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Boc, htsistenJ pe foţi d-nii cettiori şi abonafi ai re-
videi noastre să ne trimitl abonamentul odatl cu primi
rea revistei, intrucât sacrificiul flcut de noi nu meritl 
iudiferenţA din partea bunurilor dobro-eni ... 

Ceiefi numere vechi la redacţie 

ln9fftDI de Arte Grafice� ,.ALBANIA" - Constanta 

Perspective pentru viitor.. 
de C. BRĂTESCU 

Pro1esor Universitar 

Care sunt perspectivele etnografice ale Cadrila
terului pentru viitor? 

ln anul 1938, când se serbează un sfert de secol 
dela alipirea. f!Cestui �eritoriu la România, şi în
starea de spzrzt actuala, o asemenea întrebare ni se 
pare foarte legitimă. 

Noi pornim de la următoarele axiome: 
Nici un neam nu poate avea drepturi mai mari 

de stăpânire asupra Cadrilaterului decât neamul 
românesc; 
„ 'f!<:mâni� nu '!re _nici un centimetru pătrat de
znstramat dm teritonu/ său; ba poate că mai are 
de primit, deoarece aria expansiunii sale nationale 
depăşeşte graniţele actuale. 

România trebue să creeze în Cadrilater o ţară 
pur românească; ea nu-şi poate clădi aci viitorul 
său pe temelia unor elemente alogene. 

Pentru aceea, două acţiuni se impun activităţii 
noastre cu toată energia comandată de viziunea clară 
a viitorului: 

!· lnlocuirea, pas cu pas, a emigranţilor musul
mam cu un număr cel puţin egal de colonişti români. 
Ace:15.ta ne-�r. ridica procentul de la 29 Ir, cât este
asfaz1, la mmzmum 55°/c- Am realiza, astfel, în cel 
mai scurt timp, o majoritate absolută în acest colt 
<ţe_ ţară, în _ ca_re, ca un simbol, se află îngropati
znzma Regme, noastre Maria. 

2. Pentru desăvârşirea operei începute, va fi ne
cesar a se proceda la schimbul de populaţii. 

t,J,, Pornim şi aci dela un desiderat: voim să trăim 
I,�\ �1 1n cele mai bune raporturi de prietenie cu vecinii
{\\/ noştri dela miazăzi. lnsă, după cum vecinii noştri,
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prin felul cum înţeleg a trata pe conaţionalii noştri 
din ţara lor, mărturisesc categoric că nu le frebue 
Români, tot asemenea şi noi putem declara categoric 
că nu ne trebuesc Bulgari. Căţi Bulgari avem noi în 
Cadrilater, aceasta o ştim cu toţii; câţi Romani trăesc 
însă în Regalul Bulgariei, aceasta o ştiu prea pu
ţini dintre Români şi poate că cifra adevărată ne 
va fi peste putinţă a o cunoaşte. ln anul 1911, geo
graful lşirkoff număra in districtul Vidinului, în lun
gul Dunărei, şi departe, in interior, până în districtul 
Kula, 75.773 Români, sau 88 109 persoane cu limba 
maternă românească. Astăzi ei trebuie să treacă de 
suta de mii'). Foarte mul fi dintre dânşii s'au desna
fionalizat din vremurile vechi până astăzi, contri
buind la alcătuirea somatică a poporului bulgar. Tot 
lşirkoff afirmă că •în evul mediu se aflau în Bul
garia încă mulţi Traci romanizaţi - Valahi - după 
cum se poate vedea din numeroasa nomenclatură 
valahă şi din importanta participare a Vlahilor la 
războaiele de eliberare ale lui Petru şi Asan:!), 

Prin urmare, schimb de populaţie. 
Nu suntem originali în afirmarea acestei soluţii. 

lntr'un moment de mare cuminţenie politică ne-au 
propus-o înşişi Bulgarii. Nu ştim şi nu înţelegem 
p2ntru ce aceaştă propunere inteligentă a fost res
pinsă. Socotim însă că, în interesul fortifică/ii nea
mului şi statului românesc şi al bunei vecinătăţi ce 
trebuie să domnească intre noi şi vecinii de la sud, 
-pentru pacea şi armonia europeană,-propunerea
trebueşte reluată; însă primul pas, de data aceasta,
se cade să-l facă Statul român.

I) Statistica din 1926, publicatl de Hans Peter KoSAck în Z1it,chrift deT
Cesellsch. f. Erdk. zu Berlin, 1937, p. 359, di toto�i 69.080 Români, la cari 
adaugi\ 1�51 Aromlni, fn total I,'29°1 din populaţia BalgarieL In Vidin �i jud. 
Vidin se dau 82.081 Români: în Kula 56l8: tn jud. Lom 4385; ln Orechovo 
105:-5; în jud Nicopol UQt5; tn Şiştov 139-l; in Sofia 216; in Dupni�a 114: 
fn Ferdinand I 9; restul de 1663 sunt risipiti în grupe mai mici în toată Bul
�aria Jn cele douil hărţi dela pag. 365 se arată procesul de a�imilare a ele
menroloi românesc de Către Bulgari, încă un motiv pentru a ,ah·a dela înnec 
aceast! ramurii pcerioasă de Rom!ni. In harta (a) se antll dupll metoda pun
ctului (100 loc. un punct), ?300 Români în Cadrilater. la I9J5 In bana (b), 
tot malul Donilrel, dela Timoc pilnil J:i E. de 'iştov e ocupat mai ales de 
ltomilni. 

