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OVIDIU 
PRIMA UVJ8TA Ll·r■R4BA DOBBOOBIIA 

OOVINTOL DE AOASA 

/11(1,/t'f!rm grrulatea sardntl rr ne-am 
/uni, ,lt II firrr s,1 npanl prim„ m,isttI 
/ikrorri tlobroxl11d: fJ1•idi„ i,, noua 
Tm11is. 1/11r şi molivrlr. rari nr•a11�vho
ll1rll /11 flrlstu r111 furt dn111/ dr p11,;r. 
11ir,·. 
/11/rir. r o ri1w,> lr,:itimt1 f'<'nlnt 1101 ro-
111,}111'1, ,;,. 11 ,·tdm lnfl,1rinJ in 11oun 
prtw1i1ri,· ilrtd,♦ $1 litm,111n, allt11ri dr 
t'IJlflrr/ ş,' 1111/m,trir. 

Al tlm1n1. r rf,1rinfn dl'flJ!Or,frf ndstrr 
riltr,• /artl ,lt ,1 nmtn1111i. 1n mt1f'l!ini/r 
1mtl'rt!tlr şi miJMrr-/,,r noMrr. la intnri
rrn n•m;i11�:tm11l11T i inrltCJ:,1tm dmtrn• 
lrf.lr tlrftttt,'Tlr l,1 :wf/F111I Rom,iniel. 

A�>f. m,,1 t $Î m11/f11mif'M ,nfl�{�t1 
d,· , · rmtr,1 mr,tr,·t,11i şi m,t mdmt ru 
,, prtrmtrJ 111 in,11/ârm rtl(firi11l111 ml
tww m1{i,'._"ul,. 

A -.1.ftrl l11mi11d. ni � tmrr nmnl „
fit 1rnr{•ni n dr1/nri,· rJtrr' nmm da-
1,vir dr ţtf'lj,J rmfi,:d.i!.d t1şrt/ntd Io 
hMarul /lrrl din sprr ,,,nrr. 

Rn7'111 ptit11J 11111IH'lr r.riinta/111 R,,.

fhf'i. 11111,,mlui Trt.�f, /,.r iny,irutr dr 
.o .. �� /,•Fl1t/•1ft<I dr ,'1-f" !J--:;:-J rr-�17fÎ11i/, 

•t�,M Nfl,i<Tr. \f nJ .t� ţffltrlJ.ird.
t1,·11JJl."'1 � ,i„dun.ittvr la muk Jr d.,_
rur; fl frun,1'1laa m1flht rrl11I � 
•? t Iru/ ll�(Pl•;,r 1\1 �iilP.tV ţ'll"1rf'\J

4-fll"V'tJ i11 ftlml,,1 arma,.j/iV_ 
hYiriu Jr „ 11t o./'flF(mr •tui. cn6/J 

măriţă jigurd, a rlasi,·is11111lul IWlltln. 
prin faptul n1 01•idi11 a. lluÎI Jt. •ş1-a
dat ultimu-I tn1JuJ pt' pt1111âll111/ do/Ho· 
g,Yln: nr a"rJm mdndn· ln tot♦d' c11111t1 ro 
şi Sulmonen,7 m ,rlonOS11♦1 11111nr. 

Pnit aa'sld m'l:ţtn, primul Ofl!illl li
ltmr al Dobrogd. lindnn _a rt'$pdlldi 
mllum, ru drosrl,irr in Di,/,�. ţfn, 
bill11d o convirţ111rr intrlmualtJ n, ""'"

p11/ pmfrsorol url,nn şi n1ml $l inl� 
ntitd mal nl<'S nrrst11T din nrm,1 p11tinfa 
1111rt cult11rl n1111 l11fin.""· pnit mij/""11 
hil,lioff>ty•f ,,,,;,,rnm!,· rt' am fondal 
in Const1111fr1. 

ln fl"ffinlk nrt'!.ltl rn,igr 11am inrr, 
Jtistro tor rr r mol ,Ir -.t'md. r,1 pri1,irr 
/11 dr-sropm'rilr nrrltrnlopt'rr. urm,trlll' rn 
alito asid11itatr dr il11„(ln1f no�:n, nr• 
rlrro/Of! d-l Oril[oni• T"rilr!im, ."�t•

din/dr dr n,rdrr ni Orm/111 litrrn1 
O,·ir/;11 . Tot ad vom drptm,· mn• 

tlt'\to nMfm m11nrt1 pr t4rimfll 11tl11/lf,( 
lirrmr. rt1ri. rn·lm 1·,,lm,l, 1tl'rl/dfl 
m;, ,,,.,,1 

Pr ltinJ!d pnnm originnltl pP11/r11 
f11rr n('-am f1Vl[lirat t(J"1/Mrar,w l'tlar 
mol di.tilt'nv ralmrr o/r /MM n�t,., 
,., .,,_,m in,rrijir q1 11,·M rtit mnl m11br 
tmdarrn din l,trrrltrnlt: llfllhll; /lll'IW,

�; " '1'"1r!fti prin ot'l\1,1 11n111 
�1/d <pt'htll1 "'1 t1dUIY'f11 1111 vn,,j. 
du dt,nr. l1tt.Y11tar,., /14'1.trr. 

