentru a închide gura Niprului.

* *

Acestea Sunt ştirile în legătură cu partea Mării Negre care 
ne interesează pe noi, desprinse din scrierea lui Lechevalier.

Scopul acestei scrieri nu este atât cel ştiinţific, cât altul: 
Francezii, în acest timp, nu dorian să vadă pe Ruşi întinzan- 
du-şi puterea lor spre Constantinopol. Turcii nu însemnau prea 
mult, dar sprijinul Apusului îi punea la adăpostul pretenţiunilor 
ruseşti.

Lechevalier scrie această călătorie a lui, în care se ocupă 
mai ales de Constantinopol, de apărarea lui militară, urmărind 
de sigur să atragă atenţiunea Turcilor asupra pericolului rusesc. 
Descrierea coastelor turceşti dela Varna în spre sud şi a coas
telor ruseşti din nordul Mării Negre a fost ţinta lui de căpete
nie. Acestea trebuiau cunoscute bine. fiindcă acţiunile militare 
aici aveau să se localizeze. Actualul mal românesc al Mării 
Negre, descris numai în treacăt, nu interesa prea mult. De acea 
şi greşelile geografice ale lui Lechevalier din care nu vom cita
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de cat aceea că în Dobrogea, în dreptul aşezării Kara^llirman se 
află o culme a mun(ilor Balcani.

In acest timp călătoriile apusenilor în Orientul Europei şi 
în special în Imperiul turcesc şi relaţiunile scrise, care se dau 
de cei ce le-au întreprins, sunt o dovadă a politicei externe a 
apusenilor îndreptată asupra chestiunii Orientale. Astfel, chiar în 
1806, apărea la Paris o carte despre călătoria în Crimeea şi pe 
ţărmurile Mării Negre a lui |. Reailly ‘), — mult mai bine in
formată ca aceasta a lui Lechevalier, din care de asemenea se 
desprinde interesul ce-l purta apusul acestor regiuni, ameninţate 
de puterea rusească.

Pentru noi însă o concluzie: Coasta românească a M. Negre 
care acum o sută patruzeci de ani nu era prea cunoscută şi nici 
nu însemna prea mult pentru Lechevalier. reprezintă astăzi cea 
mai civilizajdi parte a târmului Măi ii. Este munca unui popor 
tihnit, a Românilor, stăpâni ai coastei acesteia din cele mai 
vechi timpuri; este legătura noastră cu Marea moşilor şi a stră
moşilor, manifestată prin opere arhitectonice impresionante; este 
fixarea noastră în acest pământ pe care nu l-am cucerit dela 
nimeni, ci ne-a fost lăsat moştenire. In adevăr, numai un po
por ca al nostru, care niciodată na purtat nici un război de cu
cerire, dar a purtat nenumărate pentru apărarea moşiei lui, — 
numai un asemenea popor putea să creeze la malul mării lui 
civilizaţia despre rare astăzi s’a dus vestea.

p. aoMu

I) Cartea o am în Biblioteca mea.
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B A L C î C
Scumpă Regină depun lingB inima 

Ia, flori nemuritoare adune din grădinele 
copilăriei Tale de la Sf. ,Antonie-Malta, 
pe care atât de mult le-ai Iubit şl le-ai 
cântat.

(Cuvinte de pe o jerbă de Hori,U un Putir de aur).

După ce ai străpuns cîmpia Bărăganului cu un tren rapid, 
într’o zi însorită, locomotiva îşi micşorează înariparea roţilor şi 
intră triumfal sub o boltă de horbotă, plutitoare ’n spaţiu, ţesută 
ca de un gigant din alte vremuri străvechi, oprindu-se curând 
într’o staţie mică. Călătorul strein, cu elanul său spre evadări 
albastre, citeşte o clipită în pauza trenului un nume de gară 
atât de cunoscut: Cerna-Vodă.

Se află acum la porţile orientului ţării.
Ochiul său iscoditor, cu privirea încordată, caută să stră

bată zările cînd gara a rămas în urmă şi scrutează doar să gă
sească vreun vestigiu al unor vremuri apuse, care s’au profilat 
pe aici. In zadar se strădueşte să întîlnească ceva, o evocare în 
piatră, de templu sau de un viciis roman. Pretutindeni stăpîncşte 
procesul risipirii de veacuri a măreţiilor, în colbul lutului şi al 
uitării. Intuiţia sa adunată de prin cărţi, îi va reaminti însă că 
sub aşezarea oraşului de azi, cu casele lui modeste, a înflorit 
cîndva în negura timpurilor, o cetate romană de vigilă pe Istm; 
Axiopolis.

Trenul îl duce în grabă şi mereu înainte, pe o Unic dreaptă 
şi pînă să se rcculeagă din noianul istoriei, a şi descins la 
Tomis.

Marea albastră, cu sclipiri de smaragd, de argint şi cu tă- 
lăzuiri de visuri, îl primeşte calmă, senină şi cu irizări de cre
puscul sau cu braţe de spume, uşoare, şi cu fluturări de năframe 
albe, în larg, care se topesc la ţărm.

Ambianţa de - aici e plină de soare, de evadare şi de culoare.
Dar, marea la Constanţa aparţine mai puţin privitorului de 

|ie ţărm, decît aceea, de pildă, dela Capul Caliacra, 13a|cic sau 
Ecrene,
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E impresionanta privită la l'omis, dar e unică şi ^jrandioasă 
depcfalczacea mai înaltă a litoralului şi parcă mult mai albistră 
la Ecrcne şi Balcic. E o problemă desigur de miraj, la care lu
mina şi locui de unde o admiri participă hotărîtor.

Călătorul, însă, va rămîne cu el singur în LÎnd de armonia 
frumuseţilor răspîndite. cu o mare dărnicie în acel cuib de rai. 
care se cheamă Balcic.

Deoparte a lui, înălţări albe ca de zăpadă, sălaşuri de în
geri şi zîne, — dealuri pitoreşti coborîte de sus, la vrerea pulbe
re! aşezată în coame şi falduri, care se prelungesc în altele mai 
escarpate, ce se modulează deaiungul ţărmului spre Valea Bato- 
vei, pînă ce se săvîrşesc intr'un larg podiş. —

La sînul lor apar grămădite în estrade şi amvonuri, vilele 
albe construite într’un alean, cochete şi nobile, contrastînd cu 
aşezările vechi, patriarhale ale vieţii orientale găsită aici. Ici, colo, 
vreun minaret aminteşte împăcarea de sine şi înfrăţirea versetului 
cu nemărginirea.

Dacă soseşti aici pe vreme de scară, Balcicul e o revelaţie 
dintr'un psalm biblic, cu lumini pîlpîitoare de candele, care lică
resc acolo, jos, în taina Dumnezeirii. Şoseaua coboară alături de 
o vastă prăpastie şi te lasă uşor, pe nesimţite, într’un furnicar 
de oameni.

Priveliştea, de acum, e plină de animaţie şi tremur, în timp 
ce religiozitatea Balcicului a rămas sus, sus de tot agăţată pe 
vîrfuri de lut.

Dar, a doua zi, marea şi soarele te cheamă spre larg să 
pluteşti pe unde, odată cu înaripări de zefir sau sboruri de al
batroşi. Sineala albastră e unică şi tremură în ea tot văzduhul. 
In pînzcle lui Florian doar de găseşti aceste frumuseţi, aşlernule 
cu adevăr şi cu un mare dar.

Gîndul te mînă îndată spre paradis, spre o grădină a Espe- 
ridclor şi marea îţi dcsvăluc undeva un refugiu verde de arbori, 
în amfiteatru. Balcicul e o minune privit de pe mare, dar cînd 
undele te poartă spre Cuibul Reginei, apele devin şi mai albastre, 
iar soarele zîmbeşte din corole de roze, din potire de crini şi 
din toată fantezia exotică. Ghirlande de purpură, lujere cu flori 
mici şi multicolore petrecute pe sub arcade, împodobesc deopo
trivă portaluri, vaze romane adunate de pe tot cuprinsul Dobrogei. 
scări de piatră care se pierd în boschete. Palatul Tenha Invah, 
de o arhitectonică numai în piatră, orientală, e alcătuit din mai 
multe corpuri, fiecare cu înfăţişare de măreţie regală'

Intr’un loc mai retras, în perspectiva unor pergole. apare 
într’un cadru arborescent, tăcut şi pios: Stella Mads. Mausoleu 
sfînt pentru ţară, căci aci se păstrează într'un potir de aur, ini
ma celei mai mari Regine a noastre.

Mică. discretă, e ca şi o bisericuţă a lui (ialaction. dintre 
răzoare.

Peste tot numai flori, iar pe o latură regulată a parcului, 
de o parte şi de alta a amforelor şi a vaselor romane înşiruite 
pe o aleie, se răsfaţă la soare, pajişti cu zinnia, cu lalele înalte.
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din cele mai exolite» în mijlocnl tăiora pr^-domină culoarea 
violetului cardinal.

In lot locul împrăştiate cu bogăţie, asîodele, iris pummila, 
buiori sălbateci şi toată flora horticolă a orientului.

La poalele unei superbe cascade, la umbra gigantică a 
unui plop aquatic, aplecat înspre mare, vei găsi călător nostalgic, 
urmele paşilor măreţi ai Reginei, care, adineauri sa ridicat din- 
tr’un fotoliu de piatră şi s’a risipit între flori, pe alei, profilîndu- 
se ca o zînă printre colonade.

Închizi ochii ca în vis şi-i deschizi şi te întrebi dacă totul 
nu-i o himeră născută din ape, în taină de şoapte şi murmur de 
isvoare.

Cînil marea apoi se transformă în ametist şi soarele moare 
undeva pe un pisc, dintr’un minaret, în Balcic, un muedin dă 
svon de pastorală:

„Allah-echber!
„Eşhedu-enlea-ilalie il lelah!
„Eşhedu enne Mohamedun resulullah!
„Aiia iessalah, aiia lessalah!
„Aiia lelfelah, aiia lelfelah!
„Allah-echber... Allah echber leal
„llahe, illea Allah!

„Dumnezeu e mare!
„Cred că există un singur Dumnezeu!
„Cred că Mohamed este profetul lui!
„Veniţi pentru rugăciune!
„Veniţi a scăpa de păcate!
„Dumnezeu e mare; nu există alţi Dumnezei 
„Decîl un singur Allah!

Valerian Petrescu

Casim
hiUe 1040
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DOBROQEA Şl ACTIVITATEA ARHEOLOGICA 

DIN ULTIMUL DECENIU 

1930-1940
De cîtc ori se vorbeşte sau se scrie despre Dobrogea, şi în deosebi 

despre trecutul e», cel depărtat, pierdut în negura anilor — se obişnueşte să 
e releve bogăţia neîntrecută în reminiscenţe istorice a acestui vechi pămînt 

romînesc dintre Dunăre şi Mare. Trecutul păstrat în grăitoare cioburi şi frîn- 
turi. In ziduri de cetăţi peste care uitarea, odată cu pămîntul, se aşternuse, 
trezeşte emoţii puternice în sufletul fiecăruia. Şi nu poate fi altfel. „Nu se 
poaţe-spunea într’o conferinţă la Radio d-1 prof. Constantin C. Giurescu-să 
nu fii adînc impresionat cind stai în faţa acestor urme ale trecutului; eu unul 
mărturisesc emoţia mea, cînd am privit impunătoarele ziduri ale cetăţii Troes- 
mis date la iveală prin săpăturile din anul acesta, 1939. Sunt zidurile făcute 
de soldaţii Legiune! V Macedonice, care şi-a avut castrul aci, înainte de a 
fi mutaţi la Turda. în Ardeal; pe un chiup uriaş de pămînt se mai păstra 
întreagă, după o mie şi at’tea sute de ani, cărămida cu pecetea Legiunii...^ 
Se vede aici, în aceste mărturii de mişcătoare dragoste pentru îndepărtatul 
timp trecut, o precisă mărinimie şi o superbă conştiinţă naţională cu privire 
la vestigiile pe care romanitatea le-a lăsat ca pe nişte documente preţioase 
şi pururi vii în sufletele urmaşe.

Dar nu numai romanitatea şi-a imprimat, cu o pecete care nu se şterge, 
în Dobrogea, felul de viaţă, ci mai înaintea ei şi — apoi - împreună cu ea 
coloniile grece de pe ţărmul Pontului Euxin au lăsat aici urme adînci de ci
vilizaţie şi cultură. Dacă scrutăm trecutul dinaintea acestora, dăm de acele 
vremuri pre — şi protoistorice, când pămîntul dobrogean, departe de a fi 
pustiu, prin aşezările destul de numeroase pe care arheologia preistorică le 
dă mereu la iveală, vădeşte mulţimea celor ce-i locuiau întinsul şi formele 
de civilizaţie înaintată la care ajunseseră.

E îndreptăţită, prin urmare, mîndria serioasă cu care urmaşii, de cîce 
ori vorbesc sau scriu despre predecesorii lor pe aceste meleaguri, ţin să a- 
firme, la fiecare început, bogăţia de trecut istoric, temeiul durabil al scării 
noastre de evoluţie. Faptul se cuvine să ne bucure şi să ne întâraască pe 
toţi cu egală putere, printr'o aceiaşi conştiinţă de neam îndelung existent, 
fiindcă dă dovadă, acelor defăimători care ne orînduesc printre popoarele 
fără istorie, că dăiniiira pe p.imîntul acesta, atit de disputat, din neolitic — 
fără întrerupere — pînă azi.
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Alături de aserţiunea cu privire la bogăţia do?'rogeanâ in monumente 
amintitoare de trecut, se obi^nuei^tc deasemeni să fie amintită figura marelui 
arheolog V. Pîrvan. care, pentru Dolnogea, a însemnat tot atît de mult, cit 
întregul fapt al reanexătii Dobrogei. Aceasta, fiindcă el a fost maestrul - 
creator de drumuri în istorie, pentru toată antichitatea grcco-romană, pentru 
epoca bizantină, cum şi pentru timpurile dinaintea celor istorice, şi a dat 
noi posibilităţi de înţelegere a acestor timpuri. Toată activitatea arheologic.! 
de azi nu este decît fructul pomului plantat şi îngrijit de ei. .Ştiinţa romi- 
nească a pierdut prin moartea lui. în 19'7, pe cel mai reprezentativ dintre 
discipolii săi. Cercetătorii însă instruiţi de el i-au continuat opera, scoţînd 
neîncetat la lumină aşezări şi monumente antice care lărgesc câmpul de cu
noştinţe avute până acum intr’o aşa măsură, că suntem astăzi pe o cale mult 
mai sigură către inima unor probleme nerezolvate, din lipsă de mărturii, 
pînă mai ieri.

Aceste cercetări arheologice, fie în domeniul prersroric, fie în cel greco- 
rornan, au fost aplicate şi in locuri în care sapa arheologului a mai pătruns, 
şi în locuri unde, pentru întîia oară, după secole de fiitunetic, ieşeau în lu
mină vestigii străbune. Astfel, în afară de vechile şantiere (Histria, Tomis, 
Callatis, Dionysopolis, Capidava, Adamclissi), arheologii noştri şi-au îndreptat 
atenţia asupra unor rol zone şi aşezări ce se cereau cercetate, precum : l^nisala, 
Dinoqctia, Troesmis, Arrubium, Abtitlus. Sporirea numărului de cetăţi şi aşezări 
romane, din cuprinsul Dobrogei, supase — în ultimul timp — săpăturilor ar
heologice se datoreşte sprijinului acordat de oficialitatea celor două ţinuturi 
vecine, Ţinutul Dunării de Jos şi Ţinutul Mării, reprezentate prin foştii Rezi
denţi Regali, C. C. Giurescu şi N. Ottescu Datorită acestui sprijin, activitatea 
arheologică din Dobrogea a simţit din nou interesul şi atenţia cu care de 
cîtva timp nu mai fusese înconjurată.

Înainte de a însemna aici săpăturile realizate în aceste noi şantiere de 
lucru, să le privim pe cele vechi. Pentru aceasta, vor fi prezentate, în rîndu- 
rile următoare, diferitele localităţi dobrogene cu trecut arheologic.