2) A. l•chirkoH, op. cit p. 11;- �i :22.
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HI NO G. 
- Jnsemnare -

Dacă vr�ti vinat de baltă, duceţi-vă la Hinog! Ne a spus 
un cunoscător din Cernavada. Ca s'ajungeţi. suiti într'o barcă 
şi luali-o 'n sus pe sub pod. Da, s'cveti şi cartuşe pentru 
lupi, că pot să se ivească dia desişuri. Chiar merge vorba că 
în Hinog tat� lupoaicele! 

Nu eram atât de amatori de vînat, cit de rătăcit pe locuri 
noi de scotocit în sinul naturei şi de cules noi senza1ii. 

' Am plecat cu barca, am făcut ocolul ostrovului Hinog, 
frumos ca un buchet de verdeaţă, atraşi mai cu seamă de 
lunecuşul de apă al Dunării... Am văzut păsări de lot felul, 
dar n'am tras u:i foc. Ni se părea că ar fi păcat să turburăm 
armonia firească. 

Barcagiul ne-a spus că Hinogul nu i numai ostrovul, ci 
şi dealul di_n fajă de p� tâ�mul _drept al Dunărei, ba şi i.:.al��
de la răsănt de deal ş1 chiar ş1 locul pe care este clad1ta
urina dr pomparea apei din Dunăre pentru conducta Cerna• 
vodă-Constanta. 

Axiopolis! Axiopolis! Exclamă prietenul meu recunoscind 
locul. Şi mi-a spus că, pe cind era student, a fost pe-acolo 
cu Tocilescu. Ce de amintiri din tioerete! 

- Hai, zic, să tragem la mâl, ne suim pe deal, vedem
toată balta şi-li aduci aminte şi de Tocilescu, colegii, cole
gele de-atunci! 

Am renuntat dar la vinatul de baltă şi 'fle-am apropiat 
de malul drept Un loc minunat pentru un port, adăpostit mult 
malt mai bine ca Cernavoda, de şi u.n adăpost mai mi:-. Ne
am suit pe deal şi am lăsat ochii să privească şi limb le să 
se deslege în felurite presupuneri asupra vieţei din vechime. 

Axiopol şi Hinog,-numele acestea să aibă vr'o legătură? 
Sus am văzut cîteva pietre cioplite, formând unele un 

zid, altele răsturnate. 
CărJile şi săpăturile spun că acolo a fost cetate eleoa, 

apoi romană, apoi cetatea a avut mai încoa şi un epi�copat. 
Se aminteşte de Episcopul Cyril, ajuns martir şi sărbătorit pe 
vechile calendare la 9 Maiu! Deci localilate importantă pentru 
inceputUl ile creştinismului pe Dunăre. 

- Am mai auzit un nume aproape la fel, al unei loca
lltăti,-o comună în Mehedinti, pe Dunăre, mai jos de Turnul
Severio: Hinova! 

- Asta dovedeşte unitate de toponimie. Zise prietenul
5 
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- Dar şi de destinafie a locallfătei. Nu 1i se pare că
Hinova şi Hinog înseamnă acelaş lucru: chinovie, adică o 
localitate pe care a fost mănăstire, locaş destinat cultului, in
chinărei creştineşti! La A.xiopolis, adică la Hinog, a fost epis 
copie, iar Hioova trebue să fi avut şi ea raporturi cu mănăs, 
tirea,-ştiu din hrisoavele Tismanei şi Vodifei, că domnii 
vechi le-au dat moşii, bălti şi pescărit pe Dunăre spre Severio ... 

- Da, întări prietenul, şi cuvintele pot juca rol de mo
numente istorice, adică de marturi ai faptelor şi stărilor de 
lucruri din trecut! 
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D. STOICESCU.

Plecăm din lume împreună. 
Alexandru Pefofi 

De lume veşnic depărtat, 
Vreau via/a s'o trăesc cu tine 
Intr'un bordei insingu.rat „ 

Ce vis frumos, cu zări senine! ... 

Să plec din lumi, aşi fi dorit, 
Că lumea-i câmp de bătălie I 
Şi ce ne-aşteaptă la sfârşit? ... 
Un ram de laur ... Sărăcie:!... 

Un dar prea mic ne este dat 
ln schimb pe•o groaznic multă trudă,
Căci laurul n'a vindecat, 
Ci doar ascunse rana crudă! 

Dă mâna ta in mâna mea, 
Să mergem noi pe-aceeaşi cale 
ln depărtare cât mai grea, 
Să nu vedem a luptei jale! 

Hai să plecăm acum cu zor, 
Şi'n zare să ne'nghită fumul;
lar timpul veş!lic trecător, 
Să nu ne zăbovească drumul! 

Trad. Mihail I. Pricopie. 

Despre Lipovenii din Dobrogea. 
-· Origina şi aşezarea lor -

Prof. VASILE A. COCOŞ 

Lipovenii, element de Infiltrare treptată în Dob, oge,, 
aunt de aceea1l origină etnică ca Ji RoşU, deosebindu.se 
de aceştia numai prin dogme religioase. 

Prlgorurca lor ia genere în Rusia şi emigrarea tn 
rrupr, se datoresc cauzelor de ordin rellgio,. 

Pentru Istoric ca şi pentru sociolog, aceastl forl 
nu e lipsită de intcrea. Se conatată eă mişcările de 
muse cu to;ite consecinţele Jo,, pot proveni şi din cauze 
de ordin rellgto,, verificându.se cu acest prilej ltgile 
care guvernează rolguţiuoile. 