Q; tb'Y"ilt �ândir,. >t y,tm11ţ, ,1ptt• 
n71! imzi'ltlf" raMiMlffl. Cillc Rll ,,, ÎJI� Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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doim că va pmm cu bucurie vestea in.
fiin(ărel revistei Ovidiu· şi ne va citi 
cu Iotă ,!ragosteo sujletisci!, ajutându-ne 
in îndeplinirea scopu/ul nobil ce 11r
mărim. 

ronst:m\a, < • c·ptr1�l,rir I�. 

PETRU VULCAN 

-----------------

MONliMENîUL TRlltMfAL DE LA ADAM-KUSI 

Duuţ'in:a, după cc :i. curs ş:i.sc-c)ecT de 
mile -�cogrnfice < cpa.rte spre rcs:'lrit in
tre .,\lpiT Tr:rnsih·anieT şi Balcani, când 
vine ,:u totul în ap,·opiere de �larea �egră, 
se n d(' ne,·oită, t:in causa terimuluT îu:11-
ţut ,·c-T tu în , ale, ra să facO. un cot 
spri miază-n6pte. în chipul unul w1ghiu 
drept. 

Vt'.·rful un�hi11lt1T ii dcrermin:"\ locali
tat< a RasoYa. Oe aci măreţul flu,·iu duce 
Yaluril<' sale 111ănntl11-!<C rnerP11 şi for
mând mari ostr<• ·t•, lacul'f şi bălţî p:ină 
la <::i.la\i, 11nd<· :ringc marginea rl'i;,ări
tC-nă a li:1si1111lui ·omf111e:-e. A pol îşi reia 
cursul si:•u de 111 11 înainte, şi întocmai 
cr. o funie �r6să de corabie, la căpătâiu 
1.Psplctită, el se d<', face în numer6se braţe, 
c·1re î;:T croiesc ct. greu şi tot mal a lene 
r:tlea spre l'ontul-Euxin, printr·o regiune 
înh·oll'\iată de ;,m:1rcurl şi acoperită, pe 
·6tă a ci întinderi' do 10 mii•', n11mal cu
�ufişurT şi trestie.

Ya�tul podiş d'ntre nun:\rca do jo,; 
ş1 �fnn•a '.\C-gr:1, Dohrogea de astă-cjî, 
l'stc despărţit pri1,tr·o vale, ce plecă de 
la C'erna-voda sp1 e Constanta, în douc 
părţî apr6pc eg-ak: una mai accidentată, 
eea despre mia<jă-n6pte, în care se for
mt'iză JI<' 1.îngă �I ·\cin o grupă isolată 
de munţi în minia·ură: alta la miacjă-cji, 
o c:impie intins:1, 111 şir de podişuri un
dulate, de:::păr\ito prin YăI ingu te şi pu
ţin adfmci. 

Acea vale largă. o tăctură lată um
plut:1 de bălţile K:u-asul111 şi care pfrnă 

mal do ună <Ji su ţim•a drept un brnţ 
vechiu al Durn\rcl, <'ste legătura cca mol 
scm•-u\ a nu,·iuluJ cu ţJarea. ln ,·echimc 
J'aJungul marb•i.ncT despro miocjl-(Ji a 
văii, so inillţau ,·estitele \'"Olurl, care p6rti\ 
în gura poporului numele lui Traian. 

Sunt trcl Jinil marl' do fortificaţiuoo. 
cc se pot urmări pc teren inci\ şi nstll-(JT 
pc o iJ1ti11dcrc do 60 70 kilomt'tri: un 
,·al mic do pă.mcnt. un nitul mal maro 
tot de păm:\nt cu Wl şir d<'S de lngllre 
sau ceUltI, do pământ, în fine un aJ trei
lea val do zid con�truit din pintrli cu
bică, şi întărit din dist,niţil în dillt:rn\:'i 
cu ca tre permanente tot de piatră. Ace
ste trcI ,·alurT ridicato pe rind la dife
rite epoce, anume cel mic de păm<'ot 
mal înh\iu, apol cel maro do pământ ş: 
în urmă cel de piatră, şi iotrecllndu-se 
unul pc altul prin n lor tărie, apărau, 
po n<'mca împeraţilor romani, fruntaria 
nordkl\ a imperiului la unul din punc
tele Iul cele mai ameninţate. A vend va
lea d<'�prc miac)ă n6pte înaintea lor ca 
un şanţ do cetăţuie, ,·aiurito opuneau o 
ultimă impotrh·i.rc, întărită după t6te re
gulele artcI, seminţiilor barbaro care, 
năYălind J1rin şesul despre r6sărit do 
Carpaţi, ar fi putut birui piedicile n:i.
turale ale basinulul dunărean. 

ln vcdita Joi:rătură cu aceste construc
ţiunî militare st:1 spre miaqă-(Ji de ele, 
monumentul triumfal roman, ce'l publi
căm cu numele seu modern·: Monumentul 
de la Adam-h.1i.ii. Este clO.direa cea mal 
mare şi mai impunăt6re, co anticitatea 
a lăsaro tării n6strc, şi una din cele· 
mal însemnate din dto mărturisese dom
nia unh-ersaH\ a Romei din c6oo de Alpi. 