Hisfria. Sub conducerea d lui Scarlat Lambrino, profesor de istorie 
antică la Universitatea bucureşteană, cetatea miletiană Histria, situată pe 
malul lacului Sinoe, a continuat să fie obiectul unei atenţiuni deosebite, 
prin faptul că noi monumente, epigrafice şi sculpturale şi o ceramică foarte 
bogată au contribuit ia completarea unor date din istoria faptelor Dobrogei. 
Aşa, prin descoperirea decretuluidat de cetatea Histriei lui Agathocles, unul 
dintre cetăţenii er, se umple o lacună; se lămuresc evenimentele petrecute 
în perioada deŢimp dintre D.omichaites, duşmanul lui Lysimachos, şi Bu- 
rebista, contemporanul lui Caesar. Aflăm, din acest decret, despre luptele, 
defensive ale cetăţilor grece de pe litoral. Histria desigur participând, faţă de 
conducătorul trac Zo/îes, care tindea să alcătuiască o nouă formaţie unitară 
tracică. Spre a se apăra de prădăciunile acestuia. Grecii invocă ajutorul 
unui puternic rege de peste Dunăre, Rlwmaws, de naţiune get după credinţa 
şi argumentele d-lui S. Lambrino, unul din urmaşii lui Dromichaites In urma 
acestei descoperiri de o importanţă aşa de mare, s’a limpezit o parte din 
istoria getică: imperiul lui Rhemaxos, sub autoritatea căruia apare provincia 
din dreapta Dunării, accentuiază şi mai mult organizarea statornici şi con
tinuă a puterii Geţilor întîlnită sub măreţul imperiu al lui Burebista. E 
vorba deci de un lanţ neîntrerupt de înaltă stăpânire a acestor pămînturi pe 
un spaţiu de timp' care începe dinainte dc Dromicliaites şi ţine până la că
derea sub durninaţia romană.
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Alte săpături, care ău dat în vileag în afară de numeroase şi pline de 
preţ monumente şi interesante obiecte ceramice, au precizat anumite parti
cularităţi topografice ale cetăţii: s’a văzut astfel că im principulis nu mergea, 
pornind dela poartă, pînă la marginea dinspre lac a cetăţii, ci era pe neaştep
tate întreruptă de nişte construcţiuni situate pe străzile laterale; au fost ex- 
plortate apoi numeroasele clădiri din regiunea băilor romane, băi care se 
prezintă astăzi aşa cum erau io vechime, ca podele de mozaic multicolor, în 
diferite figuraţii. Trei camere din terme, dintre care una păstrată in întregime, 
pot fi văzute in minunata lor realizare, îndreptăţind compararea cetăţii cu 
Pompei. Felurite şi frumoase vase greceşti pictate, statui şi reliefuri, o serie 
de monumente epigraflce şi arhitecturale, toate vădind ritmul de viaţă înain
tată din această colonie a Miletului, se află dispuse în micul mnzeu local con
struit în vecinătatea zidului cetăţii.

Tomia. La începutul acestui deceniu, în 1931, Constanţa a oferit lumii 
preocupate de cercetările arheologice, cel mai frumos monument de artă fu
nerară pe care La dat Sud-Estul european şi, odată cu el; o enigmă, pentru 
deslegarea căreia şi-au dat silinţa şi contribuţia un număr apreciabil de cer
cetători, printre cari trebuesc subliniaţi: Const. Brătcscu, săpătorul şi fntîiul 
prezentator al acestui monument, I. Popescu - Spineni, Radu Vulpe, Carol 
Blum, Emil Coliu. Este vorba de aşa numitul Satco'ap cu simboluri, care con- 
stitue piesa principală din tot materialul arheologic strîns de Muzeul Regio
nal al Dobrogel, fiind un document artistic de reală dinstincţiune şi impor
tanţă, atflt prin forma capacului său ornat cu acroterii, cît şi prin figurile 
simbolice reprezentate. După simboluri sarcofagul a fost atribuit rînd pe 
rând unui măcelar, unui triumvir capitalis [în speţa lui Ovidiu, poetul roman 
care a trăit şi a murit la Torni, în anul 17 d. Cr.), unui adorator al divinităţii 
frigiene Men-Atys. La soluţionarea definitivă şi satisfăcătoare a enigmei puse 
de marele sarcofag tomitan încă nu s’a ajuns.

Am amintis în rîndurile de mai sus, de Muzeul Regional al Dobrogei. 
Acest muzeu a rezultat, în primul rînd, din dragostea arzătoare pentru trecu
tul dobrogean a unuia dintre fiii săi cei mai de seamă, profesorul Const. 
Brătescu dela Universitatea din Bucureşti, şi în ai doilea rînd cu sprijinul 
oficialităţii constănţene şi al colaboratorilor săi, care n'au precupeţit banii şi 
munca pentru înfăptuirea acestei instituţii de cultură, pe ţărmul bătrînci Măr 
Negre. Astăzi, acest muzeu se află instalat intr'o clădire special amenajată, 
anexa Cazinoul li Municipal, pe bulevardul străjuit de două bronzuri: Emi- 
nescu şi Carmen-Sylva. Au fost adunate în acest muzeu piese arheologice din 
aproape tot cuprinsul Dobrogei, dispuse în următoarele trei secţiuni: Torni 
şi împrejurimile, Capidava şi Durostorum. Pentru călăuzirea vizitatorilor în 
acest muzeu, semnatarul acestor rînduti a publicat un ghid în „Analele Do- 
brogei“ (XVIII 1937).

Cu oameni puşi la dispoziţia Muzeului Regional al Dobrogei de către 
Municipalitate, ami explorat două construcţiuni ale cetăţii antice: turnul — 
probabil — din spatele Prefecturii şi parte din basilica de pe locul viran din 
str. D. A. Sturdza. Amîndouă aceste monumente sar cuveni să fie păstrate, 
bine ştiut că puţine lucruri din vechiul Torni au mai fost scoase de sub pă- 
mîntul pe care se clădeşte cu o rapiditate barbară şi neatentă.

Calfatis. Ca şi la Constanţa, ruinile Callatidei se află sub modestele 
clădiri ale Mangaliei de azi. Fără să mai vorbim de trecutul nu prea depăr
tat, cînd asemenea construcţiuni utilizau piatra şi marmora vechei cetăţi
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dorice, trcbuc să amintim lipsa protecţiund faţă de tot ceeace s'a pastraf 
pînă azi.

Săpăturile arheologice, părăsite aici din 1927, au fost reîncepute, 
de d-nii Radu Vulpe şi Vladimir Dumitrescu, în 1931, care au scog în 
lumină parte din zidul de apărare al cetăţii, pe o lungime de 80 m., şi două 
turnuri, dintre cari unul de impresionante dimensiuni, aparţinlnd epocei ro< 
mane tîrzii, după Constantin cel Mare. Tot aceşti arheologi au executat să
pături şi ia movila din mijlocul oraşului, care — pînă 1a aceste săpături — 
era greşit considerată ca amfiteatru sau ca fortăreaţă. Bogată în resturi cera
mice, în deosebi fragmente de statuete şi statuete de pământ ars, ea a fost 
asemuită cu acel Monte Testacrfo dela Roma sau cu Măgura dela Tarsos în 
Cilicia.

In vara acaluiaş an, tot materialul arheologic rezultat din săpăturile 
făcute atunci, la care s'au adăugat diferitele monumente descopeiite mai 
înainte, a fost depozitat în localul fostei Biserici Ortodoxe hărăzit a fi Mu
zeul Mangaliei.

D-l prof. Th. Sauciuc-Săveanu, care încă dinainte de război începuse, 
împreună cu prof. O. Tafrali, săpături arheologice in acest oraş, a continuat 
să desvolte şi în acest deceniu o activitate extrem de 'preţioasă. Săpînd în 
centrul cetăţii, a dat luminel edificii importante. A explorat deasenieni latura 
de Sud a zidurilor acropolei, între Primărie şi porr, stabilind în chip definitiv 
că incinta cetăţii cuprindea o suprafaţă cu mult mai resttînsă decît se credea.

Intre monumentele publicate de d. Sauciuc-Săveanu, în afară de frag
mentul acela de inscripţie care dă referinţe asupra legăturei dintre Torni şi 
Callatis, este inscripţia privitoare la un tratat de alianţă al Romei republicane 
cu Callatis, pe care dl. prof. S. L<tmbrino o datează din sec. I în. de Cr., 
anul 71, cînd toate coloniile grece de pe litoral, deci şi Callatis au intrat în 
legături cu Roma. Un alt monument important aminteşte de reconstituirea 
zidurilor Callatidei sub domnia lui Marcu Aureliu şi prin grija guvernatorului 
Moesiei inferioare, Valerius Ihadiia, în urma invaziei Costobocilor.

Bizone. Incepînd din 1920, de trecutul Cavarnei s’a ocupat d-l Octa- 
vian Mărculescu, fost director al Gimnaziului Mixt de acolo, care a făcut o 
serie de sondagii pe platoul Ciragman, unde — după credinţa d-sale — s’ar 
afla acropolea Bizonei. Rezultatul sondagiilor l-a publicat în «Analele Do- 
brogei" (XV, 1934); materialul descoperit este păstrat de însăşi Direcţiunea 
Gimnasiului.

Am trecuţi de cetatea Bizone, lăsînd să amintesc acum, in treacăt, de 
săpăturile făcute la Capul Caliacra, de consolidarea întreitei linii de fortifica
ţii, de micul «muzeu**— pe care, cu prilejul ultimei vizite in locurile acestea, 
l-am găsit în ruină...

Dlonyaopolia. Frumosul oraş depe ţărmul euxin, Balcic, este cel dinţii 
din Dobrogea pe care edilii l-au înzestrat cu un muzeu în locuinţă anume 
construită. Intelectuali distinşi, ca d-nii George Fotino, părintele acestui mu
zeu, şi Octavian Moşescu, Primar şi sptijinitor al acestei instituţii, l-au 
înconjurat de toată atenţia cuvenită. Gîndul construirii unui local propriu 
s’a ivit pe urma tot mai numeroaselor descoperiri de piese arheologice. O 
piesă de seamă a muzeului Balcic este un relief al lui Heracles Zus.vreif/ies de
dicat acestui zeu de lulius Crescens, un trac romanizat — după părerea d-lui 
prof Radu Vulpe. O deosebit de bogată colecţie de vase, păstrate în foarte bună 
stare, şi resturi ceramice, o serie de monumente sculpturale, arhitecturale şi 
epigrafice, iată ceeace face podoaba şi distincţiunea acestui muzeu. Urme de
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;;!duri din vechea cetate pot fi văzute din centrul oraşului fn Piaţa Principesa 
Maria. Resturi de construcţii din epoca romană au fost descoperite acum 
dţiva ani de către d. D. V. Rosetti. Cu ocazia săpăturilor făcute, pe acropo- 
lea dionysopolitană, de d. Vladimir Dumitrescu, s'au dat peste zidurile unui 
edificiu romano-bizantin, probabil al unei basilici, ţinînd seama de orientarea 
dela V. către E. a zidurilor.

Balcicul este cea mai de sud localitate dobrogeană unde s’au făcut să
pături sistematice. Cit priveşte fntlmplătoarea descoperire dela Ecrene, unde 
lucrătorii angajaţi pentru nivelarea unei movile existente spre mare au găsit 
un număr important de morminte şi un zid din blocuri mari ecuarizate, ră
măşiţe desigur ale unei construcţii funerare din epoca romană, potrivit păre
rilor d-lui R. Vulpe. Întâiul care a dat relaţii tn această privinţă.

Almageaun Tătlreaacă. In această staţiune eneoHtică a efectuat să
pături, care au dat rezultate de o mare importanţă, d. Vladimir Dumitrescu. 
Ceramica descoperită este de tip identic cu aceea dela Cernavoda şi cu aceea 
dela Gumelniţa din Jud. ilfov. Intr'o comunicare prezentată Congresului In
ternaţional de ştiinţe preistorice şi protoistonce dela Oslo (1936), d-sa a vor
bit despre ornamentele pictate de pe ceramica dela Atmagea, arătlnd caracte
ristica identitate de motive atit din Muntenia cît şi din Dobrogea.

Daroafornin. Deşi la Silistra numărul de monumente antice descoperite, 
reliefuri, fragmente de statui, inscripţii, obiecte de sticlă şi ceramice, nu gă
seşte corespondent în nici un alt loc de veche aşezare din Dobrogea, şi n'ar 
fi lipsit posibilitatea de a se construi, pentru ele, un local, special totuşi, din 
cauza îngrămădirii lor Intr’una din camerele liceului silistrean şi poate chiar 
din cauza lipsei de interes arătate trudei sale, strîngătorul acestor scumpe re
licve, d. Perlele Papahagi, fost director al liceului amintit mai sus, le-a dăruit 
Muzeului Regional al Dobrogei. In posesia d-lui Papahagi se află cea mai 
impresionantă colecţie de monere, toate adunate cu minuţie şl străduinţă în 
cursul anilor, cu ajutorul elevilor săi, pe care a ştiut să-i animeze pentru 
această operă de albine.

Tropaenai Traiaiii. Intru nimic mai puţin demnă de admirat, munca pil
duitoare de însufleţit colecţionar i-a dat posibilitatea d-lui fon Dinu să 
strîngă, mai ales în aceşti din urmă zece ani, atîtea din antichităţile adam- 
clisene, care astăzi îi umplu camerele locuinţei de ţară.

Săpăturile arheologice, întrerupte de mai bine de douăzeci de ani, au 
fost reluate de d. prof. Paul Nicorescu dela Universitatea din Iaşi. In afară 
de scoaterea în lumină a noi părţi din zidul de înconjur al cetăţii, d-sa 
a descoperit alte cîteva fragmente din cunoscuta inscripţie ttaianee a Trofeu
lui, care contribue în chip hotărltor la rezolvarea problemei acestui important 
monument.

Axiopolia. La Cernavoda s’a descoperit, în 1936, nu departe de podul 
Regele Carol 1, spre Sud, cu ocazia exploatării masivului calcaros din această 
parte de că|re fabrica de ciment din localitate, un monument rupestru de 
cea mai mare valoare, atît prin unicitatea lui, cit şi prin faptul că a dus la 
descoperirea celei dintîi cariere romane de pe teritoriul nostru. Cu cercetarea 
acestei descoperiri a fost delegat de către Comisiunea Monumentelor dl. prof. 
Grigore Florescu, conferenţiar la universitatea din Bucureşci. Pe peretele din 
fund al acestei mari excavaţiuni în stincă. Ia o înălţime de 6,30 m., într'o fi
ridă arcuită, e săpat in relief înalt chipul zeului Hercule, adorat aici în cali
tatea lui de învingător al chinurilor muncii. Studiul d-lui Florescu asupra aceste 
importante descoperiri a atras atenţia lumii ştiinţifice străine. în deosebi
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cercetătorilor iţermani, care i-au republicat studiul in marea revistă dc arheologie 
„Germania“.

Tot la Cernavoda, au fost făcute săpături, în continuarea celor ale lui 
C. Schuchhardt din 1918, de d. I Nestor. în stagiunea eneolitici din vecină
tatea fabrice! de ciment. Pe baza ceramicei descoperite, azi în posesia Mu
zeului Regional al Dobrogei, d. Nestor a ajuns la concluzia că. Ia Cernavoda, 
nu sunt două straturi de civilizaţie, cum credea Schuchhardt ci un singur 
strat. Obiectivele săpăturii d-sale au fost două: tcll-ul săpat de Schuchhaidt 
şi dealul alăturat dinspre Sud-Vest.

Capidava. O caracteristică a cetăţii romane dela Capidava a'a dovedit 
a fi în urma explorării complete a zidului înconjutător, condiţiunea optimă 
în care au fost conservate aceste ziduri, care pe alocuri ating înălţimea de 
3 m, şi turnuri. Pe latura de Est a cetăţii a fost descoperită poarta principa
lă, iar pe latura de vest, lingă un turn unde s'a găsit fundamentul celui 
mai vechi zid al cetăţii, o altă poartă, mai mică. Monumente date Ia iveală 
au fost în mare parte aduse la Muzeul Regional al Dobrogei, unde formează 
o secţiune aparte. Pr ntre acestea sunt: altare, stele funerare, un fragment 
dintr’o statuă a Dianei, fragmente dintr’o mică statuă a lui fupiter. Unul din 
altare aminteşte de o aşezare rurală, pînă acum necunoscută, cu nume trac: 
viciis scenopesis.

Alături de greaca Histrie, romana Capidava reprezintă, din punctul de 
vedere al technicei avansate a săpăturilor, piecum şi din acela al documen- 
relor monumentale scoase în evidenţă, cel mai înalt stadiu şi cea mai perfectă 
şcoală de cercetare a unui trecut de două ori milenar.

Hagighiol. O descoperire importantă prin bogăţia inventarului obiec
telor din metale preţioase a făcut d. prof. Ion Andunieşescu dela Universitatea 
din Bucureşti, cînd, în 1931, a explorat în totul un tumul ce conţinea un 
mormint scitic. Numeroasele obiecte de argint şi aur, cu ornamente figurate 
de artă scitică, lucrate au repousse, dintre care unele apar pentru tnttia oară. 
Varietatea reprezentărilor (scene de vinătoare, personagii barbare,, animale) 
de pe aceste obiecte constitue un material extrem de interesant pentru arheo
logie, în domeniul căreia sunt rare asemenea descoperiri, fiind obişnuit găsite 
profanate. Prin analogie cu ceramica greacă aflată acolo, aceste obiecte au 
fost atribuite sfîrşitului sec. V, cel mai tîrziu prima jum. a sec. IV. în Cr.

Arsfamum. Pe promontoriul Dolojman, unde este situată cetatea din 
epocă tomano-bizantină, Argamum, săpăturile au fost continuate an de an, 
cu o legularitate nedesminţită, de d-1 prof. Paul Nicorescu, pînă la explora
rea ei în întregime, ^line de interes, în afară de resturile ceramice din sec. 
III-IV in de Cr. şi materialul epigrafic din buna epocă romană, sunt desco
peririle cu privire la începutul creştinismului, din vremea romană tîrzie. 
Printre construcţiile cercetate merită a fi îndelung subliniate basilicele şi zi
durile bine păstrate ale cetăţii, obiectele de caracter creştin, din rtndurile 
cărora se distinge o cruce de bronz cu chipul Maicii Domnului în relief, pre
zintă un interes deosebit.