DJn Upsă de cultură, care a caracterizat Rusia în 
perioada crt;tlnlrll şi după creştinare, cărtlle blsuk,_şti 
şf.au perdut valoarea dogaiatlcl prin grosolane compf. 
!lri şt traduceri gre�lte.

Această stue de lucruri a durat până Ja începutul 
fumătăţU a doua a secolului al J 7-lea, când, cu ocazia 
unor vizite dogmatice a tnalţllor prelaţi din lumea orto• 
doxl la Moscova, s'a constatat mulţimea ereziilor Intro
duse în blnrlca moscovită. 

S�.z:lzaţl de aceste erezii, călugării dela Sfântul Munte 
Athoa au aruncat anathema asupra bisericii moacovlte. 
P.1trfarhul Moscovei, Nlcon şi ţarul Ntcol,c Mth1ilovict 
Romanov, îofrkoşati de anatbema, au convocat doul 
alnoade în anii J 644 1t J 645, care au stabilit adevi
rurile dogmatice. 

Noile corectări dogmatice nu au fost prfmfte de 
toţ( credtncfoJU, câcl unii dlntre episcopi, cum a foit 
Pavel de Calomenaky, au început să 1e agite tr1n1for
mând noua reformă intr'o adtvărală răscoali, ntJmftă 
ia rusc1te - Raskol -. 

c�pH rlsculeţllor-Ra1kolnlcH-a'au numit Staro
obrcadţl. adici cde veche râ.nducală•. 
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Această ră1coalâ, pe Jâogă caracterul rcl1glo1 pc 
care îl avea, mal avea �i unul politic, răsculându-se fi
inpotrlva tuuluî fi a curţii lui, care impunea noile 
reforme. 

Io:epând să 1e agit� toată lum.:a pravo1lavă, pa
triarhul Nlcoo, a prigonit cu furie pe Raskolnlcl uci
gându-l 1l arzându l fără cruţare. logrozilî de prigoana 
deslâoţultă, acc;tia au lnceput să lugl înspre graniţele 
impedulul, emigrând chfar ;l îo ţările fnveclnate. Fllod 
Hosiţi de o unihte dogmatică şl fUnd conduşi de profani 
RascolnkU s'au lcnparţit 1n mal multe secte dintre car� 
două merită o atenţie mai marc: Popovaclna fl Bez
popovsdna. 

In Ro!Dâala, cel mal mulţi Rukolnlcl apa,ţln sectei 
Popovsdaa cunos:t:ţî sub numele de c popi,U• pcntrucă 
au preoţi, hr adepţii sectei Bezpopovscloa sunt mal 
puţlnl şi pentrucă nu au preoţi aunt numiţi «nepoplJtl > 

sau «B 1r.:ibalok1>. 
Numele de L{povenl, cz-1 poarti toţl Rascolnicii 

vin; cela un conJu:ător al sectei Bezpopovtdoa Ftlip
1 

. d ' 'u cărui a epţl se numeau «flllpoviţl» cad fuglnd în
Austria, au fost numiţi Lipoveni, nume ce s'a generall
zat mai târziu pantru toţi RaskoloicH. 
Urmaşfi ţarului Alexe Mihailovici, Teodor Alcxlevicl �l
Petru cel Mare au pornit o prigoană contra Rukolol
cHor ale căror cn zlml, se aacmăca u foarte m uit cu cele 
des!ăoţuite de împăratul Nuon impotrCva primilor crt �Uni, 

logrozitl de cruzimile ţarilor, P.asko!nidl au îocrput 
11 la drumul pribtgiei io afara graniţelor imperiului, 
unde nu mal puteau fl urmărite cse furia pusecuţUlor 
religioase. 

O parte din d, :!l' •u aşezat la sudul Ba.sarabtd, de 
unde au trecut ia Dobrogea, care pe atunci făcea pute 
din imperiul otoman. 

P.-lmele emigrhi s'&u făcut individual îo prima ju
mătate a secolului 18 !ea, peste cuc: au venit ,1 ernl
grirlle 1n massă. Emigranţii,. reuşind să se fmpră�tle ln 
tot impuluJ, au format şi câteva cintre Jipovcnc�U la 
nordul Dobrogd fi ln alte provlr cil indcp!rtate ale Im
periului, unde stăpânirea otomană Ie da voe, 

Fllnd pescari de meserie, căci emtgTau din părţile 
Donului ff ale Nlprului, o parte dln ei t'au aşezat în 

8 

Deltă ;i în lungul Dunării, Iar altU a'au întins pe tot 
ţărmul mării Negre ft Marmara până la golful H,noa 
trecând chiar ;t pe ţărmul asiatic până in dreptul pe• 
nlnaulel Kfalcului. 

Cea mal puternică emigrare ln ma11l în Dobrogea 
a fost a Cuacilor dela gurile Donulul conduşi de hat
manul Necra1sov. Ia care s'au alipit fi Cazacu dela 
gurile Volgll. Numărul acestor emigranţf, se ridica după 
anumite Informaţii, demne de crezare, la circa 200001uflett. 

Peste aceştia a urmat în 1775 o aftă emigrare pu

ternică de 8000 de Cazaci dela gurile Nlprului a căror 
• Z�porofsk« 1ciz1)" fuse1e dufflnţată de Caterina cea Mare.