De multă ,-rcme monumentul se a_Qă, 
despinat de pod6ba ce'I imurăca odini
'1ril. de t6t<' părţile; dar chiar in sta1•t;a 
Iul <le astă-<JI, informă şi rudimentară, 
s_e ridică ca o moYil:1 colosală, care în 
mijlocul şe ·uluJ larg şi întins pare şi 
mal maro de cât este în rPalitate. El ne 
produce o impre. iune adîncă, răpit6re, 
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mal cu s6mă sera, când l'enim de către 
Uunărc, a,·end s6rolc la spate, cerul al
bastru-închis in faţă. Eşti încă la o ju
m�tate de oră d� dânsul ; urcT un d61 şi 
de-o-dată el ţi se arată la orizont ca o 
masă mare galbenll-conuşie. Nu'I Yedem 
încă temelia, nu ştim la ce depărtare se 
11011 do nor şi ce mărimo aro; parcă ar 
pluti in aer, ca o ,·edenic, ca o fantomă 
misteri6să. Nici un pom, nici o casă, ni
mic caro să ne d�a un punct de com-
paraţie pcntna a lu.I înălţime. 

J n aceste rntÎhsc st-epc caro prin gran
cliosa lor simplicitate te umplu de gr6zl1 
şi tot d-o-dată de extaz, se înalţă monu
mentul nostru, el insuşl marc şi simplu, 
<'l insuşT excitând admiraţiunea n6i.ră, 
st:lrnind în noi un fior, atât prin a�pec
tul seu, cât şi prin reamintirile ce deş
t6ptl\ anume în acest loc. 

1n orr-cc alt punct al lu.mel, ci ar fi fără 
efect: ba încll, din causa executărei ne
dibace a unora din elementele sale ar 
părea p6to chiar urit: dar aci el este 
la locul seu; aci se înalţă el m�lndru 
către cor, aci el predomneşte întregu 
natură; ci este simbolul barbariei im·inse 
acolo unde natura insă'şT semăn:1 unuT 
barbar necioplit. 

Ast-fel impresiunea majestu6să ce ne 
fac<' monumentul este mărit-ă pest.e mă-

-----------

un ·J)Om, nici o elAncl. ci numai mu)lime 
do pitic( morile, tainiţe ale trecutului, 
caro par ca njşt(_. mo�or6ie do cArlile 
intr'o th-11dii. 

Nicăirea ochiul nu zlir<'şte w1 luciu sau 
o sclipitur:1 de apă; nicI c ,•erd61A nu
destăinueştc şerpuitul vro-unuf parfiaş
binc-fAcMor. Pămentul ostt> acoperii nu
mai de buruieni înalte şi mal ales do
pelin ; iarbii uscut"'1 şi fără nici o fl6rc,
printr'insa mişue un soiu de locusto J6rto
mari şi mulţime nen11mi!rat:l de ş6recT
do câmp şi şopirlo. ln contrast cu ace
stă privelişte de monotcnio mărelă, cc
ruJ ţi se paro mal albast-ru, ecrul caro
la r�sllritul şi apusul s6rclul tnf:ltişea(j11
ochiuluI coloritul cel mal min•mat.

Dacă te urci po o inăltime, drumurile 
so afl:1 mai t6to pe culmea d61urilor, 
fiind-că văile sunt întrerupte prin bi\JţT 
te găseşti aşa de isolat, aşa de p:lrAsit, 
singurătatea aşa de miµt to inspăimilntli, 
ca nicitierI în altă parte de lume. Crc.,qJ 
că te afli în plinii pustietate, în mijlocul 
stepelor şi to simţi ca poetul o,;diu a
cum dou� mii de anI la marginele )umil: 
«Lassus in extremis iaCllo populisque 
locisque• (Trist. l. II, Ul), 

(\'a llnll.'1) 

!'Ur:'\, de _ sitt�aţi�nea singf1ratJcă înlr'o OU vmTABE PUBLICA ţară pustie ş1 tristă, precum m1 maT pu- . 
ţin şi de mize1·ia condiţiunilor trniuJuT '· rwtiti ....... ,. Ylllcut■,,.._...._ .. ..., 1• , fiai ' • .,� ............ ,..,.c:.rc.w 

de acolo. 1t11tv-.ic 1•1A1L...-.._..., 
.,.,.... ... IN■l■f ........ Reghm('a la sud de ,·alurile Iul Tra

ian, compusă din calcar jurasic cu stra
turl suprapuse de argilă, are un relief 
uniform do 500-600 pici6re, d'asupra 
niYeluJuî mărcl. Intr'o perindare mono
ton:1, alternezi!. lun�rl delurT undul6se c11 
,·ăl ea albia scobite, în fundul cărora 
de multe-ori se află piatră. Dacă te urci 
pe vîrful unul asemenea del cu uşor 
suiş, Ye<jl cum so întinde în culorl pa
lide o câmpie lucie Jării murgitu, în za
rea căreia nu se arată nicl o casă,, nici 

Cetăţenl! 