Odată terminată săparea cetăţii Argamum, d. Nicorescu a trecut Ia tro- 
paeum Traiani. Dar despre acestea am vorbit mai sus.

Anul 1939 a însemnat, pentru săpăturile şi cercetările arheologice, un 
început de redeşteptare a nobilei pasiuni răscolitoare de trecut Arheologii
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preocupaţi de Dobrogea au păşit sprijinul mulţumită căruia planul de cercetat 
a Doltropci s'a extins: au fost adăupate Ia vechile şantiere urmî'oarclc şan
tiere noi:

llinogc(Î3 ţi Arrubium, azi respectiv Bisericuţa şi Măcin, au fost cerce
tate de dl. Ch. Ştefan. Zidurile cetăţii dela Bisericuţa (localitate situată în faţa 
Galaţilor, nu insula cu acelaş nume de lingă Dolojman, insulă în care, am 
uitat să amintesc, d. P. Nicorescu a explorat cetatea bizantină de acolo) au 
fost în mare parte scoase la lumină, împreună cu turnurile şi poarta de in
trare. Cu această ocazie s'a dat peste multă ceramică romană şi cărămizi cu 
ştampile legionare. Ca şi la Enisala, norocul a vrut să fie descoperit un tezaur 
de o sută şaşc monete de aur din vremea lui Vasile II Bulgaroctonul şi a 
urmaşilor săi Roman IU şi Constantin JX.

Troesmis. Cercetarea celor două castre ale legiunii V Macedonice dela 
Igliţa a fost încredinţată tînărului arheolog Emil Coliu, răpit de o moarte prea 
timpurie, care a degajat o parte din ziduri şi o basilica, şi a descoperit cîteva 
inscripţii importante şi cărămizi cu ştampile legionare.

Abrittus. In vecinătatea comunelor Aptaat şi Cămilaru din jud. Caliacta 
este importanta cetate fundată de Traian, obiectul de atenţie deosebiiă pentru 
Ţinutul Mării. Săpăturile începute de G. G. Mareescu şi părăsite din cauza 
marelui război, au fost reluate anul trecut de către d. Dorin Fopescu, cu 
multe posibilităţi de săpare, însă cu rezultate minime. S’au scos în lumină 
una din porţi şi două clădiri din interior.

Incercînd a cuprinde întt'o privire de ansambln ciclul acestor din urmă 
zece ani de activitate arheologică, se poate spune fără nici o restticţiune că 
au fost anii cei mai încercaţi, dar şi cei mai rodnici din întregul curs al acti
vităţii noastre arheologice. Cercetătorii noştrii au trecut şi timpuri de grea 
încercare, mai cu seamă in anii cînd posibilităţile de susţinerea acestei acti
vităţi deveniseră insuficiente. Totuşi pleiada arheologică n’a şovăit o clipă, în a 
semenea situaţii, dela conJinuarea unei opere, pentru care au activat de sus. 
Anii din urmă ai decadei au fost însă aşa de prosperi şi promiţători, în- 
cît întreaga operă de desvâluite a trecutului rămas între stane scrise şi hîrburi 
zugrăvite s’a resimţit de pe urma acestui puternic curent de înviorare. Ritmul 
viu în care s a lucrat pe toată această durată de timp îndreptăţeşte speranţa 
înt’un viitor terque quuterqiie beatuni.*)

loan Mien

Pentru alcătuirea acestui articol, am utilizat în deosebi însemnările anuale eu 
privire Ia „noutăţ le arheologice*' publicate în Analele Dobrogei de d. Radu Vuine 
profesor U Universitatea din laşi. * ' ’
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RÂZBOI, CAFEA CU LAPTE, DRAGOSTE

de ION LOLU

Seară pe zonă în ajunul mutării din cantonament. Popota 
îşi făcuse bagajele, aşa că luam masa într un restaurant. Voia- 
bună camaraderească, îmbietoare la povestit, ne cuprinsese pe 
toţi. Fiecare căuta să spue „una bună'*, întrecându-se cu ceilalţi.

Afară ploua mărunt, rece, deprimant. Din timp în timp ne 
uitam cum se strecurau, prin noapte coloanele unităţi
lor care ne luau înainte cu mutatul, lîâdeam cu amărăciune ele 
camarazii plouaţi, sgribuliţi şi înghesuiţi sub foi de cort, prin 
codirlele căruţelor, gândindu-ne că, pentru mâine, ne paşte aceeaşi 
soartă.

O uşe se deschise şi chelneriţa întinse unui camarad o 
ceaşcă de cafea cu lapte. Dela un colţ de masă se auzi glasul 
locotenentului Vestemean, bucovinean rezervist. care făcuse răs- 
boiul cel mare în armata austriacă:

— Exodul de afară şi cafeaua cu lapte îmi aduc în minte 
o întâmplare de pe vremea râsboiului celălalt, o întâmplare sim
plă în fapt, dar foarte semnificativă pentru uşurinţa cu care pă
răsim buna creştere pentru instincte.

— S’o auzim, s‘o auzim, îndemnau camarazii.
— Era prin 1916 când, tot pe o vreme ploioasă, unitatea 

noastră se retrăgea în dezordine, din faţa Huşilor spre Câmpu
lungul moldovenesc, unde trăgea nădăjde să se regrupeze. Eu 
mergeam încet pentrucă aveam o rană la genunchi. Nu era gra
vă, dar sângele pătrunsese prtn pansament, prin pantalon şi se 
îmbâcsise de praful din ajun. Nădăjduiam că la Câmpulung voiu 
da peste vreun medic să-mi schimbe pansamentul. PInaia, rana. 
debandada, toate acestea nu isbuteau să mă ntristeze. Mă gân
deam că voiu intra iarăşi în mijlocul civilizaţiei. Ştiţi ce însem
na asta pentru un sălbăticit care nu mai văzuse civil de zece 
luni? Mă voiu găsi din nou printre oameni, nu printre uniforme! 
Mi se părea ceva de vîs!

Când am ajuns la Câmpulung ploaia încetase, iar soarele 
adăuga în mine motive de optimism. începui să rătăcesc prin 
străzile din centru, căutând firme de medici. Mergând aşa. aud. 
pe trotuarul din stânga, un fel de clăpăit ritmic, mai curând un 
ipăit ca de papuci. Mă uit într acolo şi văd o siluetă de militar 

care călca grav. Comică gravitate: pingelele cismelor se ţineau
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prinse numai in caleva cuc la vârî ţ:i de ac»‘ea le an/eam „elap- 
elap, clap-clap** ea pe nişie easlaLpiele leneşe, inir’nn mers 
de lotrofâi fudul, mâinile la spale. eu degetele resfirate. îneereaii 
/adarnie să aseundă ruj)tnră mărieieă a pantalonilor.

Cântai să ajung aeeastă jalnică victimă a ră/l)oiulni şi a- 
prnpiindu-mă. recunoscui cu uimire pe căpitanul .\rtur W inkler, 
comandantul bateriei a cincia din regimentul nostru, 124 artilerie 
imperială.

— Ce e cu dnînncavoastră, domnule căpitan ?
Se vede că mi-am anuestecat pe figură şi o expresie de 

groază, pentrucă-l auzii, calm:
— Ce eşti în panică, băeţaş? Un accident curios de călă

rie, nişte escaladări de sârmă ghimpată, iată cauzele fireşti în 
vremuri atât de nefireşti. Păstrea/ă-ti calmul băeţaş!

Deşi am luat de bune lămuririle date, socotind că totuşi, 
va rămâne obiect de curiozitate pentru orăşeni, am căutat să-l 
fac să intre undeva, să părăsească strada.

Domnule Căpitan, hai undeva să te repari,.. râde lumea.
— Ce-am eu cu lumea, flăcănle? .Mie-mi arde de altceva. 

Măi \ estmean. Ştii tu ce-aş vrea eu ? 0 cafea cu I spte. măi bă- 
eţaş. o cafea cu lapte, auzi tu?

Postise acestea cu un aer de par că ar fi exprimat o idee 
genială. Cu buzele ţugui, cu sprinccnele ridicate, cu privirea 
fixă, se uita Ia mine aşteptând explozia admiraţiei, care nu în
târzie să vie, nu direct, ci sub forma unor întrebări, pe cât de 
uimite, pe atât de sincere:

— O cafea cu lapte? Păi acum, dom’le Căpitan? Acum în 
toiul răsboiului?

— Tocmai d aia, flăcăule, tocmai că e toiul răsboiului' Ge
ar fi dacă ain căuta?

îdeia lui Winkler se asemuia marilor îndrăsneli tactice.
Isbânda ei, în lumina preţuirii mele, le-ar fi înălţat mare 

comandant, dar, chiar din cauza asia, aveam îndoeli şi căutam 
să-l abat dela preocuparea Iui, amintindu-i de situaţia tragţ-co- 
mică în care se află:

— Dar pantalonii şi cişmele dumitale ?
— Dă-le dracului! Ce-i mai important lucru acum: panta

lonii şi cişmele, sau o cafea cu lapte ? Facem schimbare de o- 
biectiv şi-atât I

Socotii că are dreptate. Dă-le dracului! Pentru o cafea cu 
lapte sar fi putut rupe şi cişmele şi pantalonii mei. Dacă Win
kler este un iluminat şi vede isbânda ?

Mi se adresă apoi sentenţios:
— Audaces fortuna iuvat!
Cum eram îmbibaţi de strategie şi, mai ales, cum ne aflam 

într’o poziţie prielnică pentru desfăşurarea manevrei - un pa
trulater de străzi — el, ca mai mare în grad. îmi ordonă:

— O iei pe-aici şi ţi» mereu dreapta. Ku o să ţiu străzile 
spre stânga şi te voiu întâlni la coltul din diagonală. Consemn: 
te uiţi şi pe stânga şi pe dreapta după firme crainice de cafea 
cu lapte, sau întrebi pe unde sar putea găsi.
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Doşi liolurîiTii (‘ia liială, (o(iişi îndoiala îşi mai vârî odafâ 
capul pc uşa neîncrederii mele

— Uar credeţi dumneavoastră, domnule Că lilan, că vom
găsi ?

— Măi băetaş măi, vreau numaidecât cafea cu lapte. „A- 
lea iacta est".

într’adevăr. după doi ani de răsboiu sălbatec, făcea să în
cerci trecerea Hubiconului pentru o cafea cu lapte, Iţâvna era 
îndreptăţită, dar şi temerea mea. Cum vorbeam noi aşa, deodată 
un g as deia eta):

— Dacă voi vă purtaţi bine, aci veţi putea căpăta cafea cu
lapte.

Ne ridicarăm privirile în sus. Era locotenentul Viha. cama
radul nostru dela a doua.

— Bine măi, îi spusei eu, tu aici ? Te credeam în spital.
— N am timp de lămuriri pe fereastră. Veniţi sus la cafea 

cu lapte.
Viha ăsta, domnilor, era un mare chiulangiu. Nu ştiu cum 

dracu făcea că totdeauna presimţea acţiunile mai importante pe 
front şi trântea câte un raport de boală, încât el na văzut un 
bombardament sau un atac „mai ca lumea". Este greu de înţe
les cum de isbutea, dar isbutea. Avea un talent neobişnuit de a 
duce cu vorba, de a cobzări, cum spuneţi voi.

Aşa dar, iatâ-ne la doi paşi de visul nostru. Dar visul 
nosiru era ia etaj şi trebuia să urcăm până acolo. Cum să urci 
când lângă Viha se arătase şi o prea nostimă femee, care repe
tase invitaţia ? Cum să urci după atâta amar de vreme, care a 
însemnat cel mai sever divorţ de bunele maniere? Totuşi acolo 
sus era cafeaua cu lapte. Trebuia! Dar lipăitul pingelelor lui 
''^^ii'kler ne amintea de lamentabila noastră situaţie. Uitasem de 
ea şi iată cum lipăe ca să ne arate ce caricaturi de oameni 
am rămas.

O clipă gândii să-i propun lui Winkler să fugim, dar asta 
nu se putea din două motive: întâi îi făceam de râs pe Viha 
care, între timp, de bună seamă, şi-a lămurit gazda asupra noastră 
şi, îo ab doilea şi cel mai temeinic rând, cum să laşi o cafea cu 
lapte? Nehoînrîiea mea fu sdrobită sub hotărîrea lui Winkler 
care, îşi ua bobâ^nace cu degetele pe haină, căutând să înde
părteze scamele. Scamele, că încolo...

— Mergem, ori ce-ar fi, rosti el cutezător.
înainte de a porni, ştiţi care ne-a fost primul gest ? Amân

doi, fără să ne fi îndemnat unul pe altul, ne-am scos bricegele 
şi ne-am curăţit negru! de sub unghii. Era primul pas hotărî 

, către civilizaţie. Apoi, „clap-clap" se închiseră bricegele, „lip-lip“ 
porniră pingelele lui Winkler.

Sus, la capătul scării, ne aştepta Viha şi tânăra doamnă 
Când o văzu, hotărîrea lui Winkler parcă mai slăbi. întâmplarea 
făcu să calc eu primele trepte, călcând astfel şi disciplina — o 
luam înaintea căpitanului. Âlă simţii tras de veston cu stăruinţă 
şi auzii porunca lui Winkler:

— Treci în spatele meu de-mi acoperă ruptura, altfel nu urc
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Kra o pormu'u buna. Imi convinea s?i inie nonirucă îmi as- 
nimliMin asl cl {rcnuncliiul însâiiycr «1. J;>i a^:a. ca doi fra(i sia
mezi. cu lipii cu fa|a la spatele lui, urcam scara în perfecta ca
denţă ţinuta de lipăitul piiij^elelor lui Winkler. ,\sla nu clintea 
nimic din demnitatea căpitanului, care. înguleraf, ţinea {îătnl ţea
păn şi păşea solemn ca un herald înlr'un corte^ţiu imperial. Când 
fu prezentat tinerei şi frumoasei doamne îşi rosti numele fj;rav. 
ritmat şi sacramental ca un dăngăt de clopot de catedrală; „Că
pitanul Artur W3nkler din al 124-lea regiment de artilerie im
perială*. Lovi impresionant pintenii, se înclină aristocratic şi să
rută umil mânuţa care i se întinsese. Lu priveam totul cu timi
ditatea cjinulin de nimic in faţa marilor personalităţi.

După formalitatea prezentării, W inkler ţâşni pe uşe ca îm
pins de forţe nevăzute, mişcându-se apoi cu spatele lot pe lângă 
perete, căutând să-şi ascundă ruptura pantalonilor. Am crezut un 
moment că-şi mişcă numai un picior pentrucă numai auzeam 
decât lipăitul unei pingele. Lra însă altceva: în rotirea piciorului 
pentru a isbi pintenii la prezentare, o pingea se desprinsese de 
tot şi acum rânjea ştimă pe prag, Imi făcu semn s’o înlătur cu 
piciorul.

Gazda se arăta mirată de jena noastră, de gesturile noastre 
pantomimice şi de tăcerea ruptă numai de monosilabice răs
punsuri, până când, voind să treacă pe lângă un bufet, îl 
sili pe Winkler să părăsească mângăerea pereţilor cu spatele 
şi-i observă ruptura. Făcând mare haz, în timp ce căpitanul bâl
bâia scuze, înţt legătoarea doamnă se oferi să-l cârpească. Când 
W inkier se pregătea să facă reverenţa obligatorie faţă de atâta 
mărinimie, se auzi lipăitul văduv al sigurei cisme cu pingea.

— .\sta n’am să pot sa ţi-o repar, domnule Căpitan, oricât 
de bucuroasă aş fi să ajut unui erau.

Socotindu-mă mai erou eu decât el — aveam o rană sân
gerândă — căuta! să atrag, cam lăturalnic, atenţia asupra mea, 
cercând să fiu spiritual:

— Frou cu răni la pantaloni....
Dacă isbutii să obţin câteva clinchete de râs complezent 

dela doamna, apoi rânjetul meu îngheţă sub privirile ameninţă
toare ale căpita/iului. Mi-am dat seama că gluma era lipsită 
de sare. Hăslmiul mă desobişnuise de glume civilizate.

De pe o uşe, apărură două doamne: mama şi bunica tine
rei gazde. Mama era încă de preţuit, dar bunica rămânea bunică. 
Iar prezentări, iar răspunsuri scurte, apoi se orândui repede o 
masă rotundă cu dulciuri şi cafede cu lapte, cornuri. cozonac, 
prăjituri, tot bunătăţi despre care uitasem. Cineva a încercai să 
ne aşeze în alternanţă de un domn şi o doamnă, dar se vede 
că sălbălecia în care trăisem ucisese în noi galanteria şi. sub di
verse pretexte, mă aşezai lângă W inkler, \4ba, singi.ru! care ră
măsese galant — explicabil: mai puţin contact cu frontul — se 
aşeză lângă găztluţă, având în dreapta pe căpitan. l>am deci 
faţă în faţă cu doamnele care aveau pe bun'că la mijloc şi pe 
mamă lângă mine.