Io 9 D:cembrle 1783, împăratul Iosif al II dând un 
decret Lipovenilor din Austro.Ungaria, prin care Je per
mitea aiezarea şi prac.ticarea liberi a cultului, o parte 
din emlgranttl dia Dobrogea, au plecat în Bucovina Ji 
•'au &Jczat la Fântăna Albi, unde au format un pu
ternic centru rellgior. 

D::>l ani rrai târziu, adică în 1785, Cazacu veniţi 
dela gurile Nlprulul, ndotelcgându-1e cu ceilalţi emi
granţi, au pl�cat ia B ,nat ff s'au aJult la părţtle 
mlăftiooase ale Tisei. 

Guvernul austriac. care 1l chemase de altfel, fiind 
nemultumlt de ci, l-a alungat silindu-i să 1e întoarcă dJn 
nou în Dobrog<a. Ne mal voind să fie la un loc cu 
ceila1ţi Caza.ci, et s'�u a1czat îolâi Ja Seimeni pe malul 
Ounhl', dar fiind prea mulţf, au plecat în J 8 J 3 tn spre 
Catcrleţ şi Dunăvăţ, unde au î11filnţat o nouă .1klc•2) 
ca_re purh acela, nume de «Zaporojaka sciz•. cum purta 
cca desflintată de Caterina cea MMc. 

Noua sicit, nu a avot de trăit decâi J5 ani, căci 
în urma războiului din J 828 obtre Ru;I 1t T urd, a'a 
constatd oecrcdlnt� Lipovenilor faţă de stăpânirea oto
mană, prin afutoru1 pe care l-au dat Ru1Uor în a1cu01. 
T urcil, aflând despre accasti trădare, Ic-au deafllnţat 
noua «slde • Jl i-au siUt să emigreze in alte provincii 
mai îndepărtate ale lmperfo!uJ. O parte din el au plecat 
în 1pre Stria ;i Anatolia. unde au format centre mari 
lipovenc;U-ca cel dala Mandozu (Bfn-evele), îar alţt a'au 
î:npd;tl&t în Balcani şt pe ţărmul mirii de Marmara. 

I) numele republicei CazHilor în ruseşte.
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Cd care au rlmu to Dobrogea, 1e nuillUC Nlcu
sovl ■au Ignat-Cazacii, numiri păstrate dela dlferlţU lor 
c:�ndu�ltori. Io l 828, conducărul lor eu un oue::arc 
Gonciorov, prJeten bun cu Cialho,ky conducătorul na
ţloriatlfUlor Poloni, care se afla 1t el rd1.1riat to Imperiul 
otoman. D:venlod Cfalhosky p,fă (S1dyk-paf1). Gonclo
rov obtine cu aJutorul acestuia ln l 830 un firman dela 
Poartă, prin care H ae acorda Lipovenilor dobrogeni, 
dreptul de a practica ta voe cultul fări amestecul ni
mănui, recunos:ându-U-se toi odată fi episcopia pe care 
o înfUnţnerl la Slava (Slavscol) dependtnte de mitro
poUa dtn F1ntlna AlbJ.

ln urma acectui succea nea,teptat, GJnciorov puse 
li ie copieze flfmaoul ln mal multe exemplare pe care 
le-a tri'llls ln centrele cele md mart Upovcnefli (Fântlna 
Albi, Brlil,, Lfl f. a.) pentru a lua la cunoJUoţl toţi 
Ltpovenll fi a veni în număr cât mai mare lo D.:>brorea. 
al formeze o noul side îo locul celd deafilnţatc, Apelul 
lui Gondorov nu a avut succesul dorit, deoarec(: în 
acest timp, nu s'au •1ezat în Dobrorea decât foart,: pL
thu Lfpovenf fi câtiva călugări fi călugăriţe vcnlti din 
plrţtle B răilel. 

Mitropolitul dda F.lntăna Albă, Cblril, sesizat fi d 
de firmanul Porţii, a ridicat la rang-ul de .arhfrpiacopte.• 
cpitcopia dda S•av& numind pe un căluglr Arcadle 
ctxuc al Nlcusovllor», far la Tulcea lnfflnţe,d o nouă 
c:phc:opie, îoscluoând ca episcop pe un oarecare: c.Alimp•. 

Aceaatl stare de: desvoltarc: religioasă, a înec put să 
preocupe fi pc: guvernul moscovit. care în J846 ln tlm
rul domniel ţarului Nicolae 1 a hlmi:s pe prtnţoi Na
dtj"iin 1ă cerceteze atare• Lipovenilor din străinătate: fl 
mal ales dlo Dobrogea fi să încerce: prin promhil ni 
1ă-i readucl în Ru1ia, Din raportul Iul Nadtjdin, alo
gutui document staUaUc de valoare pentru anii acela, 
reeac: el Lipovenii dln Dobrogea erau lmpărtlţf ln doul 
clase: aoclal,; Igoat-Caz&dl ,, simpli Rascolnici. 

Iinat-CazacU, forml\u clasa cea mai numc:roaal 
loumlrând 1700 d� familii centralizate ta nord-estul Jud. 
Tulcea le trei cslaboilh; Sufchioi (Serlac:ova), Slava 
fi Jurllovca. Irnat-Cuacil, care prlmiaerl firmanul din 
1830, aveau fi anumite obligaţU militare: faţă de Poartl. 

lntr'o brof•irl tlpiritl Ia Brăila în J872 de A, Savlc:b, 
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iădm că la 1853, ei formau o unitate milftarl deou:
bltl ,Corpul de Lipoveni dela Şumla» care a luat parte: 
fn răzb.)iul Ruso-Turc. 