Serbarea n6stră de astă-<JI e Hednieă 
de luat în scmă pentru că ea este o 
serbare culturală, de car� trebue să ne 
mândrim cu toţil, căcl acest eveniment 
arată destul de dar, că dacă stăm eco
nomiceşte pe 1111 temeiu solid, stăm tot 
atât de bine şi pe tllrimul cultural. 

Ziua de azl, pe care aru consacral'o 
� inaugurărel biblioteccl universale, fon-
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datii de Cercul lit<m1r • Ovidiu• 'in Con
stanta, să fie <Jitfa O\"C>Cat6ro de lumină 
şi J)rogrcs pentru nemul rom11nese din 
Dobrogea. 

�lulţumim din suflet a tot puternicu
lui, cll no-a învrednicit şi po noi de a 
simţi trebuinţa hrnnel suflotcşU şi a no 
lumina, călcând f)O urmele pop6relor ci
Yiliznto <lin apus. 

Uo serbarea n6st1·li e strîns legată una 
din figurile celo mal str�lucito ale cla
sicismului roman a c:lrnî statue domină 
piaţa JndcpendC'nţeI din oraşul nos•ru. 

Ac-estă figurii măr6ţli este Ovidiu pa
tronul asociaţiuneI n6stre literare. 

ForicitI cic a ne aparţine nouă urma
şilor Tomitanl prin faptul cil a trăit şi 
·ş1-n plătit ultimu-I tribut pc 1>ământul
dobrogean, ne vom aduce aminte cu
d'rnr, do mareic ranu1rot ni <Tristelor, şi
• PonticC'lor• tomitanc, rcînprospăttind în
mintea urmaşilor, cino n fost O,·idiu şi
marile sale merite literare.

•Pultliu::i Ovidius Nnso, s·a năsrut în
anul 711 dupfi fondarea Romel şi la al 
43-lea an înainte de Hristos, dint1·'0 bo
gat;'.\ familie de călărl, în SuJmona din
Italia.

Mal a\"ua un frate, anume Lucius pc 
earc îl pierdu la ,·ersta do 20 ani. 

Tatăl lor Yoia s:l'i fac/I arncatT pe a-
1mindol, potri,·it cu rangul seu şi nu 
era în voia lni, ca Ovirliu să se facă poet, 
de aceia îl mustt-a într'una. 

Tnt:'I ro ne spune poetul in pri,·inţn 
acestuf neajuns ce-l întâmpina din partea 
p:lrintclui seu, în ale sale Tristo cartea 
a IV-a. 

::i:cp(' patPr Jixit: �t11di11m q11ill inntil" IC'nta;i? 
)hro,wl;•� nulla" ip,:c rcJiy11it n1"·�-
)fr,t11� 1'111m di,·ti�. toto..1uc ll;:>li<'nn(' 1'f'lit:11) 
&ril)('n:'. c:onahar Yi'rba :.:t,lntn lllt.)(li:<. 
Sj)Ol�lt.' �na c:u,nrn numeros 
\ ,•n1cl,at nd n1,tn� 
Et <1110i.l te11taLa111 :;<:1ilX'1,' ,·c1-s1t• erai. 

Adesea orI tata mia zis: 
• Penfr1t ce te tr1idc.,�ti mi un studi1i

110/olosilor? Flomer, el 'i11suşi, n'a lăsat 
nici o avere.> 

.. Jfi1rrit eram dr acc.,tc 1·0„l,c ,;, lă
-�lind la o parte poc::ia mi tc,t lnukam 
să .<rcriit i,t proză. l>rir rorbrlr do lo 
si11e ,;(' polrivf•au lri m6n,ră ,i ori-ce 
me înccrcaut sci scri1t, t'ratt 1•cr111tri 
curate.• 

Cn t6to silinţele ce 'şT-a depus de a 
face pc ,·oia tatAhtT s�u, totuşl vocnţiu
nea poesicl nu-l lilsll în pace. 

Spre a '=1T continua studiile, merse, dupli 
cum făceau totl tinerii a ,•utf, la Atena, 
şi de acolo c:lletori în Asin-micii, undC' 
vecju Troia, luag:'lnul eroilor din .Iliada 
Iul Hom<>r. 

Vizită biblioteca din Alexandria şi 
şr6lelo acestul oraş. 

La înMrcerc visit:l Sicilia, unde şe<Ju 
un an în oraşul luT Arhimede, d11pli a
ceia so int6rsu la Roma. 

Intrând în Magi"straturil, ca si'I faci1 
pc- voia p:lrintolul sl'!u, fu numit trium
\"ir cnpital, ru ini-.lrcinarea de a judc{'n 
pricinile 6rnenilor inferiori şi a supra
vcghia îrwhi,iorile. 