Ni se servi o cafea cu lapte mai bună decât nădăjduiam.
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l^ăjiturelele ni sau părut minunate iar bunăvoinţa gazdelor de
păşea aşteptările.

— Mai doriţi o cafea, întrebă bunica sură/ătoare.
Ca la comandă ne ridicarăm amândoi, î/itinzănd ceştile, 

fără să spunem o vorbă. Masa continua, rar întreruptă de Viha 
care cerca să ne scoată din monosilabe bombănite. Printre răs
punsurile noastre scurte ca nişte comanzi, se auzeau foarte asi
due sorbiturile care uitaseră să mai fie discrete. Winkler, ca un 
copil ascunzându-şi intenţiile prin manevre savante, făcea să-i 
cadă în buzunarele vestonului prăjituri pentru mâine, pentru 
poimâine, cu instictul câinelui care îngroapă oasele.

La un moment oarecare mă simt atins pe cisme. Măi, cui 
îi arde de prostii, îmi zisei eu. Nu mi-am dat seama dacă e un 
picior bărbătesc sau femeesc. Am apreciat numai insistenta cu 
care mă căuta. Atunci se trezi în mine tentaţia şi imediat o ur
mă ungând: dacă-i pe aşa, de ce să nu fac eu ast.j, mai ales 
că m’am lămurit şi asupra agresorului — era Winkler, l-am 
simţit după pinteni. Şi încep, domnilor, pe sub masă un 
joc al picioarelor după toate regulele tactice. Stomacul poto
lit, goana după dragoste era obligatorie. Ne aflam doar în mijlo
cul civilizaţiei, cu cafea cu lapte, prăjituri şi femei. La început 
manevre de avantgardă, cercetări discrete cu vârfurile — luare 
de contact ca din întâmplare — apoi grosul, când „inamicul" 
primea lupta. Ne sprijinea cred şi Viliâ, peritrucă era cam multă 
mişcare pe dedesubt. Deasupra mesei discuţia începuse să se în
sufleţească, mai ales după cele câteva păhărele de vişinată pe 
care găzduţa ni le-a servit cu feluri noui dc prăjituri. Nicio alu
zie însă la ceia ce se petrecea sub masă. Părea că alţii de cât 
noi şi-au găsit de lucru cu picioarele. Din cauza greutăţii de 
palpare prin tovalul cismelor, nu puteai distinge dacă strângeai 
uii picior d * femee. sau unul de camarad.

Auzi mormăitul lui Winkler, care, cu nasul în farfurie, mes
tecând de zor şi căutând să nu atragă atenţia, îmi spunea prin
tre dinţi:

— Trageţi piciorul, trageţi piciorul, n’auzi Vesteman?
Am îndepărtat concurenţa trăgând piciorul şi schimbând de 

sector. Ţinta principală era piciorul tinerei gazde, iar cea secun
dară a maică-si, feraTee încă plăcută, cum vă spuneam. Ne în
curaja la manevre şi vişinata dar şi atitudinea doamnelor: nu 
protestau de fel, deşi era imposibil să nu fi căzut vreuna în 
cleştele investigaţiilor noastre bipede. Acum aveam chiar sigu
ranţa : piciorul meu se plimba mângăietor peste o gambă cu ro
tunjimi pe care chiar tovalul cismelor mi le făcea sensibile. M’am 
oprit îneleştându-mi pulpele şi privind şiret la tânăra doamnă. 
Ale ei trebue că sunt. Te-ai şters pe bot, \ iha. dacă mai rămân 
în Câmpulung, socoteam eu în gând. Şi Winkler, spre ciuda mea, 
privea, tot şiret, la tânăra gazdă. Hm! se vede că i-a prins ce
lălalt picior. Urît din partea ci I

Dar tot şiret ne privea şi V^iha, ba chiar ne spuse încet:
— Aţi isbutit să mă faceţi fericit, perverşilor. Lăsaţi-mi pi

cioarele.
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D('fi nu oruii alo linoroi doamne. Nii-i nimir. Io vom găsi. 
No rclraserăm cismolo şi mutarăm investigaţia spre dreaptă. Sector 
nou, trudă nouă, dar tentaţia creştea mereu, cu fieca e păhărel 
de vişinată. cu fiecare privire către „inamicul" din faţă. .4m tot 
cercetat noi până am auzit-o pe bătrână ţipând:

Vai, m aţi sgâriat.
— Hrrrrap se auziră şi picioarele noastre retrăgându-se 

spăimântate ca o cavalerie în panică. Era răpăitul cismelor, sau 
căzuse tavanul peste noi ? Totul intri apoi într’o tăcere ca de 
mormânt. Auzeam doar bătăile inimii care împingeau o invazie 
de sânge către obraz.

— Poate că pisica, îndrăsni niironosit Winkler, întru târziu, 
dupăce privirile bătrânei încercaseră zadarnic să caute înţelege
rea întâmplării în ochii fiicei şi ai nepoatei.

— Vezi, bunico, dacă nu-ţi ţii picioarele acasă.
— Bine dragă, dar cu credeam... însfârşit.. eu ca mai bă

trână cum să vă spun... tocmai mie.
— Nu ţi-ar îi f:st fără folos o retragare strategică a pi

cioarelor sub scaun, aşa cum am făcut eu.
— Si eu, adăugă mama, mândră de idee.
— Voi sunteţi mai tinere. Credeam că eu sunt ferită de 

pericol.
— Ai judecat greşit, reluă tânăra. Domnii sunt destinaţi 

ofensivelor şi ori ce picior de femee este un inamic. In ori ce 
caz, ia întâmplarea drept un omagiu pentru frumuseţea care încă 
nu te-a părăsit. Nu-i aşa domnilor?

— Ciudat fel de a omagia, spuse bătrâna răzâad către 
Winkler.

Viha chi-otea înfundat, iar noi ascultasem discuţia ca 
şi când n'am fi fost împricinaţi. Nici măcar privirile nu le ridi
casem spre doamne, ţinându-le sub frunţile plecate decând se 
prăbuşise imaginar tavanul sub ţipătul bătrânei. Faţă de încer
carea tinerei de a cocoloşi lucrurile, Winkler se găsi obligat să 
răspundă:

— încredinţăm pe doamne de tot respectul nostru.
Suna fals, dar ce era să facă.
Bunica, stânjenită de jena noastră, căuta să schimbe vorba. 

Hcuşi. I\oi căutam prete.vte să grăbim totuşi plecarea. Beuşirăm 
şi noi.

Ea capătul scării mulţumirăm. Găzduţa ne dădu câte un 
pacheţel cu prăjituri, spunând amuzată lui Winkler:

— Ca să nu mai furi prăjiluri.
Căpitanul Artur Winkler din nl 124-lea regbiment de arti

lerie imperială încercă o nouă scuză, în timp ce. ca pe un bac- 
şişi de frizer, strecură pachetul în buzunarul voluminos al pan
talonilor, mulţumind imbecil. Apoi culese pingeaua rămasă pe 
prag, o băgă în celălalt buzunar şi coborî scara, uitând de 
ruptura pantalonilor.

In stradă îl auzii necăjit:
— Afurisit \ iha ăsta! .Mare noroc mai are, măi băeţaş,
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Dar iji noi suntem nişte porci. Şi după atuta ruşine, nici măcar 
n’am atins picioruşul gă/du(ci!

Pornirăm în lipă tul pingelei pe trotuar, mulţumiţi că am 
măncat cafea cu lapte şi că am filrtat ca nişte primitivi. La despăr
ţire îmi spuse, cercând parcă să se consoleze:

— Eah! parcă o să le mai întâlnim vreodată!

Tocmai când Vestemean îşi termina povestea, chelnerita 
aducea o nouă cafea cu lapte. Camaradul Cheghe o primi, dar 
îşi lăsă mâna mai mult decât se cuvenea în măna fetei.

— Glieghe, reluă V^estemean, cafeaua cu lapte e pericu
loasă, chiar pe zonă. Lasă mâna fetei.

— Mâna, domnule Locotenent, mâna, nu piciorul. Vorba 
ceia: nici zona nu-i front, nici mâna picior, nici Cheghe Artur

ION LOLU
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CONSIDER/\ŢIUNI ASUPRA ECHILIBRULUI 

DINTRE PRODUCŢIE Şl DISTUGERE IN NATURA
<lu ZAH4BIA Pi'POVlCI

Natura poate li compniatâ cu un uriaş, care distruge cu 
o mână ceia ce a creiat cu cealaltă; ori cu uii artist ve,-nic ne- 
niulţuniit, care modelează într una spre a stabili între părţi o ar
monie perfectă pe care însă nu o poale realiza niciodată.

Fort le din natură conlucrează, dar se şi combat. Intr’un loc 
ele sprijină desvoltaiea vieţii, în altul o nimicesc. Acele forţe 
care promovează t esvoltarea continuă şi progresivă a vieţii re
prezintă factorii productivi; forţele care se opun desvoltării vieţii 
sau o stăvilesc cu totul sunt factorii destructivi. Aceste două 
grupe de factori nu acţionează totdeauna şi pretutindeni la fel. 
Ele se găsesc în necontenită luptă între ele, din care ies învin
gătoare când uneie când celălalte. Cănd înving forţele productive 
atunci producţia este mai mure; când forţele destructive obţin 
preponderenţa se evidenţiază mai mult distrugerea. De aceea pu
terea de producţie a unei specii sau a unei întinderi de pământ 
ori apă nu rămâne aceeaşi, constantă, ci variază întruna.

Astfel se C{»nstată o oscilajiiine a diferitelor forţe, productive 
şi destructive, între un minimum şi un maximum. Această osci- 
laţiune tinde să reslabilească echilibrul distrus pentru moment, 
care ar trebui să stăpânească de fapt pământul.

P>liilibrul rezultă din ctmslanţa materiei, iar oscilaţiunile 
sunt rezultante ale energiei, cave este legată de materie. Unde 
apare materie se manifestă şi energie, căci ambele formează un 
tot. Nu există materie; fără energie, după rum nici energia nu se 
poate concepe fără materie Atomul exercită o forţă de atracţie 
asupra împrejuriniii sale. Urmarea firească a forţei de atracţie 
este mişcarea. Din această cauză materia întreagă a universului 
se află în necontenită mişcare. Datorită forţei de atracţie, atomii 
se unesc intre ei şi formează asocialiuui din ce în ce mai com
plicate. Această mişcare a materii'i deda forme simple spre cele 
mai complicate se numeşte e^oluţie.

Evoluţia este forma caracteristică a mişcării universului: 
ea se întâlneşte atât In corpurile vii cât şi la cele moarte,

f) asemenea eveduţie cunoaşte si istoria pământului nostru. 
De când sa născut din flăcări şi sa smuls din corpul nebulos 
al unui soare pentru a-şi imepe existenta de planetă şi până în
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timpunlc aclualt* pămânlul a ovoliia.. suferind neniimâr.ite tran
sformări. In cursul diferitelor ere j»eolo{ţice au apărut c«)ntinente 
şi mări noiii, sau ridicat munţi seme|i. sau săpat văi: insă pa
ralel cu formarea lor au dispărut din alte păr|i ale planetei noa
stre suprafeţe mai mult sau mai puţin întinse de uscat, sau în
gustat mări, sau surpat şi netezit munţi. Pământul este stăpânit 
de legea constanţei şi echilibrului materiei : când se produce ceva 
într o parte, se distruge ceva în altă parte.

Unui din principalii factori cari contribuie la schimbarea 
suprafeţei pământului este apa. Nemulţumită că pământul ii pune 
piedici în cale şi îi stăvileşte întinderea, apa încearcă mereu să 
rupă lanţurile robiei sale. Dela picătura de ploaie, care cade din 
văzduh la pământ şi până la marea veşnic neliniştită, se observă 
aceeaş urmare. Picătura de ploaie găureşte pământul în căderea 
sa şi rostogolindu-se la vale duce cu sine ţărâna de pământ spă
lat; talazurile mării macină şi surpă ţărmurile. iVIunţii cei mai 
înalţi sunt supuşi aceleiaşi lupte cu apa ca şi câmpiile. Apa aju
tată de vânt, îi spală, rotunjeşte, găureşte, surpă, fărâmiţează şi 
netezeşte în continuu. Pâraiele şi râurile cară aceste fărâmituri la 
vale, depunându-le la şes. Marea se comportă în chip asemănă
tor, Pe alocuri surpă coastele. înaintând spre uscat, iar în alte 
părţi se retrage, căci fluviile cară mereu material din munţi şi 
câmpii, îl depun la vărsarea lor înălţând fundul mării, până când 
se ivesc la suprafaţă bancuri de nisip, delte etc,, care măresc 
uscatul în dauna mării. In felul acesta, operei destructive din 
munţi îi urmează o operă constructivă la şes; pătrunderea mării 
pe uscat este compensată prin fenomenul de înălţare a fundului.

Dacă aruncăm o privire asupra vieţii din apă şi de pe us
cat, constatăm că ea diferă mult, ca şi când ar fi două lumi 
străine. Atât vieţuitoarele din apă cât şi cele depe uscat mani
festă însă aceeaşi tendinţă de a-şi extinde zona de trai. Uscatul 
tinde să limiteze expasniunea vieţii acvatice, iar apa la rândul 
ei caută să limiteze viaţa terestră. In felul acesta se stabileşte un 
oarecare echilibru. Kste ( rept că acest echilibru se strică adesea 
căci apele inundă uscatul, distrugând atunci o mure parte din 
organismele care compun biocenoza lui şi creiând un desechilibrii 
vremelnic. Mai de vreme ori mai târziu apele scad, o parte se 
întoarce în -albie, o altă parte se evaporă sau pătrunde în pă
mânt. Atunci 'SC restabilesc comliţiiinile de viaţă anterioară şi 
uscatul se repopulează cu organismele de mai înaint(‘. \ iaţa re
intră în echilibrul vechi.

Productivitatea unui substrat oarecare sau a unei ape de
pinde înainte de toate de cantitatea de substanţe nutritive, pe 
care organismele le pot transforma în carne. Ori resursele din 
care se reface într una viaţa st nt mai mult sau mai puţin con
stante, fapt din care re. uită că un si bstrat oarecare nu poate 
nutri, la un moment dat, decât o anumită cifră de organisme. In 
natură sunt însă multe vieţuitoare înzestrate cu o putere formi
dabilă de reproducere. Fiecare individ din asemenea specii este 
capabil să depună sute de mii şi chiar milioane de spori Ori 
ouă. Câiul afirmăm aceasta nu no gândim la organismele inferi
oare. la care fertilitatea mare este atât de răspândită, ci la peşti
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în(rc rare suni imiWo specii, ale căror indivizi depun la o sin
gură poniă sute de mii de icre. Astfel fiecare femelă de tipar de
pune 2-3 milioane icre; la morun cantităţile nu sunt inferioare 
cu nimic, etc.

Aceste produse sexuale numeroase sunt răspândite cu pri
sosinţă în mediul de viaţă al diferitelor specii. Ele ar putea cuceri 
cu timpul un spaţiu tot mai mare ca întindere, înlăturând alte 
vieţuitoare sau restrângându-le mediul de trai ia minimum. In 
felul acesta se pot produce fenomene de desechiiibru în raportu
rile cantitative dintre indivizii speciilor ce convieţuiesc în aceiaş 
mediu. Cum însă resursele de hrană din care se reface întruna 
viata sunt limitate, în mod fatal va trebui să dispară şi surplusul 
de indivizi care nu va mai găsi hrana corespunzătoare. Or, asis
tăm necontenit î i natură la un fenomen din cele mai interesante; 
constatăm că surplusul de indivizi din generaţiile speciilor cu 
pn^use sexuale numeroase nu dispare brusc prin mortalitate in 
masă, ci treptat, în cursul desvoltării, servind în cele mai multe 
razuri ca hrană organismelor cu care convieţuesc. In felul acesta 
echilibrul dintre speciile unuia şi aceluiaş mediu se face în mod 
natural.

Unele organisme au isbutit să cucerească, totuşi, un spaţiu 
vital extins, pe când altele trăiesc numai pe o anumită suprafaţă 
restrânsă. Ităspândirea unei specii poate lua proporţii nebănuite; 
aceasta se întâmplă oridecâteori totalitatea condiţiunilor favorabile 
vieţii ei este optimă. După trecerea unei perioade oarecari apare 
însă şi reacţiunea, iar desvoltarea până atunci extraordinară slă
beşte şi din multe regiuni indivi ii acelei specii dispar, făcând 
ioc indivizilor altor specii, pentru care condiţiunile modificate 
reprezintă optimumul vieţii. Prin aceată oscilaţiune în favoarea 
uncia sau a celeilalte specii echilibrul se restabileşte.

Dill expunerea de mai sus reiese că între forţele productive 
şi cele destructive există anumite raporturi, iar prin lupta con
tinuă dintre aceste forţe se realizează un anumit echilibru.