A doua clad era formată din simpli Rukolnld al 
1 

clror număr nu-1 putem cunoaftc:, dtoarece raportul lui 
Nadejdin nu po.neneşt� ni'1li: de numlrul lor. A· 
ceştia erau a;�zaţl pe malul D,mărll in satelt: T artariţa 
(0.Jroslor), Ghizdlrcf'i (Constaoţ!) ;i CucaUu (Tulcea). 
Pe lângă pc:s:uit, ci ie mai ocup&u fi cu negoţul de 
fructe: primind to schimb mllal, de unde le vine: fi nu• 
mele de c măllerf •. 

Io tlmpul războiului Crimeei, RofH ocupând cen
trele Upovtnt ;U din Dobrogea, au prins pe c:d dol 
eurhi A„cadl şt AUmp ,1 f-au trimis tn surghiun Ia o 
mlnbtiu din Rusia, logroz{ţ{ de purtar�• Ro,Uor, L{
povenU 1' au refugiat ln bălţile DuolrU, unde: furfa ru
uască ou-i mai putea ajung·, dfstrutându-se aatfel tot 
ce reu,ise să facă cu multă trudi Gon.forov. 

C•J to lte prote,tirlle lui Gondorov, care cu multi 
intervenţie reql să obţină o audienţă la ia- păra tul Na
poleon al lll-lea pentru a 1u1ţine cauza Hpovcneaaci, 
nu 1c: mai poale reveni la atare a tnflorl1oare de loalntr a 
anului J833. 

L, ace1t declin se: mai adaogă ln J 886 ,, fugA 
episcopului Hpoveoes: Iustin al T okel, care dând\J-ft 
seama de erezHle Rukoloicllor, • futitJa Moscova unde 
a intrat ca 1fmplu monah într'o mănăstire. 

la J J l.JHe 1878, prin tratatul dela Berlin, alipin
du-ac: putea de nord a D.:>brogd h România, Lipovenii 
dobrogeni, t. căror număr era de 4058 1uflde, dupl 
Calendarul răsăritean (lmecologhion dis Anatolis) a• 
plrut la Coa1tanltnopol ln J 884, au trecut cu toati or
gar\lzaţi• lor biserkus,ă la noi uDdc li ghim ,1 Hthl 
ta centrele unde s•�u afo:d in secolele J 8 fi l 9. 

V.COCOŞ

2) rcpuhlicâ.
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Un cuvânt, ce face istorie. 

E vorba de un instrument muzical de suflat; făcut din 
lemn, prevăzut cu găuri - ca şi fluierul românesc - din care 
se pot scoate sunetele cu ajutorul unei flueriş:i de trestie 
fixată la gura fevii şi care în ungureşte se chiamă : !arogato.
De diierite mărimi şi de mai multe feluri, acest instrument 
se întrebuinfase încă din vremuri vechi ca semnal de alar
mă şi alte îndeletniciri de luptă, prin tabere şi răsboaie. Şi 
Ungurii sunt foarte mândri de această sculă muzicală, con
siderând-o ca ceva specifică maghiară, punând o alături ce 
legendara trompetă a lui „Lebel" în lupta dela Augsburg 
(955), iar Zriny, eroul dela Szigelvar, - se zice - că în su
netele ei ar fi despresurat cetatea inconjurată de Turci O fi
fost şi în acele vremi mai îndepărtate, acest instrument cu 
utilizare de tabără şi luptă; dar adevărata întrebuinfare a 
acestui „tarogato" o găsim în timpul răsboaielor •pro re/igione
et libertate•, ale iKurucz••i-lor (Cruciafilor) Unguri, de sub 
conducerea lui Emerik Thokoly i şi mai ales rrancisc Ra
koczy li. ln timpul acestor mişcări, cu caracter revolufionar, 
din prima jumătate a sec. XVII şi începutul celui de al XVII 
- până la 1712, pacea d�La Satu-Mare-, instrumentul a
cesta e oarecum la modă. El scoate, şi prin el se cântă acele
versuri pline de melancolie şi lărăgănatP, cari exprimaseră o
durere şi ::tratau o stare de revoltă, fată de Habsburgi, cu
cari se răsboiau, Ungurii. Cu prilejul acestor răsboaie trebuie
căutat intelesul adevărat al acestui instrument, atât ca ori
gină de cuvânt, cât şi a utilizării lui, în acele momente des
tul de critice pentru nafiunea maghiară în luptă pentru „li
bertate şi credinţă".

Două tabere, stătură fală în fată: Ungurii- Kuruczi, cal
vini şi prote.stanti, iar de altă parte: Habsburgii Nemti, stă• 
pănitori şi catolici, cu „laban/iz" lor. Şi intr'o tabără şi'n cea
laltă cei mai multi erau soldafi cu plată, lefegii mercenari, de 
diferite neamuri; dar mai ales se înrolau-sub steagurile a
cestor „condofieri"-iobagi şi foşti iobagi şi haiduci, cărora 
le convenea mai bine această situafie ostăşească, decât veş-
nica tiranie a grofilor. 