Pu ales, rînd pc rînd, membru în tri
lmnalul ,-ont11nivirilor, apoI deccmvir 
după care se rntraso din viata (Jt1blic:l, 
consacrându-se cu totul muselor şi do 
aci în eolo el începe s11 culth-o serios 
poesia. 

Opcrilo salo sunt : 
A moruril,J un ,·olum care coprindd 49 

elegii erotice. 
Hrroidclr o colcctiuno de epistole c-11-

tro MrhaţT şi femoî celebro din tihlpurile 
antico. 

Trei ,·olumo din Ar.� a,11ur,11di scrise 
în gen didactic, în cari zugrliYeŞte mo
ravurile corupte ale societătei do po a
tunci. 

Rcmrdin amoris, Sporlilc obrazului 
scrise' tot în genul didactic. 

J./cfamorfosc/e, cari coprind 15 că1·tT 
în care autorul dcsvoltă 250 mituri. 

Materialul acestor miturT este luat din 
mitologia elină maI cu semă din Esiod, 
Partenius şi Nicandru. 
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Calendarul Roman. 
Tristele o cul<'gcre do 50 de elcgil în 

5 c·itrţl scrise în Tomis sau în onstanţa 
nftstră do Rzf. 

Ponticele scrise în 46 epistole în care 
poetul so plîngo de su(erinţele oxiliuluî. 

Tot Iul i se, dator6zi'\: Ibis, Ali1mlicon, 
J\'ox, Consola!io ad Liviam şi trag� 
dia .lft:dca. 

Pentru fecmiditatea imagina\iunol sale, 
concepţia fină, şi mal ales talentul de a 
ist,orisi, n fost supra-numit Voltaire al 
secoluluT lui �\ugust 

La Sulmona, în apropierea RomeI, a
vea o moşic, undo traia retras în sinul 
familiei, cultivând musele, florile şi ar
borir grădinei sn.le. 

Insă ac6stă viaţă dulce in curînd a 
trebuit să 'I Cio rurburaH\ do mănia lui 
August, care că<Ju ca no trăznot asupra 
fnmilicl poetului. 

PoetuJ, acum la bătrâneţe, la acea Yâr
stă, care cerc odihnă, fu exilat pentru 
totd'nuna din Roma tocmaI la Tomis, în
tre barbari cu care el nu se putea în
ţl'lcgc. 

Era o durere prea grea, pc cnre nu
mal 1111 O\'idiu o putea simţi, dar ce era 
să faci'I, Jmperatul o voise şi voinţa Iul 
era 1111 ordin suprem. 

Poruncise imp�ratul şi ci trebuia să 
se upună fără intcrziere, căcI ori-cine 
era exilat prin voia lmperatuluT, era 
considerat ca inimicul nemulul omenesc, 
era un rob, un lucru de nimica ba şi 
mal rcu do cât un sclav, caro avea drep
tul de aziJ, pc când exilatul nu. 

Nici alt.arul luî Jupiter, nu era sigur 
pentru el şi somnalimentole Iul se res
pândeau în t6tă lumea romană. 

Xici până astă-qI mi se cun6şte ade
\'oratul moti\' al acestul exil. Totuşi exi
l iul a fost botezul nemurire! marelui poet. 

Prin exil el a cunoscut durerea, care 
şi ca une-orI este necesarii poeţilor, căci 
darii O,·idiu nu cunoştea nmarul cxiliu-

Iul, dacă trllia în fericire lu Roma, nu 
strebătea Yeacurile. 

Ce deosebire însă iotl"O Roma şi To
mis '? Aci portul dete peste o climll n&
prţi, grea, gorosA şi neslnlt6să. 

Să 'I lăsăm sll ,·orboscă însuti asupra 
impresiunilor ce iau lăsat locuriJo o6stro: 

« Geru-i 11cstcferil, in etil apa i11glu!ţă 
pe per, formâ11d ci14l>uce de gldală, ce 
dau 1m sgomot si,tislru la mi/carea ca
pului. 

Nici o flore nu se zăreşte primu-vara; 
lomna uici 1111 slrugurr 11u, creşte in 
uml>ra -vi/,ei; 096relc sunt dc1crtc; ome
nii m, ară, vieata nzt-i sigură di,i ca
usa dcHelor năvăliri ale barbarilor, cari 
dicJJfruy toate în cule,, lor. 

Jngheţă totul până şi bătrâ-,ui Du11ărc, 
ba cliiar şi Marca este încătu1ată de 

ghiaţă, de umbli pv ea ca pc ţerină. 
In.rna este lipsită de drttnmr'i, oame

nii stau, pururea înarmaţi cii săgc/i o
trăvile şi cu r1tfite şi cltiar eu, ac,mia 
la bălr(!ne/c, s11,nt silit a i1ici,i9e 11pada 
ln coapsă, a lua scutul 1,i 11uitia stâ11gă 
şi a pune coif11l peste părul meu. cel 
alb şi a sta noaptea de stTt!jă, ca să 
apăr trista-mi colibă!• 

Din causa climel aspre str�bunul nos
tru poet nu 1>6te să-'şl tărască lanţul 
suferinţelor do cât în interval de 8 ant 
de la Yeoirea sa în Tomis şi în etat� do 
60 do nnT, la anul 770 de la fondarea 
Romei, sau 17 după Hristos, el m6re. 