Acest echilibru este modificai întruna, dar tot de atâtea 
ori se şi restabileşte. Ceea ce diferă dela un caz la altul este 
timpul de care are nevoie nntiira pentru înfăptuirea restabilirii 
de echilibru. Din acest, punct de vedere deosebim două cazuri:

a) Restabilirea necesită timp îndelungat: în această catego
rie intră transformările pământului, oscilaţiunile lente ale răs
pândirii organismelor pe întinderi mar.', etc.

b) Restabilirea echilibrului se realizează în timp scurt, aproa
pe sub ochii noştri. Acest caz prezintă pentru noi mai mu 1 in
teres, căci de el depinde pntcMea de producţie a apelor şi pă
mânturilor noastre, care nu este altceva decât rezultanta echili
brului dintre forţele productive şi cele destructive înlr'o perioadă 
dală. Pentru modul în care se petrece această restabilire de e- 
chilibru se pot da numeroase exemple. Din mulţimea lor am ales 
pe cel ai raportului dintre ierbivore şi carnivore.

In apă, ca şi pe uscat, trăiesc animale paşnice, ierbivore 
şi răpitoare, carnivore. In apă, animalele prădătoare devorează 
pe ceh» paşnice: pe uscat, carnivorele se nutresc cu cele ierbi-
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vorc. Accartâ tlocimarc a organismelor paşnice, ierbivore, care 
sunt mai slabe, ar putea avea ca urmare împuţinarea şi chiar 
dispariţia lor: în cazul acesta pro; ortia naturală dintre cele 
două grupe de animale s’ar modifica treptat în favoarea anima
lelor prădătoare. Echilibiul normal care treime să existe între 
animalele paşnice şi cele prădătoare ar fi stricat în detrimentul 
ambelor grupe «!e vieţuitoare, căci în mod firesc, dispariţia 
hranei ar atrage după sine şi dispariţia organismelor prădă
toare.

Lupta dintre animalele prădătoare şi paşnice se duce de 
multe mii de ani şi, totuşi, animalele paşnice continuă a exista. 
Mijlocul lor de apărare cel mai simplu, dar şi cel mai. eficace, 
faţă de voracitatea organismelor carnivore mai mari, mai puter
nice, este facultatea lor mai mare de reproducere. In adevăr, pe 
uscat, iepurii de pildă, nasc pe an de 4 ori în medie câte 4 pui 
şi toţi puii născuţi în luna Martie ating maturitatea lor sexuală, 
în cursul lunii Septembrie a aceluiaş an, dovedind astfel o ferti
litate deosebită; In schimb vulpea, duşmanul lor, naşte o singu
ră dată pe an în medie 3-4 pui, adică de 5-6 ori mai puţin de
cât iepurii. Acest raport corespunde cu resursele de hrană ale 
ambelor grupe, adică iepuri şi vulpi, cari convieţuiesc întrun 
mediu limitat.

Asemenea raporturi există şi în mediul acvatic. Acolo peş
tii paşnici, cum sunt caracuda, crapul, etc., depun icrele lor o 
singură dată pe an, dar în număr mare, care variază pentru o 
femelă între 2-700.000. In schimb, răpitorii ca ştiuca, bibanul, 
şalăul, etc. au icrele mai mari, dar în nnmăr simţitor redus, anu
me: ştiuca cca. 100.000 bibanul 50-1000, iar şalăul mijlociu 1 — 
250.000; la păstrăvi numărul icrelor nu trece de 2.000; rechinii 
din Marea Neagră nasc cel mult 28 pui în decurs de 18 luni.

In general, s a constatat că lacurile cu mulţi peşti răpitori 
au o producţie cantitativă mai mică decât apele cu răpitori puţini. 
Ilaportiil norma! dintre peştii răpitori şi cei paşnici trebue să 
fie de 1 :10 pentruca producţia de peşti a unei ape să fie bună. 
Cifra aceasta care redă proporţia ce trebue să existe între cele 
două grupe de peşti pentruca să se menţină echilibrul dintre ele, 
se modifică..jieîncetat. Modificarea aceasta nu se observă numai 
la ape diferite>ci survine chiar şi în cuprinsul aceleiaşi întinderi 
de apă, dela un an la altul, după cum permite jocul dintre fac
torii productivi şi cei destructivi. In cazul acestor două grupe de 
peşti, lupta pentru preponderenţă se duce continuu şi sub ochii 
noştri, încât unui arbitru nepărtinitor îi apare pe deplin justifi
cată.

Sunt şi cazuri când sar părea, la prima vedere, că unele 
specii nu sunt suficient de înzestrate pentru a rezista multiple
lor pericole ce le ameninţă în timpul desvoltării lor. Aşa de 
pildă păstrăvii depun numai 500-2000 icre anual, iar din acestea 
numai o mică parte scapă teafără, ajungând până la stadiul în 
care să se poată asigura existenţa puiului de păstrăv. Cele mai 
multe icre sunt devorate de larve de insecte, peşti din alte specii, 
precum şi de exemplarele mai mari din propria specie. Distru-
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gcrpn acoasta ar fi exafţerală şi ar duttî la o slăbire a rezislen- 
|ei speciei înlru dominarea mediului de viaţă sau chiar la dis
pariţia loială a păslrăvilor. dacă nu ar corespunde unei necesi- 
lăţi vitale de cea mai mare înscmnălate.

In adevăr, apele curf'ăloare de munle sunt relativ sărace 
în hrană, căci viteza cu caro se scurg apele la vale nu permite 
înscăunarea unei asociaţiuni de organisme abundente în acest 
mediu. De aceea numai un mic număr de peşti poale trăi în 
ele, răspândit pe suprafaţă întinsă, spre a avea la dispoziţie o 
cantitate de hrană corespunzătoare cerinţelor corpului. Fiecare 
păstrăv necesită un câmp de vânat, de o anumită întindere, în 
care să nu mai fie un al doilea păstrăv, care să-i facă con
curenţă la procurarea hranei. Ori, câmpul de vânat al păstrăvi
lor trebue să fie cu atât mai întins cu cât mai puţin densă este 
şi populaţia de organisme cu care se nutresc aceşti peşti. In ca
zul când toate icrele de păstrăvi, puţine câte ar părea să fie 
la prima vedere, ar putea să se desvolte, atunci după câţiva ani 
apele sar suprapopula cu păstrăvi în aşa măsură. încât hrănirea 
lor pe cale naturală ar deveni o imposibilitate. De aceea există 
intervenţia factorilor de distrugere, care ne apar nu numai de 
înţeles dar şi de folos, penlrucă prin acţiunea lor se contrabalan
sează acţiunea factorilor productivi, mcnţinându-se un echilibru 
între vieţuitoare pe deoparte şi posibilităţile de existenţă din 
mediul de viaţă de altă parte.

Rolul omului. y\lâta vreme cât oamenii nu erau numeroşi, 
multe animale şi plante aveau o răspândire mult mai mare de
cât au azi. Dar spaţiul este pe pământ mărginit, iar puterea de 
înmulţire a omului foarte mare; de aceea sa născut lupta pen
tru spaţiu între oameni, cum şi între om şi celelalte organisme, 
înzestrat cu putere crescândă, omul a devenit stăpânul pămân
tului, silind animalele să se retragă pas cu pas din calea lui. 
Prinse în vârtejul acestei lupte neegale, animalele au în
ceput să dispară; graniţele zonei de răspândire au devenii mai 
înguste. Lupta animalelor şi plantelor pentru spaţiu a devenit 
mai grea din ziua în care omul şi-a apropiat unele animale pe 
care le-a domesticit şi plante pe care a începui a le cultiva. In- 
grijindu-se în mod deosebit de acestea şi sprijinindu-le desvolta- 
rea, ele au câştigat locul de frunte în dauna celorlalte fiinţe. 
Astfel, în Australia unde trăiau înainte vreme cele mai curioase 
animale, nu se mai întâlnesc astăzi decât turme mari de oi şi 
alte 4-5 specii de animale aduse de om. Acelaş fenomen sa 
petrecut în America de Sud şi în India, înbeuindu-se cu animale 
domestice multe din animalele dispărute. în suprapopulata Euro
pă dispariţia treptată a animalelor şi plantelor din calea omului 
este şi mai evidentă, căci multe specii de organisme vieţuiesc 
azi numai în locurile cele mai îndepărtate şi mai ascunse, la 
care omul nu poate pătrunde decât cu greutate.

Departe de noi gândul de a socoti că orice specie de ani
mal domestic a cau/at prin răspândirea sa mai accentuată dis
pariţia unei alte specii locale. In apă, ca şi pe uscat, există loc 
suficient pentru multe vieţuitoare. Insă deoarece un substrat nu
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poate nutri decât un anumit numâr d> indivi/i, propor(in tlintre 
indivizii diferitelor specii de pe unul şi ai elaş substrat s'a m..- 
dificat în favoarea acelora pentru caro a intervenit omul. susti- 
nându-le înmulţirea şi răspândirea.

Aşa dar, pretutindeni unde apare omul pe scena de luptă 
a organismelor, el contribuo în largă măsură Ia modificarea e- 
chilibrului lor numeric, influenta lui sa manifestat în două chi
puri :

a) folositoare pentru animalele domestici' şi plantele de 
cultură şi

h) dezastruoasă pentru acele animale care na au dat ascul
tare chemării omului şi au preferat pentru specia lor o libertate 
scurtă linei sclavii veşnice.

Natura insă reacţionează, încercând să reconstituiască ele
mentele distruse şi să restabilească echilibrul natural anterior. 
Acesta poate fi realizat numai prin acţiunea factorilor destructivi. 
Anumite condiţii favorabile dispar şi în urma lor piere sau se 
răreşte o specie de animale san plante. Prin aceasta se creiază 
însă alte condiţii, care favorizează desvoltaiea altor sperii, .\stfel, 
pe ogorul semănat într’un an cu grâu se desvoltă în anul urmă
tor multe alte plante, dacă nu intervine din nou omul, arând şi 
semănând planta a cărei abundenţă o sprijină.

Prin rcacţiunea naturii pentru restabilirea echilibrului din
tre numărul organismelor şi cantitatea de hrană disponibilă, a- 
desea apar abundent indivizi din specii care nu prezintă pentru 
om nici o valoare. De aci rezultă că în procesul natural de re
facere al echilibrului dintre vieţuitoare, omul trebue să intervină 
cu măsuri, care să sprijine procesul de viaţă al naturii, să acce
lereze procesul care este lent în mod normal şi să contribue la 
desvoltarea speciilor cu valoare economică mare. In nici un caz 
intervenţia omului nu trebue îndreptată împotriva naturii şi nici 
nu trebue să forţeze prea mult acţiunea ei regeneratorie, ci ea 
trebue să se menţină în limitele arătate de puterea de produc
ţie mijlocie a fiecărui mediu.

Despre formarea echilibrulni dintre producţie şi dis
trugere. Din>j^emplele citate până acum se vede cum se ma
nifestă echilibr^Knatural dintre producţie şi distrugere şi modul 
cum intervine omul. Acum urmează să stabilim care este expli
caţia necontenitei lupte dintre forţele productive şi cele destruc
tive.

Organismul nostru şi fiinţele din jurul nostru se compun 
din 4 elemente de bază, unite în fel şi chipuri între ele: carbo
nul, oxigenul, hidrogenul şi azotul. Primul element zace în pă- 

^ mânt, celelalte 3 elemente sunt gaze în atmosferă. Unindu-se în
tre ele, formează 6 compuşi chimici de bază, între cari : apa, 
amoniacul, bioxidul de carbon şi metanul sunt stâlpii lumii orga
nice. Compuşii organici ai carbonului cunoscuţi până acum sunt în 
număr de peste 100.000, pe când toate celelalte elemente la un 
loc, în număr de peste 90, abia compun vreo 1000 de compuşi. 
(Kahn).

Cianul este fosil şi joacă un rol secundar în lumea vie-
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(iiitoarclor. in scliiiiil) inetunuf $i (nuxidul po (-arboii iinprcuiiă 
cu cumpu!?ii lor clădesc corpul tuturor plantelor şi animalelor, 
atingând cea mal înaltă proprietate a materiei, aceea de a făuri 
viata, care in prezent nu se poate concepe fără ei.

(Cantitatea în care se găsesc pe planeta noastră cele 4 ele
mente, adică oxigenul, hidrogenul, azotul şi carbonul, este limi
tată. Mică şi mărginită ne apare şi suprafaţa pământului, căci 
ce sunt cele 506 milioane Km- cât măsoară ea, faţă de imen
sitatea universului care rămâne pentru mintea noastră omeneas
că de necuprins şi de neînţeles. Şi totuşi viaţa, compusă din 
cele 4 elemente de bază, a străbătut în decursul multor milioane 
de ani întreaga ei evoluţie pe această suprafaţă limitată.

Aci sa născut şi a trăit toată mulţimea vieţuitoarelor, dela 
formele cele mai primitive până la Saurienii uriaşi ai unor vre
muri apuse şi până la pleiada speciilor care populează azi pă
mântul. Multe din ele au dispărut fără urme; dela altele cunoaş
tem numai formele petrificate sau scheletul; în fine, altele s’au 
transformat pentru a iipurea în vestmântul lor de azi.

Indiferent de forma pe care o îmbracă şi de dimensiunile 
ei, viaţa însăşi este una şi aceiaş dela început, concepută din 
aceleaşi elemente, însă răvăşite şi ordonate în cele mai fantasti
ce chipuri. Această viaţă este nemuritoare; numai formele pe 
care le creiază ea, fie bacterii, sporozoare, animale, om sau plante, 
sunt trecătoare şi mor.

Numărul speciilor, pe care le modelează viaţa, depinde în 
primul rând de cantitatea disponibilă de substanţe componente 
ale trupului organismelor, cum şi de suprafaţa limitată a plane
tei noastre. Pentru a-şi clădi corpul şi a dobândi energia prin 
care se pot menţine în viaţă, organismele au nevoe de susbtanţe 
nutritive. Suprafaţa pământului reprezintă ogorul pe care orga
nismele caută, găsesc şi culeg aceste substanţe,

Cantitatea de substanţe de care au nevoie diferitele specii 
depinde de mărimea lor, de durata de creştere şi de vârsta lor. 
Această vârstă diferă mult. In adevăr, unele fiinţe trăiesc numai 
câteva ore, altele o zi, un an sau un şir de ani, iar veteranii 
pot trăi secole de-a-rândul. Pisica trăeşte 9-10 ani, câinele 10-14, 
renul 16, cerbul 30, elefantul 100-150. Papagalul, lebăda, unii 
vulturi şi chiar moluşte put ajunge la vârsta de 150 ani, ca şi 
multe plante, între care sunt şi speciile cu vârstele cele mai 
mari. Unii brazi ajung la 300 ani (Abies pectinata); pinii (Picea 
excelsa) trec de 400, unii castani ajung de 700, Pinus montana 
de 1000, Taxus baceata de 3000, iar uriaşii cari formează pă
durile californiene (Sequoia gigantea) se spune că sunt mai bă
trâni decât piramidele egiptene, ca şi arborele sfânt de pe Te- 
neriffa (Dracaena draco), pe care dărâmându-1 o furtună, s’a sta
bilit că a avut vârsta de 6000 ani. Cu drept cuvânt afirmă Kiister 
că „timpul în care i rborii noştri şi cei din climatele străine 
cresc ca uriaşi este pentru mintea noastră atât de lung, încât în 
toate timpurile oamenii au privit spre ei cu mirare smerită, ca 
spre fiinţele care Irăese mai mult decât multe generaţii ale ge-
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miliii lor şi caro suni rajlabilo să snpravioţuiascA familii şi rhiar 
popoare

In limpul viejii lor, animalele ca şi planiele consumă snl)- 
stanjelc nuirilivo necesare creşterii şi acumulării enerfîiilor prin 
care se menţin în viaţă. Dar pe ciîlă vreme animalele ajung repede 
la malurilale când creşlerea încetea/ă, plantele sunt înzestrate 
cu o creştere nelimitată, căci rădăcinile şi coroana lor, ca şi al
te ţesuturi se pot mări din an in an. De aceea ele consumă 
mult mai multe substanţe decât auLmaiele, sărăcind mediul lor 
de trai din an în an mai mult. Şi unele şi altele adună însă în 
corpul lor substanţele din care constă viaţa, iinobilizâiidu-le pen
tru un timp oarecare, ce poate fi îndelungat. In acest chip sar 
produce repede un desechilibru în natură şi apoi o stagnare a 
vict i, căci materia din care se reface viaţa de pe pământ, ca şi 
energia necesară a acestor procese biologice, este cantitativ con
stantă. Dacă natura ar produce într'una organism > noui, p strân- 
du-le şi pe cele mai bătrâne în viaţă, atunci cantitatea substan
ţelor elementare din care se compun organismele vii, sar mic
şora mereu şi, fiind imobilizate în corpul acestora, curând nu 
s’ar mai putea naşte fiinţe noui. Natura ar fi în acest caz tristă 
în uniformitatea ei, iar viaţa îmbrăcată în aceleaşi forme ar fi 
lipsită de puterea ei de a mâna desvoltarea organismelor mc 
reu înainte.