Pe lângă Unguri, Ruteni, Sârbi, Ruşi, Cehi, Slovaci şi 
alte neamuri, au intrat în această vâltoare răsboinică şi o 
mare mul/ime de români, care le-au d,t taberelor „Kurucz"
-eşti nu numai sângele vărs t prin diferitele câmpuri de bă
taie, ci-deodată cu dânşii-le-au adus şi instrumentul „tă-
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ragato" care le suna aleanul şi le cânta dure1ea, prel_ung şi 
„tărăgănatu", ca o doină româ��asc�- Aşad��ă nu�a• a�est 
instrument muzical de ,.•aragalo prm care •li sufli şi cantl 
durerea în vremuri de bejenie şi restrişte, încă ne indică, 
fără posibilitate de desminfi�e, că rom_ânii ardeleni au. contribuit
in mare măsură la o epoca de glone ungurească, m vremea 

f<uruţilor". De glorie şi prăbuşire, căci aşa & jocul hazardat 
�l faptelor de arme, iar durerea şi �eca_zurile. �redisp�� pe. 
cei ce le îndură să şi le exprime prm v1ersun ş1 metodu mo
latice, încete şi plângătoare, după cum _fuse�e _şi _starea Io�
sufletească. Adunate, cetele de revol�t1on_ar1, m. l!,lT.U! un�.11
foc Ia margine de codru şi în „pusta făra margm_a 1ş1 „do!• 
ne�u" tristetea şi şi cântau amarul din acel c.buccmator • (1a· 
regalo) cu glas domol şi cfârăgănafu•. Şi astfel, tot a�a� ho
rindu-se în rilmuri lente şi tărăgănate în ţormă de doma,.� 
timp l, însuşi instrumentul a primit nu01e:e pe care �omarfh 
noştri îl dăduseră felului ritmic de a şi cânta durenle pnn 
tabere s1reine ,i 'n se_rvici�l altor idealuri. .. • � 

Aşa stând lucrur1le ş1 deoarece Ungurn tn _afara d� nu: 
mele instrumentului de cfarogato•, au alte cuvinte cart sa 
arate o cprttlungire•, o , tărJgănare", zăbou�re sau _înceti
neală a unei acţiuni, in timp şi spafiu, deci ş1 al unui vers 
cântat în .·.rndanli',simo", urmează că şi numele instrumental e 
românesc şi acei cari li l-au daf, de prima dată au fo�t 
Români. Iobagi şi haiduci amărâli îşi suflaseră nEC�zu} prtn 
acele triste melodii tărăgănate, răsroJitoare de dureri ş1 „dor 
de ducă" a atâtor veacuri şi în care situajie se găsiseră a
tunci Ungurii nbfli, în luptă cu Imperialii- Hab�burgi. Ac._e• 
Ieaşi cauze, aceleaşi t fee te! Dacă, pentr_u Ung_un vremurile
,Kuruczilor·' au fost o stare de oprEs1une şi de apăsare 
politico sodală şi religioa_să şi _aceast� să s� resf:ânşă a�oi
asupra stării lor sulleteşh, _ scot_and, din fl_u1er _ ş1 c1�po1u, 
versuri pline de melancolie ş1 durere; s11ua/1a romanilor
a fost mereu aceiaşi, iar doina româneascâ a fost totdeauna 
balsamul durerilor noastre sec1.:lare. 

Dacă trompe-1a (trâmbiţa) ceeace a dat p�ntru Ungur_i:trombifa derivă din slavouescul: trobffa, atunci pe acel ,.,a
rogato" Îi l•am împrumutat noi, Românii, cu versu sau „tă
răgănatu'· ce-l cântaserăm din ,/i'.ir,ca" şi flui�rul SiU. b�
ciumul nostru. Cu ajutorul acelui 1rstrument ş1 au alcatu1t 
dânşii - in acea epocă - un capitol special al muzicii lor 
populare, cu versificaJie şi ritm aparte şi deosebit �e ro
mantele de mai târziu. ori „csardas" _urii� săltăret�. şi unele 
şi altele cântate pe a��Ja� calapod ş1 ac�1a�_ melo_d1e .. , Cu acel „1aroga10 ş1 au compus, danş11 „dome_le lor na: 
tionale din care apoi, cu vremea, s au desvolt ş1 cel m�• 
unguresc marş pe care-l cultivă astăzi, .,m:1rşul lui Rakocz,'•
(Rakoczi indulo). 

lată cum horile noastre trisJe şi plângătoare au îarlu
enjat o întreagă epocă de muzică şi literatură populară un-
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gurc1 c3, pentru car - Unguru• şi pânft ft"um ln 1.llelc no11stro 
au un cult şi dmlraJI d4!osebi1 , din puncr de v d re n flonal. 

C I prlvc te metatelcl I elimin rile din ·unei precum 
şi alte transformări fonerlce i fonologic ca din tor'ma c n• 
tecului - cu timpul si c nurn a c insu I Instrumentul te 
l�s m tn c n1 peciallştllo1: noi cau1:\nd ,·ălăm nuÎnal 
cadrul sorl:il, pollt!c şi Istoric in car 5'a putut desvolfa acel 
r, ntec pJ _ngăfor &• t r. g n lu, ufl t din •t6r111111t6,. Climo• nul II g 1m. in românescul: trag , fi-agere, din lat, .lrahcrc·.

I\ tizi 1nslrumcnlul şi n pi rdut din vaio rtta de demult 
ne mal fiind acea situaJie de b l ni c şi zaveră şi melodia a 
amutlt, Iar scula duio selor v r uri •kurucz ştie se gbcştc 
-asl, 1.J-ca o relicv, mu1.c lor lnografic:c. Toate încerc,. 
rile dcpu c, tn special de muzic nJII unguri, nu u reuşit d
a o reînvi , ,il cum a fo I tn trecut; ub..,rltumdu se asl �, 
bietu I •Cl.irln t,, cu voce r gu li .