Acesta este figura str6lucită a Iul Ovi
diu, pe �are a(jl ii încununăm pentru me
ritele sale literare r6mase lumeT întregl 
ca o moştenire preţi6să. 

Citind despre ";aţa şi operile salo ni 
so paro că ne uităm în adâncimea tro
cutulul stremoşilor noştri şi zllrim splen
d6rea şi mărirea lor. 

Sarmaţi, Bosl, lasigl, Geţi şi DacT, a
ceste erau pop6rele io mijlocul cărora

'" 

a trăit poetul. 
Am Yt1(jut Dobrogea pe vremile aco

lea doscris:1 de însuşi O,·idiu şi locul 
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acela atât de s�lbatic, pdmentul aşa de 
neproductiv, unde vinul îngheţa în 6le, 
unde locuinţel<i erau incomode, hrana 
rea, duşmanul tare şi mare, undo jus
titia ora călcată în pici6re : acuma când 
după scurgerea atâtor secole a dat Dom
nul, ca dreptatea şi libertatea să dom
nescă în acestă ţară, şi ca ţă.ranul ro
mân să-'şl ore în tihnă og6rele Iul şi 
sil.-'şI vază în linişte de casă şi de tre
buinţele I.ul; acum când Dobrogc.a ro
mană, a devonit Dobrogea romllnli�. 
când podul Carol I de peste Dunăre, 
este o puternicii legătură cu ţara mumă 
să sperăm cli Dohrogea va înflori în 
scurt timp, ca nici odată, şi că va deveni 
un centru însemnat de activitate ome
nescă, pe t6te direcţiunile. 

OVIDrc 1N EXILIU 

In Sc·yţia. la Tl)mi� "'' plrc,'(' fo �ilit 
J.a ,·ă1"><l<'a-i'. 'nni11tatil. gonit dr nn orb dr�tin 
Şi-mlinu 1iî11it în s1tflrt. eu C!l'l'll s·a ,le,.1�111i1 
1k muza lnT ,tui6,;."i. d<'-al Ho111QT dukc �în.

,\ plin� plec.i1ul ,lin Roma. nig,lndn-,:c la zd: 
1·11 plins ,Ir 'n,luioş.'U'('. ce pan' c-·a mişc·at 
�i mm·mor.i liC l'm,-,,;: <lnar Ca':<.•,a1· şi aT "rî 
:N ,,•n.'nd s':15(:nltr ruga-T. J>" ,·cer J'au exilat. 

Şi iată-l în rxili11. 1n Tnmi:< 1..-.l,•p�it. 
l'rintrt· :Sanna\i1 harharî c·u J1t•1-ul )nr ,·,iln>T: 
I 11 ţara lor <' c,',ţi şi ger ,J,, neic,iîit 
1n .:,it 1ngh,�ţă Yinnl şi ·11 ul!' aj1u1ge �lor. 

Prin pi'n1J lor eiuhm.'{' li<' L?hiaţă prin;:('. ,·NIT: 
Jar cAml îşi mişei\ capu] dc> :<1comot11l t'C'-1 fa(' 
Sini.,tru. par'm-11 vinc> a!'n>a l'a :'ă t'rt'tjT. 
C'nci este infernu] şi barbanil c clmr. 

Pc> ·ntiml,h•a ent oc:hiu-T ,:c l>C'r,lc ·n tlf'}Jă1t.1rT 
X11 ,-, .. 1(' nici o n,jr,', dnar t'C'I•' ,ll' Sanua\T 
Cutrt'.'i>Î pănuintnl în hm!! �i 'n lat. ciill\rf. 
La t·rînt·enr ri':<b(,ic ra de Yi:11ej m,ina\f. 

]n t·,,1111( lor la o laltă Cil ci c.i111l R' !!'l:<t).<lt· 
L'inC'"njnr.1 k1rl1tu;r c-:1 Pt' 11n di" r,rofrt: ' 
O Oe-ta. pc i';;.unolxt>. !-(' jum. c;1 t>l c,:t(' 
Trimi�11J Jnl s.1 ·,miţe intr,-g po1xm1l b'Ct. 

i'..(IJJarnic ! llintro-T !'h6rl\ de1>.1rtf' !'prt' elimin. 
La tl11Jcea S-Oţivn1 C(' tre111u1�i de dor 
Si j:T(,znic 'I l'!'t<' c-lun11l ştii11tlt1-!'C �trcin. 
văndind cil n ·o s·o stringă ,k--aNnn la pi1•pt c·u :unor. 

E nl'glln'i.. .. 11i .-lntuJ rni�te 6ol'illl 
� i rn:u-,-a 11rfa '11'6znie, Îllb1mlu-..w rJe mal : 
Jar c>I tic dnnil Rt,meT 5" 1-tif1'1" duNrt!S. 
l'c ,·iind �tc\ca-T trc<.� la larg tlin yaJ tn ,·al. 