Atunci viaţa ar înceta dea compune din aceleaşi elemente 
substanţe vitale noui, din ce în ce mai compuse; de a le schim
ba, dându-le forme noui. Or, în spaţiul mărginit şi limitat al 
planetei noastre, variabilitatea organismelor este singura cale pe 
care viaţa trebue so bătătorească pentru a putea evolua.

Pentru a asigura vieţii această cale intervine moartea, prin 
care se redau apei şi pământului substanţele, din care viaţa 
creiază şi modelează forme noui. Viaţa reprezintă forţa produc
tivă, organismele vii produsul, iar moartea înfăţişează forţa des- 
triictivă, prin care se contrabalansează acţiunea vieţii.

Viaţa îmbină din cele 4 elemente anorganice de bază cam- 
puşi din ce în ce mai complicaţi. Acestui proces sintetic îi pune 
capăt moartea, după care în aceleaşi organisme se inversează 
procesul chimjc, căci tot ce sa compus în timpul vieţii se des
compune acum {wnă Ia cele 4 elemente de bază. Astfel materia 
anorganică dela început se transformă în materie organică pen- 
truca, după un timp oarecare, să redevină anorganică. în felul 
acesta ■ materia dătătoare de viaţă se află într’o continuă mişcare 
de circulare.

I In această circulaţiune a substanţelor nutritive, moartea 
s, reprezintă numai un stadiu sau mai bine zis un „punct critic". 

Gât timp moartea va succeda naşterii, atât timp va exista şi acest 
circuit al substanţelor vitale. Continuitatea vieţii se bazează pe 
această succesiune, iar manifestaţiunea cea mai grandioasă a aces
tei vieţi este transformarea, pe care ea o impune necontenit 
materiei.

Admiţând acest circuit uriaş al materiei care compune 
corpul vieţuitoarelor şi văzând zilnic şi pretutindeni în natură
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succesiunea dintre naştere, formare, compunere, deci producţie 
pe de o parte şi moarte, descompunere, deci distrugere pe de 
altă parte, trebue să recunoaştem că aceste două feluri de feno
mene se contrabalansează şi că, deci, între ele există un echilibru 
care nu se poate schimba decât în limitele posibilului. Aceste 
limite sunt trasate de cantitatea materiei cuprinse in circuitul 
uriaş al substanţelor vitale de pe pământ. Oscilaţiile care se 
produc prin lupta dintre factorii productivi şi destructivi sunt 
fenomene vremelnice. Echilibrul acesta este tot atât de vechi 
ca şi viaţa. El s’a format atunci când atomii au început să se 
unească în spaţiul nmnărginit, când pe dobul fierbinte a în
ceput să mijească prima auroră a vieţii, iwante şi animale cari, 
desprinzându se de pe locul care le-a născut, au intrat în vâl
toarea luptei pentru existenţă.

Acest echd^ibru intre producţie şi distrugere cu oscilaţiile 
vremelnice in ibvoarea uneia sau alteia, ale căror limite sunt 
fixate de cantitatea substanţelor cuprinse in circuitul vital, va 
dăinui cât timp viaţa va putea să-şi continue evoluţia pe planeta 
noastră.

Constanţa, la 27 Mai 1940
Lucrări oouaultote:

1925Kahn, Ft. Das Leben des Meuschen, 5 voi. Stungai 
Kobet, L. Dai Weltblld der Erdgcscliiehte, Ed. G. Fiacher, Jena, 1982 
lieusch, B. Das Prinzip geogtaphischer Rasaeakieise uad das Piobleai der 

Attiblldoog, Beiltn, 1929
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ŞCOALA ROMAnA din DOBROQEA NOUA 

IN LUMINA DOCUMENTELOR ^ 

înainte de 1877

Armătura culturală, întrebuinţată de dascălul Gosteche Pe- 
trescu, in satele dobrogene, dela Turtucaia şi până înspre Tulcea, 
avea de scop, ceiace înseşi „Statutele Societăţii române de cultu
ră şi limba din Siliştea", prevedea :

1. Art. U Scopul Societăţii este:
a) A propaga prin tote medilocele putinciosse, între Romanii 

din aceste parti, invaUatura limbei materne (Romana), a adjuta Co
munitatea Romana şi Eforia Scoleloru Romane, d’aici, in affacerile 
şi misiunea lor;

b) A conlucra la desvoltarea educaţiunei naţionale şi a oppera 
privelegiele ei:

1. Protegindu şcolelc urbane şi rurale din tota Dobrogea şi 
staruindu a infiinţiaşi una scdla de fete in oraşul Silistria.

2. Cerundu şi activandu, prin stăruinţele selle, înmulţirea şi 
îmbunătăţirea scalelor;

3. Staruindu din tute puterile pentru sacta punere în lucrare a 
donaţiunilor făcute în favorea invatiaturei publice:

4. Aperandu direpturile legitime alle corpului invetiatoru, prin 
tute medildcelejţegale;

5. Adjutanaii'^e junii şcolari. Romani, lipsiţi de mediloce, 
d’aici şi din Dobrogea, şi,

6. Stăruindu a susţine ua scala cu patru clase primari pentru 
juni seu adulţi, in orele de nopte iern a, şi în dillele de serbatore 
yer'a,şi a complecta bibliotheca scolei, pentru folosulu naţionala, etc.

Această societate a fost înfiinţată în 12 Octombrie 1870,1a 
Şili'tra, iar statutele ei, tipărite sub forma unei cărticele cu co
perta galbenă (Tipografia G. Petrescu G. T. 1. G. Gostescu, 7 Calea 
Alogoşoai 7, 1871 Bucureşci).

Stampila societăţii era circulară, având în mijloc o lupoaică 
lungită jos, sub un copac, sugând la ea doi copilaşi (Romus şi 
Remus).

Dăm aci şi numele membrilor fondatori:
1. Constantin Petrescu, 2. Constantin Săulescu, 3. Petre Sa- 

ulescu, 4. yicolae Petrescu, 5. Stoicii Tehodorescu 6. P. Ion Droc. 
T Ilie Gheorghescu, 8. Costache Nicolaescu, 9. Dimitrie Pascale-
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seu, W. Dimitrie Calinesvu, tl. Xicolai Iordane/g Sava Radu- 
canescu, 13. Apostolu Ghcorghescii, 14. Xiculai Eustatieacu, 13. Par. 
Chr. Zacharia, 16. Gheorghe Pavelescu, 17. Xiculai Calinescu, 18. 
Enciu Calinescu, 19. Tanase Trandafil, 20. Xiculai Stephan. 21. Voicu 
Iliesciu 22. Manoli Chiţescu, 23. Pr. Theodor din corn. Vaidamiru, 
24. Michalachi lltescu, 25. Chiriţă Theodorescu, 26. Dimitrachi An- 
ghel, 28. Anton Theodorescu, 29. Gheorghe Xiculaescu, 30. Chris- 
tachi Triandafil, 31. Preotu George din Ostrovu, 32. Nuţu Stan, 
33. Petre Petrescu, 34. Dimitrie Chirescu din Rassovata, 35. Ivan- 
ciu Viccscu, 36. G. X. Xeamţu şi 37. Const. Petrescu Condu- 
ratu, din Bucuresci.

Era prin urmar«^. la 1870 în Silistra, o comunitate organi* 
zată de Români, aşezaţi acolo de vremuri uitate şi cari prin mii- 
loacele de atunci, sub stăpânirea Turcilor, diriguiau şi înfunţau 
Şl prin celelalte sate dobrogene, şcoli româneşti. La fel, acelaş 
proces de manifestare cult<irală,avea loc, la celălalt capăt al Du- 
nării, în părţile Vidinului, popa Dragsin Bănăţeanul încerca să 
strângă într un tot ue Români şi să>i apere de desnaţionalizare, 
inconjurandu-i chiar cu zidurile unei noi credinţe.

Sub iiTMiulsul lui Costache Petrescu, sau înfiinţat şcoli ro- 
maneşti in Ostrov, Vaidomir (Aidemir), Popina, Satu-Nou, Buceag 
Alimanu. Oltina, R:^sova, Parochioi, Cerna-Voda, Hârşova etc. 
din O'"' de preoţii şi eforii comunităţii române

Toate aceste şcoli erau susţinute de locuitori, dornici de a 
avea „pâinea sullctească“; în afară de aceasta, li se trimeteau 
cărţi gratis şi ajutoare băneşti, strânse din cotizaţiile membrilor 
Şl donaţii, din taxele pe diplomele ce se acordau românilor, la 
intrarea lor în Societate.

Iată un exemplar de corespondenţă, între focarul de cultură 
romaneas.ă din Silistra, cu învăţătorii satelor dobrogene, unde 
luau fiinţă şcoli româneşti:

Institutorele 
Şcoalei române 

din Silistra
Nr. 6 anul I860 Februarie 17

Domnule Învăţător,
Asupra celor relatate de D-voastră prin petiţiunea Nr. I am 

onoare a vă libera 10 exemnlare Abecedare de larcu pentru copiii 
săraci ce sunt doritori a învăţa la şcoala ce m’asiguraţi că aţi în
fiinţat. Vă laud în fine atât pe D-voastră cât şi pe acei alţi fraţi 
Români din acea comună începând dela Preotu, ciorbagii, adale 
şi ceilalţi cărora arată-le că voiu fi, atât eu cât şi Eforia foarte 
mândru dacă veţi pune mai bună silinţă pentru regularea şcoalei 
de acolo. ,

Primiţi asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
fnstitutore, C. Petrescu.

Domnului Xiculai Xegoescu învăţătorul şcoalei române din 
Comuna ^Uîman.
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Accasla ne dovedeşte rât era de întins câmpul de activitate 
al dascălului Costacbe Petrescu, grija lui pentru împânitirca scri
sului românesc şi mândria iui şi a instituţiilor de cultură din Si- 
listra, pe care le conducea, de a vedea rum răsare prin satele 
depărtate, vetrele şcoalet române.

Mişcarea culturală ce ţâşnea din Cetatea lui Mircea, trecea 
malurile Danubiulului, ducând vestea prin cele oraşe şi sate ro
mâneşti, de sub domnia lui Cuza-V'odă, uneori şi peste Ga? păţi, 
la fraţii noştri, robiţi atunci Maghiarilor.

Apelurile dascălului Petrescu, pentru conaţionalii lui, erau 
insuflate de cel mai cald şi autentic patriotism. Ele au avut un 
mare răsunet şi o echitabilă răsplătire.

Dăm aci în întregime unul din aceste apeluri:

Nr. 36. Silistra 1873 Iulie 30 

Domnulu meu,
„Cheile mai scumpe lucruri alic unui nm suntu limba şi patria. 

Aci mai aprope de naţiunea noastră mumă, comservămu ânche şi 
vomu consdrva suvenirile tradiţionale şi istorice, şi marile lupte que 
fraţii noştri Români din România liberă au bravată in contra aqu-e 
lora que voiau se le cotropească şi limbă şi naţionalitate.

Fideli aqestui expemplu şi noi. Românii din direpta Danii- 
biului, ne incercămu a susţine şi a prepara juna qeneraţiune pre- 
sintă in simţimintele, in aspiraţiimile şi in limba nostră. Qua se 
atingemu cu reuşită aqestu punctu, drumulu aquelu mai scurta este 
educaţiunea şi instrucţiunea.

l^edominaţi de atari decisiuni intr'uă ţerră streină eterna in 
luptă cu antagoniştii noştri naţionali, ântăia nostră cugetare fu scola.

Cunoşcemu îndestulii simţimintele patriotice que'n totu d auna 
l^’a plăcuţii a cultiva qua se nu ne tememii a Ve mărturisi cu han- 
cheţă anevoiosele no%tre păssuri, adică : lipsa incomplectă de fon
duri qua se susţinemu marele principiu quâruia ne amu devotata.
Tâ rugămii deră, Domnule.............................în numele Limbei
şi allu patrieF postre, se daţi obolului nostru, pentru quare noi şi ge- 
neraţiunea nostră'fiitore. Fă vomu saluta cu uă căldurosă recunoscinţiă

Primiţi, Domnulu meu, certitudinea pre distinsei nostre stime.^
Presiedinte C. Petrescu

Secretar C. Neculăescu.

Din multe părţi, i-au venit răspunsuri care mai de care mai 
caracteristice, ţinând seama de unde pornise. In ele se oglindeşte 
minunat de bine atât sacrificiul şi marea sibnţâ ce îşi dădeau Ro- 
mânii din stânga Dunării, să nu lase să moară cu totul înstrei- 
naţi, fraţii lor, rămaşi sub stăpânire străină,

Informaţiunile şi mai ales detaliile ce caut a Ie da aici, vor 
părea multora oţioase; ele totuşi, socotim că nu vor fi lipsite de 
orice interes, măcar pentru cei puţini cari se ocupă de asemenea 
chectiuni, mai ales că tocmai aceste lucruri mici sunt şi arată 
semnul marilor silinţe şi al trildii de cari erau capabili Românii
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dobrogeni, sub dominaţiunea turcească, ca să-şi păstreze limba 
şi legea, cele două atribute esenţiale ale naţionalităţii.

Din multe răspunsuri ce i-au sosit dascălului Costache Fe- 
trescu, putem să deducem multe cu privire la oamenii de pe 
acele vremuri.

Dedăm pasagii din scrisoarea lui Oiamandi Manolc, comer
ciant din Braşov, aceasta pentru a putea să ne dăm seama de 
strânsele legături culturale ce existau între toti Românii, oricât 
de răspândiţi erau ei şi peste hotare.

„Cetătene şi Preşiedinte allu Societătei Romane de cultura 
şi limba in Sihntra.

Au fostu scrisa in cartea destinului ca romanulu in toate 
ţerile ce Incueşte se sufere de secoli jugula amant aluînpilarii şi 
persecupiinii după loca şi imprejurari in diferite moduri şi desbra- 
catu de cele mai scumpe drepturi omenesci, fără vina lui, au ră
masa naturalmente napoiatu in cultură pa lingă celle alte 
Naţiuni culte.

Cu tote acestea elu trăesce şi va trăi şi spre marea mirare 
a antagonisteloru sei elu tracste cu spiritulu şi originalitatea 
sea romană“.

Apoi după ce indică norme de luptă naţională şi arată că 
neamul romanesc e mare şi viguros, face următoarele aprecieri:

„loi graţie regimului Majestăţii Sale Sultanului carCf pentru 
mine, deşi turca, e mai creştinescu, mai umana, şi mai toleranţii 
decîtu multe alte regime pretinse liberale şi creştineşti, dara care 
adi inu lumina secolului al 19-lea prin diferite moduri lucră din 
răsputeri a ne desnaţionaliza şi a ne inpedeca in cultură.

Ibcî in Orienta re lipseşte numai mijloacolc materiale căci 
aveţi libertatea deplina a re crea şcoli şi a preda in ele eleviloru 
studiile in dulcea limbă romanească ; de acestu dară, de această 
libertate, de acestă toleranţia Turcească re fericescu şi re asiguru 
sintii inca in multe ţari romanii parte lipsiţi şi parte in ajuna de 
a fi lipsiţi".

Din alte pasagii reese că acest român transilvănean — pro
babil prin meseria sa de negustor — a putut cutreera părfilc 
dobrogene şi avea bogate cunoştinţe de progresul românilor;

„La distribuţiunea premiilor şcblei vostre ca şi copii orăşeni 
copii de .ţărnnn din satu Oltina au răspunsa exemplarii de bine 
la toate întrebările făcute de U-lu D-r lancovits din I3ucureşti şt 
de mine, şi de acestea tote sintu vii dovezi că romanii fie ţăranu 
fie orăşeanu din orice parte avindu focarie de lumină alergă la ele 
setosu de a se lumina, coci cuni au zisa mai susii au inceputii 
se simtă că cultura e libertatea că in şcoală constă salvarea sa. 
('iitezu a vă zice ca imediata se creeaţi scoli in tote comunele 
romane din Dobrogea şi o şcbla de fetiţe in Silistra; căci femeile 
romane din Tesalia şi in Macedonia dela Aurelian pena acum ne- 
au conservata mai bine origina romană şi prin scola ne o ra con
serva şi mai bine; pentru că femeia prin cultură devine uă Mamă 
bună şi istoria romană ne spune că toţi fii ei care au ilustrat-o 
au avuta Mame bune".

Insfurşit, după ce laudă tot mai mult străduinţele romanilor
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din Siiistra, pentru frumoasele gânduri naţionale faţă de ceilalţi 
români termină:

„Terminând ve wgii se primiţi, din purtcmii, spre acrsw scopa, 
franci Patru sute — fr. 400“.

Diamandi Manole 

Comerciant din Brasiovu
30 Iulie 1873

Socotim că aceste rânduri scrise de un român transilvă
nean, cercetător şi bine cunoscător al stărilor de lucruri din păr
ţile dobrogene şi aproape în toată Peninsula tialcanică, confirmă 
în deajuns starea culturală a românilor din stânga Dunării, lucru 
ce am dorit să aflăm până la ce grad era şi aceea a bulgarilor, 
din satele dobrogene.