Prof. Or. Soan an. 

NOPŢI pe GAZI-BABA. 
-

" 

Ral de snlâl r4sco11µte in ullor de 30/trP 
Ct1m ,,, ghe 11/ce nr�iJI de ele 
O zi Dabn-cupuscu/ do foc $Î c11lritn-. 
ConsumAndu �I pe ruyul �.vpierii 1ncrte 
Nost4/giilr. unui sera, de r,fcoarr, 
Re! pirA 1n edenul nocturn, dobrO!IOD11, 
Buni mireasml de strJ i �, mirişte co r,t 
Decor nou de pudr: sl 11ls"' Eter,r \ o•µt . 
Suplei cadAne, Iun poeme-I t, imet 
Tro,nilld o 1n chtl,muri de alb11strd nin:.oorr. 
P1nlr11 n o mie şj 1111a de noµ/i evocare 
Plopii 11 urr.A 'n zdpczl, in11IJI, minarete. 
Fcerlr, fluidic extaz, ltalucin /ii? 
Uit i /Jab• stl de ( ln Cil /111111 prin Sf)IJ/ÎI; 
Nop/ile i unt scumpe veghl dt1 ŞthcrczadA, 
]im,te'n vlpaia dt1 nuferi, c: nd stele-grlm11dl,
Oo11ile !Jngl /lrm de neguri, 5t11u chemAri 
L11 cr.p6t de vis sau de lun•ro miri"' 

, Aur I Vumltre11·a 

Intuneric şi lumină. 
In noaptea l'remurilor lumii, domnea întun�cimea minţii 
Şi Cain ur:idea pe Abel să'nceapli firul suferinţii: 
Iar sângele a curs pârae, din râu s'a prefăcut în fluviu, 
Din fluviu s'a făcut o mare şi-apoi a devenit deluviu. 

Era puţin ca uniil singur să-şi sforme. semenul de-aproape 
Şi oamenii s'au strâns în triburi prin codri, ori pe lângă ape, 
Prin munţi stâncoşi sau viii ascunse şi'n urmii ·s'au ivit popoare 
Ce şi-au mărit mereu puterea să calce pe-altele'n picioare. 

Era ucis şi pruncu'n faşă, pierea voinicul şi Mtrânul, 
Invinsul era robul muncii şi 'nvingiitoru'n veci stăpânul 
In faţa căruia.,-cu spaimă, dar şi cu zâmbete silite,-
Dansau, ca într'un vis, fecioare cu sufletele pângărite. 

Dar toate hoardele acelea, ce ca şi fiarele pustiii 
Duceau în lume duh de spaimă sli pltingă'n leagăn şi copiii, 
Aveau cu ele noaptea minţii ce 1111 pricepe marea taină 
Că lumea ar putea să 'mbrace o mândră şi sublimii haină. 

Apoi, în mersul omenirii, gândirea-şi luă- ca rob cuvântul 
Să scoată sferele din haos, sii răscolească 'ntreg pământul, 
Nălţimi de cer şi-adânc de suflet, tot ce-i în spirit şi'n materii, 
Iar depe vălul neştiinţei cădea 'ntunericul p11sderii. 

Jntâi a .  fost doar pumnu'n luptă; de-acum începe şi gândirea, 
Scânteia minţii luminate va arde vecinic omenirea : 
De-o născoci c;eva în bine, tot ea în rău îl va preface 
Şi-o să dărâme in riizboae ce s'a înălţat măreţ în pace. 

Cu-al veacurilor întuneric s'a luat la 'ntrecere lumina 
Şi ea e mai presus ca pumnul, ca patemile şi ca tina 
Ce'ntr' una este frământată c1z sângele curgând şiroae, 
Căci ea aprinde omenirea fliciînd sli ardă vâlvătae. 

A fost minune dărâmarea la Babilon şi la Ninive? 
Ştiinţa darmi'i într'o clipă măreţe domuri cu ogive 
Şi-un pumn de pulbere cupriude în ea atâtea mii de forţe 
Ce-aprind oraşe şi ţinuturi de ard asemeni unor torţe. 

In timp ce flacăra se'ntinde, prohodul morţilor îl cântă 
Un vuet lung şi plin de groază al tunului ce se frământă, 
Iar de prin fumuri otrăvite cine-ar putea .ca sli mai scape 
Când se dă lupta prin văzduhuri şi pe pământ şi peste ppe ? 
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Avem cu noi supreme nrme, nvem ştiinţa şi gândirea
Cu cari putem, în nebunie, ca sli distrugem omenirea 
Căci ele vor giisi şi forţa cu o putere-atât de mar� 
Să svârle biet piimântul nostru ca pe-o nimica până'n soare. 

�• Doamne, mulţi Molohi avurăm în noaptea barbariei lumii
Şz prea mult siinge semănarăm pe'ntinsul faldurilor humii•
Acu�, g_ând_�rea 'ntinde'n fome noian de jale şi durere, '
Căcz azz ştzznţa e Molohul civilazaţiei ce piere. 
Iar dac' ai dat lumina minţii prin noi s'avem peirea noastră
Din nou CIL umilită rugă privim spre bolta cea albastră :
Lumina �ii n'adz:�11 sânge, ci numai manii şi cu rozu1,
SiI răspandeascB n omenire pe v�ci sublimul "pace vouii",

I. D. Frasin.

FLORIAN : Pictorul Mării 

. Am vizitat vara acesta expozitia pictorului Florian unde 
nu-am dat. seama că nimeni mai bine, mai exact şi mai obiectiv
decât Florian, n•� puJut ca să ne infăfişeze tot finului mării.