Si man--a r-•i;\·n\tit.'1 o 1l11CI' tn 1111i,·er:1 
lu t·,lt şi .-,•şnicia rl!' pllmm-T R·a întristat: 
Si a,.t-f!'I tloru'n „Trillr l('frl.in•l11'l wl'il di' vl'n:, 
11 la.--l\ z,.,_trc huneî poetul exilat. 

P. WLCAII.

�D%C> ••• 

Tu al fost bună pentru mine 
Nid n' am cuvenhl sd plec trisl,
De ce in vis te-al adindl, 
Şi lacrimile in lumine, 
Şi zimbetul duios de- Chris!, 

Te a 'neremenit? 

V ezl-tu? a fost un vis nebun 
/n calmul serilor pribeag 

Şi a nopf el armonie 
De-am vrut şi eu să 'I inauum 
Cu ce am avut mal sFml, mal drag, 

A fost zădărnicie. 

Căd am visat ce nu sta scris 
ln cartea orbu/ul Mroc • 

Şi 'ml era dragă vorba �pote» ... 
Te-am adorat când mi-al suris, 
Iar in priviri/e-fl de foc 

... -

Uitat'am /oale! 

O duldl ochl! cum l-am mihnit 
Cu vraja unor calde şoapte 
ln clipele mărlurisirif_ 
O uilă, uiti1 ce-am greşit, 
Dă-ml sfinta ochilor tEl noapte, 
Mi-e dor de sufletul priviril! 

Şi cum. dă luna pe. ruine, 
ftz temple a/la dală sfmle, 
O roză timpilor deser(l, 
lntoarce-l blînd, duios spre mine, 
Cu adincul lor plin de aJvinte 
Şi spune-ml, spune-ml c4 mi ierţi! 

R.îchitoas„'I. 
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�unwlr Oobrogr1 în dif rritc timpuri 
·-•IT'IV 

� .. ..... � ---•------u.-� ... .-..,1,. .......... . 
11JH• llttaa Uit.. L ,-\':,. 1 , l 

I>intre hH<' terile locuite astă-(ll 
dC' Homiinl nicT una nu ne oferă 

pc> o fmpra-faţi'\ aşa de mică 
(15,600 k. p.) - un mar bogat şi 
suh toto raporturile, mal variat 
ciimp de f'orcetărJ ca îngusta pe
nin:-1ulă stninsă întJ•e ultimele undo 
nlc bătranuluJ şi l<'gondaruluJ Jstru, 
<I<' o parte, între ,·alurile celo mal 
turbato şi mal neo pitaliore mări, 
do altn. 

Archeolo<ruJ ca şi etnograful, eco
nomistul ca şi militarul, aeoJoaul b O 

('te. �.) csc în DobrogN1 t.oren mă-
nos <Ic cult ură, fie-care pentru par
t<'a ce'l int •1·0:-.-eză. 

Viaţa şi munca unul sino-ur om 
n'ar putea să imbrăţişezo măcar 
una <.lin ramurile stucLiulul acestei 
prndnciT ! 

l 't' calea descoperirilor archeo
logi<'<'. mnl mult <lo mlt pc orf-care 
alta, :-'au fi'icut p1·0grer.;o însemnate. 

Datorită neobositelor RtăruintI 
al<' sanrntuiul şi cunoscutulul nos
tru epigraf işt şi profesor unh-er
. itar, Domnul Gr. G. Tocile cu, mul
tor prohlcme istorice li s'au dat 
soluţiunl t<'meinicc. Ast.1.-(ll Troos
mis (Igliţa) şi Tropaeum Tropani 
(m,1roţ,ul monument <le la Adam
l\li:-;i) nu mal unt puncte de în
trebare. 

Staruinţa ce pune Domnul To
cii('. cu de a re coli in archi\·ele la
pidare Yiaţa trecută a Dobroaor 

o ,

trece peste mar1;,rinilo puteri( unul 
om ; iaci'\ pentru-ce adinoaurl <Ji
coam, ci\ viaţa şi munca unul sin
gur om nu ajung să îmbrilţişeze 
măcar una din ramurile studiului 
aoostcl pro,·incil. 

Geologiecşte, so gi'lscsc în Do
brogea apropo t6te ,·arietilţilo do 
teren şi afara de cerceta.rilo eru
ditulul academician austriac, Karl 
J,,_ Peters, co 1. 1>mnato in 1867 în 
bul<>tinul Acad<'mier do ştiinţo din

Viena 1, o altă crioro mal impor
t::mtil nu găsim, de cât fragmen
tare notiţe în diferiţi! autorJ, caro 
în treacăt au menţionat despre Do
brogea. 

Din nor ericiro cercetările Iul Pe
ters nu mal corespund ac;ll nou�
lor descoperrl geologice, tot unul 
Roman 'i-a fost reservaU1 on6rea 
de a studia păturile de teren ale 
Dobrogei. 