Am invitat de atâtea ori pe vecinii dela sud, să scoată la 
lumină documentele lor - izvoarele - de unde să se vadă, înainte 
de 1877 - câte şcoli bulgăreşti aveam prin satele dobrogene. Prin 
o colaborare sinceră între noi şi ei, pe bază de documente, se 
poate foarte bine înjgheba istoria mişcărilor de populaţie precum 
şi starea culturală în satele dobrogene în timpul stăpânirii tur
ceşti.

Rămâne dar stabilit că Siiistra, înainte de 1877, era pivotul 
de unde în formă de evantaiu, se formau şcolile române în sa
tele dobrogene, sub ochiul ager şi diriguitor al românului, dască
lul Costache Petrescu. Prin cele trei instituţiuni româneşti: („Efo
ria; „Societatea" şi „Comunitatea") se tindea la unul şi aceiaş 
scop: „Cultivarea sentimentelor româneşti prin şcoală şi biserică şi 
răspândirea învăţăturii de carte şi spiritul de ordine printre Ro- 
mânii dobrogeni*

Din statisticile a câtorva sate dobrogene, întocmite de el - 
unele - iar altele de învăţătorii respectivi, dar sub directa lui 
supraveghere, sunt singurele cu mare interes, rămase, dela Ion 
lonescu - dela Brad, 4ncoace. In ele se oglindeşte perfect, colo
ritul etnic românesc al întregei regiuni - Dobrogea - Nouă.

întocmite pe o scară mai întinsă decât ale lui Bicloserco- 
vici şi baron d’Haggues (1878) Cămile Allard (1856) Lejan (1861) 
şi Peters (1856) - sunt şi rămân cele mai apropiate de adevăr.

Cea mai vech-, intitulată „Statistica Românilor din urbea 
Siiistra din 1870 Noemvrie in 26“ este elaborată chiar de dască
lul Costache şi a servit de model pentru toate celelalte ce le 
posedăm: Oltina, Câşlei, Beilicului, Ostrovului, Bugeacului etc.

Să analizăm pe aceea a Silistrei care este scrisă foarte cu
rat ş: citeţ:

Pe patru pagini, până la Nr. de ordine 116, s’a păstrat or
dinea n chipul cel mai regulat; se continuă apoi pe pag. 6-a 
până la Nr. de ordine 145 şi pe pag. 8-a până la Nr. 183: re
vine după aceea, în continuare, pe pag. 5-a până a Nr 212 şi 
pe pag. a 7-a până la Nr. 41 şi se sfârşeşte pe pag. 9-a cu Nr.
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de ordine 249, având câteva din ultimele nume scrise cu creionul
Rubricele cuprind: numărul de ordine, familia (numele sau 

porecla), maturii, junii, copiii şi bătrânii. Ultimele patru rubrici 
sunt împărţite fiecare îii două, pentru a se stabili sexele.

Şi acum să facem înumărătoarea:
Sunt 249 capi de familie româneşti, corespunzându-i 837 

suflete; din care avem: 201 bărbaţi, 178 femei, 95 tineri, 44 fete, 
152 băeţi, 131 fetiţe, 8 bătrâni şi 28 bătrâne.

Dăm mai jos numele proprii curat româneşti, aşa C4im 
sunt redate atât de citeţ, în statistica cu foi îngălbenite, ce o a- 
vem în faţă;

„Abagiu, Anastasescu,Andreescu, Arabagiii, Arab-Uşac, Avram^ 
Baba-Chirana, Bava~]oe, Bacanii, Badea, Balicriu, Badii, Bădălan, 
Beami, Beregu, Birjaru, Boiangiu. Boţea, Bratu, Brutarii, Bugecea- 
mi, Burunsu7Ai, Bmatu, Cafegiu, Caiccin, Cantaragiu, Caraconcea, 
Caramiş, Carizii, Casapii, Călinescii, Cărămidarii, Cepoeică, Chior- 
Bascale, Chiulhangiu, Ciocăneşteami, Cismaru, CiiiTaru, Civitu, Co
coş, Cojocarii, Coleaşa, Crăciun, Ccistea, Croitorii, Dan, Dimciii, 
Dimorian, Dinu, Dobre, Dragnc, Droc, Diidii, Cniii, beraru, Frun- 
ză-Verde, F.-Vunt, Cavazu, Georgescii, Gheorghescu, Gheorghiu, 
Ghilaci, Ghiţuleasa, Golea, Guleamă, Guşii, Hagioglu, llicscii. Ior
dan, fordănescu, Ivănescii, Leţcae, Luinânăraru, Manea, Manole, 
Marca, Măcelarii, Mămăligă, Mândru, Mirccscii, Mitacbe, Mocanii, 
Morarii, Moşii, Muşatu, Xeamţii, Xicolaescu. Xicolache, Xuţesvu, 
Xnţii, Olteanii, Oprescu. Ostroveanii, Palabiihic, Panaiot, Pascale, 
Păsculescu, l*arlescu, Pândaru, Petrana, Petraru, Petre, Petrescii, 
Petrică, Peşte-liingu, Pravăţ, Prodănescu. Uădiicănescu, Rădulescu, 
Roşu, Sandu, Săiilescu, Seizu, Sintion, Sintionescu, Sinţaru, Simion, 
Stan, Stanciii, Stătescu, Stoian, Stroe, Surdii, Şireta, Şonetca, Ştren- 
gatiţa, Teodorescii, Trandafir, Trandafirescii, Trifu, Tiiciilea, Tudora- 
che. Tunsa, Turca, Ţăranii, Ţigana, Ţinţatu, Vasilescu, Vicescu, Vizi- 
ziu, Voicluţa, Zaliaria, Zangogioglu, Xavergiii.

Carp Sanda
învăţător-Silistra
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SCRISOARE

Dragă Ioane,

Cum trec anii!
Nădejdile noastre împletite cu fiecare răsărit sau apus de 

soare sunt cei mai mari duşmani ai omului — îi fură frînluri 
din viaţă, că de multe ori îşi vede cheltuite, cu apreciabilă vi
teză, acest mare »bun“ — viaţa.

Sunt fire puţin maleabilă, nu mă put împăca cu orice as
falt dc pe drumurile vieţii — aşa că numai cineva care mă cu
noaşte îndeaproape mi-ar da dreptate — mai ales tu — dacă ai 
auzi că poliţia este bună pentru alţii, dar nu pentru mine, aşa 
că nici o altă justificare nu-şi mai are rost pentru vestea ce 
ţi-o dau: nu mai sunt în pobţie demisionînd de vre-o doi
ani şi jumătate, tot de atunci am intrat, prin concurs, în cadrul 
funcţionarilor p. t. t. şi ceva mai mult — al specialiştilor. * 

Speciabtatea vei afla-o cu altă ocazie; iar drumul ce-1 fă
ceam pe „Carol" în jos, în după amiaza acelei zile, era spre 
Poştă; dar n’am voit să-ţi stric plăcerea cu care parafrazai prie
tenului tău „cartea mea de vizită" din faza embrionară.

Prin „satul" nostru n’am mai fost de astă primăvară cînd 
venisem depe „zonă".

Mi-era dor piare de mama; nu ştiu dece, cînd am văzut-o 
îmi părea mai bătrînă, ochii, mai piînşi şi olnrazul mai sbîrcit
— mama.

îmi venea să plîng, să murmur lîngă obrazul ei :
„De lîngă candelă, Preacurata - fără salbă - a coborît din ramă 
„Cu copilul scutăcit în tort şi borangic, în casă...
Era Ioane, în timpul cînd plesnesc mugurii; iar sălciile-şi 

aruncau mîţişorii pe ape şi casa noastră îmi părea :
„Pămînt ars în jar — ca orice căsuţă din sat - 
„Poartă căciulă cioplită din brad. din stejar!..
„Stă ’nfiptă în pămînt, ca o piatră de hotar 
„Şi-şi culcă soarele, la amiază, pe velinţa din pal...
Am trecut şi pe lîngă grădina noastră — grădina lui Epicur

— Ţi-aduci aminte de fata aceea cu coroana de cozi şi cu nume 
franţuzit ? A murit I

Ce cuvînt simplu şi cît de înfricoşător trebue să fie de 
pronunţat în ultime e clipe, mai cu seamă cînd eşti atît de tînăr...
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In cimitirul de pe malul apei — biserica de lîngâ casa 
meu — crucea ei biră nume, a rfimus albă.

])c aş putea, aş dăltui în piatra ei, ca epitaf, un singur
vers:

„Păminl... Şerpii părului sau jucat cîndva în vîiit!
Iji vine să rîzi că ni’a înfluentat Fillat cu poemele lui 

înfr'un vers... Da!., şi cît am stat aca ă am aşternut într’un 
cacl cîjiva „fluturi albi“ pe care ţi-i trimit, uu sub forma de 
insectar, ci pentru simplă lectură:

PLOPUL
Miresme din pămînt se ’nalţă către cer...
CĂLĂTORIE
Norul, s’a frînt în tăcere umbra peste sat.
BISERICA
Scriptura şi zidul în cruce, cu raiul pictat.
POPAS
Intr’un mărgăritar de rouă, soarele-i ascuns.
CERUL
Ciob imens de alabastru — albe nalbe ’n el —
FAPT DE ZI
In rouă unei teci de pir, s’a stins un licurici.
CODANA
In ochi; tot cerul unei zile şi’n păr; o noapte 
VALS
Un sbor de rîndunică, în marea de lumină.
CIMITIRUL
Lacrimi a strîns din Siit şi pietre de hotar din cîmp. 
SATUL
Pumn de pădure ’n cîrap ascunde case — şi pe ea.
Am scris atîtea despre mine; iar scrisorile tale au îngăl

benit atît de mult, că atunci cîod le-am răsfoit — ultima dată — 
par’ că mi-era ciudă pe tine că n’a venit timpul să-mi scrii de 
primul friict“ al tău cam aşa;

„La horă ’n sat, cu el în şold, flăcăii să mi-1 joace bfâul, 
„Să-l iau în şea pe cal cu mine şi aplecat s’apuce frîul... 
„Şi’n iarba crudă din islaz, pe muşuroiul de furnici 
„Să prindă în palmele lui mici, o gîză mică, - licurici, 
sau adresîndu-te „ultimei tale dragoste", să-i scrii în ver

suri albe;
In ziua cînd va înflori 
garoafa albă,
din glastra do pămînt dela fereastră
Şi ’n ziua cînd va înfrunzi
primul tufan,
din şirul de tufani
ce străjuesc căsuţa noastră...
copilul nostru va avea un an!..
Şi în fine ca un perpetuu îndrăgostit fără urmaşi;
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„N’ai să găseşti în odăMa plină cu velinţe şi şenele
«Vr’un philocactus, ci prinse n grindă, flori de lei...
«Nici mici fotografii ici, colo, s’atîrne pe perele,
„Că ’n fiecare colţ al casei, tu rîzi în ochii mei!..
Ioane, tu ştii ?.. a murit Papicu!..
Comoara aceea de lut însufleţit... Cîle amintiri, tîle a- 

mintiri... şi sa dus !
«Era in vara anului 1933...
Şi a murit Papicu... . . , . . .
Termin fără formulele romantice ale iui Kogălniceanu cind 

era la Luneviile: „cu fiască plecăciune"... şi nici cu motto sem
nificativ al unui capitol din Jean d' Agreve; „AVE EVA“,ci sim
plu, iţi scrie

NIC. UNTARESCU

s
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.. JL'

SONETE DE GH. A. CUZA

Vitrina librăriilor ne-a dăruit acum cîteva luni, un v'olum de sonete 
al cărui autor poartă un nume atît de cunoscut, dar cate a vrut si se stre
coare subtil din mijlocul larmei şi svonului, ca şl semănătorul care şi-a ter
minat cu sîrg în faptul înserării, împrăştierea boabelor pe ogorul răscolit de 
brazda cea nouă.

înţelegem această contiguitate cu singularitatea modestiei din partea, 
d-Iui Gh. A, Coza şi ne-o explicăm plină de cuviinţă, căci poezia adevă
rată e ca şi o piatră de preţ care străluceşte ea însăşi, ci nu datorită re
flexelor streine din afară.

Tradiţia ieşană cu reputaţia ei de cultură, începînd cu Junimea, Emi- 
nescu şi Creangă şi cominaînd pînă în zilele noasire cu Ibrăileanu, Mihall 
Codreanu, Teodorenii şi S^doveanu, nu putea să se comporte altfel.

Aşa dar, dela început, trebue să mărturisim că ne găsim în faţa unei 
autentice poezii.^ Poezie isvorîtă cu plasticitate dintr’o adîncă simţire, reţi
nută Insă cu avînt de maturitate şi poate pe un fond de melancolie, de pe- 
itnism aninat încă pe vîifurile de ram ale Copoului, ca ecou al unor paşi 

cari au trecut pe acolo.
Pesimismul, se ştie şi poate n’ar mai fi nevoie să amintim, — a fost 

înălţat la rang de doctrină de marele Eminescu. Născut din unele consta
tări reale asupra stărilor de început dela noi, sociale, culturale, literare, etc., 
şi definit în forme de gîndire şi de simţire nemuritoare, era firesc să dăinu
iască dealungul epocilor şi la umbra'lui să înmugurească talentul şi toată 
eflorescenţa versului despărţit pe categorii. Incît originalitatea poeziei ro- 
mîneşti, implicit trebuia să purceadă dela această obîrşie, atîta vreme cît un 
făuritor de slovă mai nouă întârzia să apară.

Devenind o expresie largă de manifestare a spiritului, pesimismul a 
urcat şl el pe scara înălţimii talentului, devenind uneori sterp de gindire, 
iar alte ori atingînd culmi de profunzime neînchipuită. Cu deosebire, cum 
este cazul cu sonetul, concentrat sentimentelor în acest gen şi revărsarea lor 
în nobleţă versului, e o operă grea, purificatoare de inutil, — inutil care 
adeseori sta în calea poeţilor. La d-1 Gh. Cuza slova e ca şi o vibraţie cos
mică, ce mînă mereu înariparea creseîndă a sentimentului pur, care îmbracă 
pînă la urmă expresia pregnantă de înaltă artă. Un exemplu la întimplare-

Novembtie iar pe la ferestre geme. 
Cosit de vînturi, spicul apei cade.
Cad ploile pe geamuri în cascade 
Şi mă despart de oameni şi de vreme.
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Descumpănirea poetului se Impune dela sine, e organică, datorită ploii 
nesfârşite cate adună depe meleagurile sufletului acea atare de spleen, de 
nestăpinire a glndurilor, rătăcitoare tn vag.

Volumul acesta de sonete cuprinde cinci cicluri de poezii, cn o pre< 
cuvintare tot tn versuri, ţintnd loc de preambul.

Sonetul se defineşte simplu, dat ca o inscripţie săpată tn piatră:
Sonetu-i diamantul rupt din atincă,
Cioplit mereu, dat care cere tncă 
Desăvârşirea clarului cristal,

Numai atunci el scapără sctntee 
Şi fringe razele de ideal 
In splendide lumini de curcubee.

Fireşte, poetul se converteşte îndată in critic şt încă pe scara cea mai 
înaltă a exigenţii.

Cu această scrupulozitate de artă cu care sonetul e înconjurat, sunt 
redate Pastelele, Varia, lui Eros, Chipuri şi la Umbra Altarului. Sunt fn aceste 
mănunchiuri de poezii, scăpărări tainice de ideal, evocări din trecut, din ti* 
nereţea anilor primăvăratici, — constatări melancolice şi încrustărl la ria* 
pîntii de timp.

Cetitorul se află cuprins in re>ţăsiri şl risipiri de avînt, tn înmuguriri 
de tr'steţi şi de sincronizare a puterii de evocare şi a opticii prin care e 
privită vremea de altă dată, azi. Redăm in această privinţă sonetul Amurg

I'e cerul visării, grei nouri de tuci 
Aştern desnădejdea ’n umbriri de-asfinţit,
^Si calea-i pustie, şi tu eşti trudit...
Sărmane drumeţ, încotro mai apuci ?

Purtat de 'nşelăti şi de*al dragostei mit,
Zădainic povara pe umeri ţi-o duci;
Stal — troiţă veche, uitată *n răscruci —
Cu braţe căzute şi lemn putrezit.

De ce nu ’nţelegi că azi nu*i ca ieri,
Că~ stropii“de'sî»ge^ritt-ani-se 4ot_acuig_ 
Cum piere — autoti în vagi Inserăii?

Vezi: drumul se pierde in văi de amurg 
Şi’n urma u paşii di a ţărnă s’au dus...
La ce si mai atăiui cind toate au apus ?

Aceleaşi reflecţiuni deopotrivă de evocatoare, adîncite în realitate şi 
în gînduri de crepuscul care moare undeva pe un pisc, se nasc in sufletul 
poetului etnd înfăţişează laşul contemporan şi muribund în învălmăşeala tim
pului, cu carii cari îl rod în taină. £ o refulare de conştiinţă, la răscruce 
de vremuri, cu tot pitorescul inedit ce cuprinde.