. Dealtfel e ş1 natural s_ă ne simtim în elementul apelor
mării. pe�trucă maestru_l !I mceput cu capul Ecrene, care inain• 
tează maiestuos ca o hme de hotar în mare continuă cu 
Balcict!l in ce� mai a�tentică lumină argintie' caracteristică 
Coastei de argint, apoi Capul Caliacra îfi exprimă misticul 
legendelor intre stâncă şi val. 

Constanta cu apusuri şi răsarituri picturale cu aerul di· 
minetelor poetice. 

Toate tablourile lui Florian te fac să vezi în el nu un 
!'dmirator al Mării

! 
ci l!n cunoscător al tuturor aspectelor ce 

11 are �l�mentul dmam1c •Marea•, care e veşnic în neastâmpăr. 
. �1c1 !urtunoasă, cu. spume aruncate în văzduh, aici liniş• 

htă ş! leganătoare ca mşte brate iubitoare de mamă. Astfel 
că orice tablou e un aspect diferit al aceluiaş element •Marea• 
care e totdeauna alta ... 

Pescarii şi lotcile pictate de Florian au proaspătul miros 
de -peşte pescuit in faptul diminetii. 

Lotcile înfipte în duna de nisip argintiu, le vezi împinse 
pe voalul de dantelă ale spumelor pe care le împlinesc va-
lurile cu măestrie. 
• 

A 

Florian e alâ_t cţe 1!1arin şi atât de autentic dobrogean, 
incat nu crecţ să fie rnb1tor de mare, în acest tinut al mării, 
care să nu aibă acest amor propriu artistic de a face un 
modest sacrificiu spre a avea un tablou de 

1

florian. 
Titus Cerglu. 
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C C C C  

Româno-bulgarii din 
Chiuciuc-Cainargi. 

C 

... lat ,n ajunşi cu companl� fn cclabro loc,litate isto,
rid, Chluduc C inargi, care a tă2i poartft numcl de Calnar·
ACaua Mică. te un at turcesc ca tnfăll&art', cu locuitori
b1Jlgari, pe I ng care s'ou ndus şl vrc-o sută de colonişti
m cedoncnl,

Chlucluc,Calna,gl tnscamn� pc turceşte lsvor mic şi a
rost o denumire ficca că, pcntruca salul are o muljlme de
Izvoare, dintre c re cel dinspre ud c foarte bogat in p3,
unde turcii nu con trnlt o cişmea marc de piatr .. , tn preajma 
c�refa unt nişte blocuri mari de calcar.

B!Ur nli atului ll"ll•au sp11„ ro pr. un, din plctrcle a
rcstca m I mari, tn formi'I de ma ft, nr fi fost cmnatl o tn, 
1cl g re Intre Ruşi şi Turci, şi este fo:1rte just cA aci Ja Chlu
ciuc-Calnargl ' emnat p cc <lei 1774 tnlrc Ruşi şi Turci
tn urma cAr Io M re N agr.'l d venise un m re I c ruse c .
Unii pun c. pc piatr cc n c r o rvll cJc mas.'\, scrie cu
litere I 1inc ,,Cc tcrln ", dar c a tă piatră fost parii cu
dlnamil de bulg rl, ub prct xt de f cc loc de trecere 
vitelor spre pă ln CI m. 11 m r . 

Satul e te as 1.a1 pe o v, I şi dou coaste, l�r cl!dlrlle
sunt a,ezalc de:llungul văii mal putlne, Iar cele rnal multe
ctal te pe coastl", trni r:,ştiatc şi făra nici o stctlc3, ast(el 
că d la prima vcdcr se cuno ştc c:\ suni uşczatt! pe urmele
vechilor locuir te turc şti. Şi nu "IC xclus ca la ba1.n nctua•
lului ;it s h fo t urme turc ,.,.li, pcntrt1r� cJup, c I culese 
d mine dela Stolan Or�gan, dC!sprc car pun că c de
neam g gAuJ, oi dela Jo n Durtuloi, al cArul num romane&� 
ttl aro în ochi, de"I l pr tinde c c bulgar, doar că avu•

csc po bunicu u mocnn cu ol multe v nit din Ar• 
d al. O ta aceştia, ca sl dela Anton Ocalatu, alt b trtln de l!O
de • ni, cu aceeaşi înfăllsarc de mocan ca sl cellalll, mai ale 
ca tipuri, m tntclcs c. aici fu csc şi multi turci printre cnr 

i cr lini, dar m i t niu un paş a mutat pc turcit 2 role, 
rtualul c tun ni Cnlnarg Iii, unde mal sunt \li zi, iar lei

rOm:'lsecc numai bulg rl şi mocani. 
M I puneau aceşti b trftnl binevoitori, cu tipu i de mo• 

canl :ide . c. un o reca1c O man Pat-a, pe c, nd cr:.u Cer
chC?l.ii indarllll ..,I di tru c m l mult� alt\ câ d 1\,1 di trug
şi pc oe ta, pas li opri, I r p cel ce nu vrur , c u
punâ i pedepsii chi r ci, b I nuu I intr'o carene c te unul
cu vcrgeau.1; CI.' I pentrucă atul era foarte bogat I scrvcn
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