Nici sfînta cruce ţintuită ’n cuie 
N’a cunoscut dureri aşa cumplite:
Bătrînul Iaşi de veacuri răstignit e.
Calvar spre cart nimeni nu mai sule.
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Tînjeţte Golit şl Trei-Sfctite 
Şl moare tn deal uitau Cetâţuie.
Dar nu au cui durerile să-şi spuie,
Se pierd încet, de vremuri osândite.

Plngăritorul veac mereu crestat-a 
Ruşinea pe răbojul măreţiei:
O puşcărie tristă c Galata,

Dughene-s azi palatele Domniei,
In capitala de odinioară 
âjuns-a cuibul celor fără ţară.

încheiem însemnările noastre aci, cu o emerită constatare. Volumul de 
Sonete al d-lui Gh. A Cuza, e o poezie aleasă, de înaltă artă, care se alătură 
cu măestrie la opeu sonetică a celuilalt ieşean, d. Mihail Codreanu.

VAU P.
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*ANUL 1840. DE GRIGORE ALEXANDRESCU

E firesc, o cultură tînără să nu aibă opere, rare să numere 
în urma lor sute de ani.

Totuşi acum cîţi-va ani, remarcam îiitro notă (Analele Do- 
brogei pe 1934, pag. 194—107) cu privire la Cronica iui loan 
Neculce, că în 1932, când a fost a treia oară publicată în în
tregime, se împlineau 200 de ani, de cînd se dovedeşte că a 
început a fi scrisă. Opera iui Neculce, povestitor de talent şi 
original, pictor de portrete şi de siiiiaţii pline de via(ă, a putut 
străbate 200 ani!

Iată acum un alt exemplu de longevitate românească : O* 
pera lui Grigore Alexandrescu. El publicase primele versuri în 
1832, iar în Decembre 1838, publicase al doilea volum cu elegii, 
epistole şi fabule — opere care au păşit suta de ani de cînd 
au văzut lumina tiparului. Aceea însă, care împlineşte chiar 
zilele astea suta de ani dela publicare este capoclopera lui Grig. 
Alexandrescu „Anul 1840“. In adevăr această pr»ezi ' a fost în- 
tîi publicată în revista „Dacia Literară" ce epărca în Iaşi, No. 
pe Maiu—Iunie 1840, pag. 444, sub semnătura din B.“

Piesa e construită din 76 versuri iambice, formă de vers 
foarte potrivită pentru expresia aspiraţiilor... înăbuşite! $i’n a- 
devăr cu astfel de aspiraţii întîmpină poetul acel an. Oare a- 
ceasta să fi fost cauza că a fost publicată în Moldova şi nu 
sub nume propriu? Istoricii literari au făcut fel defel de co
mentarii asupra poeziei, care, ni se pare, chiar pusă în cadrul 
lumei de acum 100 de ani, nare nimic vinovat în ea.

Ce cuprins are poezia „Anul 1840“? lată-l în scurt şi’n 
proza mea:

.,Să sperăm, aşa zice omul care trăeşte pentru viitor şi aşa 
^ mă îndemna sufletul meu de copil. Dar, ce speranţe născu un 

an, le spulberă altul; iar amintiri bune — mi-au rămas puţine.
Pe tine, 1840, te aşteptăm cu încordare şi eu şi toată o- 

menirea, ca pe un reformator I Insă aspectul lumei, ce te aş
teaptă, e meschin: învechit şi plin de minciună şi asuprire. An 
nou, nu ne înşela şi tu I Nu schimba numai rău cu rău, sau 
cu mai rău I

Pentru mine nu cer nimic, sunt obicinuit să sufăr. Aş 
vrea numai să mă niîntui de ideea tristă, că lumea e ursită a- 
suprirei; să respir întf o lume mai bună I Iar de-o fi să mor,
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să ştiu că las o fericire trainică şi celor ce m'au iubit o bună 
amintire**...

După cum vedem aspiraţiile poetului sunt înăbuşite de as* 
pectul sau tabloul luniei în general şi privit obiectiv, ca omenire, 
— iar nu redus la micul principat, în care poetul trăia şi al 
cărui ostaş fusese pînă în Octombrie 1837.

Şi totuşi un istoric literar ne spune că „Anul 1840** a fost 
considerat subversiv şi a adus arestarea poetului, deoarece el 
s’aştcpta la schimbări depe urma unui complot, la care lua 
parte ; iar un alt istoric literar, că în poezia aceasta poetul ar 
ii făcut un tablou tendenţios al guvernului ţărei sub Regula
mentul organic.

Presupuneri!
Este adevărat numai că în 1839. colonelul Ion Gâmpineanu, 

un fruntaş al progresiştilor, ales deputat în Adunarea Naţională 
a Ţârei-Romîneşti de colegiul boerilor de rangul I, călătorise în 
Europa, stăruind pe lîngă guvernele englez şi france z pentru 
„Unire”, ceeace nu convenea doniniihii de-atunci Alexandru 
Chica, care-1 denunţă Forţei. Cîmpineanu, la stăruinţa Forţei, e 
arestat de auslriaci la Caransebeş, şi puas în ţară e închis la 
Schitul Mărgineanu şi apoi la Plumbuita. Dar complot na fost. 
Dacă şi Cr. Alexandrescu a fost arestul în Octombrie 1840, a- 
ceasta sa făcut poate din cauza prieteniei vechi cu Cîmpincanu 
şi cu ocazia rcpresiunci agitaţiilor, ce se făceau pentru libera
rea acestuia. Chiar cu Eliad, care ar fi fost în presupusul com
plot, Gr. Alexandrescu stricase prietenia înainte de 1838.

Cîl despre tabloul guvernului sub Regulamentul Organic, 
ar fi a reduce perspectiva largă a poetului, care vizează dacă 

nu lumea întreagă, cel puţin Europa timpului, cu ochii omului 
acelui timp doritori de-a vedea mai curînd prefacerile profeti
zate de curentele romantico-rtvoluţionare.

In acel timp în Ţara-Koiuînească domnea dela 17 April 
1834 Alexandru Chica. Regimul extern era al protectoratului 
Turco-Rus, iar cei intern al regulamentului organic, care or
ganizase puterile statului şi tindea spre „prima unire“, unificînd 
aşezămintcle adminiSIralivo. Domnul avea alături, cu puteri a- 
proape egale, Adunarea Naţională, care în Ţara-Romînească cu
prindea: 3 episcopi — membri de drept, 20 de boeri — aleşi 
de colegiul boerilor de rangul I şl l i deputaţi aleşi ai celor 18 
judeţe, iar unul al oraşului Craiova.

Fulem spune că în locul colonelului 1. Gâmpineanu arestat, 
a fost ales imediat Aga Ion Slătineanu.

ludeţe erau unul mai mult — judeţul Saac (între Frahova 
şi Buzău), iar deputat al acestuia era Fahariiicul Grigore Lipă- 
nescu. Ca să amintim şi de un alt judeţ, menţionăm că depu
tat al judeţului Ialomiţa era paharnicul Ion Roset.

Regimul Ţărei-Romineşli. chiar dacă nu era cel vizat de 
rouiantico-revoluţionarii romîni, a cărora existenţă nu se poate 
tăgădui, era o etapă înaintată şi cu tendinţa de-a vindeca rănile 
trecutului şi în special ale ocupaţiei ruseşti de 6 ani din 1828 
până la 1834.
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Luiod lucruriie cum erau şi privind de-oparte în guvern 
autoritate aerimonioasă, de al'a, în opoziţie, spirit protest;«tar, 
între ele încăpea greu o fire ca a lui (îr. Alevandrescu pornită 
spre satirizare, ironie şi sarcasm. Se ştie că oamenii, cari au 
credinţa că joacă roluri serioase, nu pot suporta nici chiar ne
vinovatul umorism I

Cauza publicărei poeziei în Moldova? Credem că urmează 
a fi căutată în rela(iile literare: la Bucureşti, Gr. Alexantirescu 
era certat cu Eliade, la Iaşi era prieten cu Donici. De ce na 
semnat cu nume propriu? Modestie de musafir, sau pentru a 
menaja susceptibilităţi moldoveneşti.

Poezia „Anul 1840“ calificată de un critic „odă“ a apărut 
în volum în 1842 la laşi, alezată desigur de poet, între „Medi- 
taţii“, — deosebirea ar fi ca dintre sentiment şi cugetare. Credem 
că poetul a cugetat logic.

Eminescu în „Epigonii" a caracterizat pe Gr. Alexandrescu 
mai cu seamă pe baza acestei „meditaţii", de altfel ideea din 
versul, ce vorbind de ani, spune; „$i ce nădejdi dă unul, ace- 
lălalt de ia" e împrumutată de Eminescu, care o transpune în 
„ce-un secol ne zice, ceilalţi o deszic" — adevăr pentru atitu
dini, puncte de vedere... In ce priveşte poezia, cred că de 
„Anul 1840“ se va vorbi cu admiraţie şi, sigur, cu mai multă 
căldură, şi înţelegere, după încă un secol, în 2040!

D. STOICESCU
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NOTE DESPRE DOBROQEA INTR’O REVISTA
ARMEANA

E mai bine de un an de cînd am avut plăcutul prilej să cunosc pe 
profesorul armean //. Di. Siruni,Ja timpul unei excursii, făcute de studenţii 
specialişti In istorie ai Faculrăţii de' Litere din Bucureşti, prin Dobrogea, 
sub conducerea d-ini conferenţiar universitar N. A. Constantinescu. Apreciat 
de cercurile noastre ştiinţifice prin activitatea de minuţioasă descifrare în 
scrierile armene a datelor ce se referă la istoria romîncască, d. Siruni a în
fiinţat în capitaiă, în anul 1935, revista de cultură armeană „Ani“. O revistă 
impunătoare prin frumuseţea exterioară a prezentării şi prin calitateă'subiec- 
telor şi colaborărilor.

Cercetînd cu deosebire izvoarele armene cu privire la trecutul nea
mului nostru, d. Siruni, într’o comunicare prezentată Academiei Romîne în 
şedinţa din 16 Noembrie 1928, a redat paginile referitoare la Moldova şi 
Muntenia din opera geografului armean. Păr. Hugas Ingigian. Acest preot 
erudit membru al Congregaţiei Mechitariştilor din Veneţia, a redactat trei 
din cele II volume ale „Gcoqrnfiei celor patru părţi ale lumii a lui Steppa- 
nos Cuver Acont, stareţul Congregaţiei. In revista „Ani“, începîud cu vo. 
lumul IV al anului intîi (Noembrie 1936, pp. 64—69), d. Siruni publică ar
gumente din voi VI. — Cap. 3 şi 4 — seria Europa; aceste capitole con
ţin date care ne interesează, fiind vorba de Paşalîcul din Ozu sau'Ojciacor 
şi de Principatele tributare Ulah — Bmjdania. Cum în paşaiîcul din Ozu, şi 
anume în primul livalîc sau sangeac,întră în.săşi Dobrogea dela slîrş. sec.jXVilI. 
şi încep. sec. XIX, această parte din amintita Geografie o dă în traducere de 
Siruni.

Transcriu cîteva rînduri relativ la Tătarii din Dobrogea: „Teritoriul a- 
cesta se întinde între Dunăre şi Marea Neagră, începînd dela gurile Dunării 
pînă la Aitos, după cum arată manuscriptul turcesc Gihannuma. Insă geo
grafii europeni pun hotarul acolo unde sunt ruinele zidului lung pe care l-an 
făcut împăraţii greci începînd de prin părţile Silistrei pînă la Constanţa. (Se 
vorbeşte aici de aşa numitul „val a lui Traian“, care începe nu dela Silistra, ci 
dela Cernavoda şi ţine pînă la Constanţa, şi este opera — după ultiraele- 
cercctări arheologice — împăratului Anastasius. N. R.) Teritoriul este o eîm- 
pie care est^ folosită pentru păşunat; are unt şi miere din belşug. Locui
torii tătari L*^nt o ramură a Tătarilor din Asia. Sunt renumiţi prin ospitali
tatea ce o dau drumeţilor, mai cu seamă în satele stăpânite de ei unde pri
mesc oaspeţi fără deosebire de naţiune şi le dau de mâncare trei zile. In 
vechime făcea parte din Moesia inferioară, pe care Ovidiut l-a numit mai
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tliziu Pontus si care transformtndu-be şi unlndu<se cu Scitia s'a numit Sci- 
tla Mică sau Sciţla inferioară.

^Acolo pc ţSrmul Mării Negte, in apropiere de Censlunţa se găseşte un 
orăşel care se numeşte Tmml». var (pe turceşte Barcala, vechiul Torni sau 
tomia) uude împăratul Augustus l-a exilat pe Ovidiu. In timpul imfăratului 
Caracala acest oraş era capitala acestui tinut, după cum se vede din vechea sa 
manetă care se numeşte du asemeni Pontus. Sunt amintiţi fn scripte episcop! 
avtnd reşedinţa aci, Sf. Vretannius, in timpul tmpăratului \'alens,şi Sf.Teotimos, 
in timpul împăraţilor Teodosius şi Areadius** (Voi. cit.).

lOJN Micy

ELSA Şl G. DIMITRIU-SEREA, 
bOBROGEA ROMÎNEASCA

ED. «ACŢIUNEA ROM.», TIP. ZIAR 4UNIVERSUL*, BUC.;

In cadrul «Dobrogea, Ţara Soarelui Răsare» au fost ogranizate, anul 
trecut, de d-na şi d-I Dimitriu-Serea, la Fundaţia Carol I, o serie de con
ferinţe care s'au străduit să trezească în sufletul publicului Capitalei şi alte 
răsunete, cu privire la ţinutul romlnesc dintre Dunăre şi Marea Neagră, de- 
ctt acelea deşteptate de amintirea anotimpului băilor ia mare. Conferinţele 
au fost strinse, cu grija tot a celor doi soţi, într’un volum apărut nu de 
mult. cu o distinsă ţinută de tehnică tipografică, şi puse la dispoziţiunea pu
blicului de data aceasta, de pretutindeni.

Ceeace trebue subliniat calamo verso este ornarea volumului cu nume
roase reproduceri de pe atîtea din monumentele arheologice descoperite în 
aecst ptmînt unde istoria Iveşte în tot locul vestigii. Produce, In adevăr. 
B'^dere deosebită pentru ochi, cînd rusfoeşte cineva această carte, din care 
tngrl^a acordată editărei seriei de conferinţe iese din plin la iveală, cu fie- 
cSld‘pagină undfe^iguraţia şi litera rîndurilot se alătură întt’o remarcabilă 
(fiilbiiiăre.

Volumul cuprinde capitole variate ca subiect: Ce este Dnbrogta (C. 
Brătescu), Isforja Dobrogei (N. lorga^, Dobrogea roiranâ (Sc. Lambrino), Do- 
^ogea : frumuseţi naturale (Ion Şimionescu), Dobrogea : Regim juridic (D.Sţoi- 
eescu}. Pomina şi /iuîyarii (C. Brătescu), Minorităţile Dobrogei (?) etc. Aceste 
capitole sunt urmate de un număr de articole republicate după ziarul cons-

J""*' lOAN MICU
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REDACŢIONALE:
Atragem atenţiunea d-Ior autori, că ordinea tn care se publică ş mate 

rialul, este impusă de necesităţile tehnice, aşa că nu primează nici o preferinţă

. Toate manuscrisele, corespondenţa, cărţile destinate recenzufor, pre
cum şi publlcaţiunile care vor să facă schimb cu revista noastră, vdr fl tri-, 
mise Redacţiei, Str. Dragoş Vodă Nr. 9, Constanţa, pe numele d-Iui/lon Lolu.

Manuscrisele nepublicste nu se înapoiază.
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PONTICE
APARE LUNAR

C U P R I nXu L :

Radu Gyr Poem despre moanRa măicuţelor noastre
Em. Bncufa . Ch(aborâri culturale
Al. Gherghef . . . Visul
Gr. Florescu . . . . . X^Capidava
Ion Piiiat . . . Zori de pnuţăvară
Aurel Dnmitrescu . Ingemânare 

. Elegie pentru o fată moartă
Al. T. Stamatiad , . . . Eşarfe de mătase

(Traduceri din poezia japoneză
Pamfil C. Georgian. . . Un călător Francez la

. . Marea Neagră în anul 1802
Valerian Petrescn • . . - Balcic
loan Micu . Dobrogea şi activitatea arheologică

în ultimul deceniu
Ion Loiu Răsboi, cafea cu lapte, dragoste...
Zaharia Popov^ Consideraţiuni asupra echilibrului dintre 

producţie şi distrugere în natură
Carp 8andu . i?coala română din Dobrogea nouă

; în lumina documentelor, înainte de 1877
Nic. UntSrescu . . . Scrisoare

CRONICA:
Valerian Petrescu: Sonetele lui G. A. Cuza 

NOTE:
D. Stoiceacu : Anul 1840, de Gr. Alexandrescu. — I. Vllcu : Note despre 
Dobro^ea într’o rev. armeană: Dobrogea românească, de Elsa şl Diniitriu Serea
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