DomnuJ Victor Anastasiu, stu
dent la orbona, are deja publi
cată în Buletinul Societăţor Geo
logice Franceze• o notiţă f6rte in
tcre antă a upra constituţiunel ge
ologice a Dobrogei. 

Etnograful, câte observărI n'ar 
a,·ea de făcut asupra mozaiculuI 
do naţionalităţi ce compune popu
laţiunea DobroaeJ de azi. 

Care din pop6rele barbare atrase 
de bogăţia lmpcriulul Bizantin n'au 
cutreierat acestă provincie! 

Cunosc dou� lucrări de o im
portanţă netăgăduită - dar carl nu 

t I Grun,llini••n z11r U,--=iphi.:- nn,t (1,.,.1 .. ::fo 

d<'r D»Lni,l,,•llf_ 
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mal corespund cu datele etnogra
fice actuale: 

Etnografia generaJfi a TurcieI 
de Europa de Lejean; şi harta et
nografică a Dobrogei din 1851, ea 
însoţeşte lucrarea distinsuJul agro
nom t·omân I. Ionescu!). 

Milităreşte, Scythia pontica de 
odini6ră, prin situaţiunea el geo
grafică la marginea Imperiului Ro
man, era solid organisată şi des
tul de bine întărită pe �rmul drept 
al DunăriI şi pe c6stele PontuluI, 
judecând după mulţimea cetăţilor 
militare înlănţuite una de alta nu 
la mari depărt:lrl. 

1n interior cetatea şi monumen
tul triumfal de la Adam-Klissi; 
valurile numite pe nedrept ale Iul 
'fraiaa dintre Cochirlenl şi Con
stanţa, valul şi lagărul dreptun
ghiular do la Nicoliţel, aceste ruine 
nu vorbesc ele îndestul despre glo
ria legiunilor străbunilor noştri'? 

Sub raportul economic, Dobro
gea ar oferi încâ un teren vast 
de cercetărI celor Q__arl ar voi să 
resfoiască archivele eneţiane şi 
genoveze. 

"'Un stu_diu ·într' adins al vechi
lor croQicarI istorici italian! - zice 
regretatul Papadopol Calimach3 

-

. ar reversa luminl nou� asupra is
roriel nostre şi ne ar fi de o mare 
utili ta te.> 

Acelaş lucru se pote (jicc şi de�-

2) Exctm<ion ::lglioolc d:ins b plainc Jc b Do
Lrodja. Constantinoplc 1851. 

3) Sofia PalcolQE.'ll �i Domniţa Ol<'1ia. Rucn�ti 
1�%. 

pre cercetările, ce ar trebui fAcute 
sub raportul eclesiastio asupra E
piscopatului de odini6ră de la Con
stanţa. 

'Ml am propus pe cât cunoştin
ţele şi mijl6cele 'ml vor permite 
a trata cât de pc larg posibil geo
grafia acestei provincii. 

Revista Cercului literar «O,·idiu 
'ml face on6rea de a 'ml publica 
începutul luorlirJl mele. 

Fie că amintirea şi dorul de mun
că de care era însufleţit neferici
tul poet al «Tristelor» şi �Ponti
celor» - sunt acum 19 vecurI -
să fie un îndemn pentru tinerimea 
grupată împrejurul acestul nume 
ilustru. 

Prima denumire sub care geo
grafii şi istoricii vechi cunosc ace
stă peninsulă strânsă intre Du
năre şi Marea Negră este acel de 
Scythia minor') şi Scythia pontica"). 

Pc timpul dominaţiuniI romane, 
după organisarea imperiului sub 
Diocletian (284-305 d Chr.), ea 
făcea parte din prefectura preto
riului do orier.t� diocesis Thraciac, 
cu numele de Scythia minor şi 
Scythia pontica, avend de capitală 
oraşul Tomis 6), şi se despărţea 
la S. de Moesia secunda (Inferior) 
printr'o linie trasă de la Duros-

-11 Stral,o. Gi"O�ruph. T. U I p. w.

i,J Plinius. lfut. natur. I. Lib. I,·. 2.,. 
G) Peys.'<Ouncl. Ob;;ervations hi:,toriq ut:S „ur Ies 

pcupl� lnrl,ares qui ont h:lbitcs Ies oords du Da
nub<-. Paris lîw. J.avr,;c,-e et R.unll.'lnu. Efutl)irc 
l!:•ncmll'. To:Tlf" I. (!. 1:l. 
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torum (Silistra) la Dionysopoljs 
(Ecrene) ;). 

In anuJ 400 d, Chr. o gl'tsim cu 
rangul Jo Praeses Scythiae, pro
vincie in care administraţia civilă 
încredinţati"l unul Praeses, era se
parată de puterea militară încre
dinţ,ată unul Dux (dux Scythiei 
limitis. Vopisc Aurel XIII şi dux 
limitis provinciac Scythiae. Notit 
Dignit. Orelli XXXVl)ii). 

Din relaţiunile co ne a lăsat lm
p{lrntul Constantin Porph.irogene
tul (912-959) 0) combinate cu acele 
ale călugărului cronicar rus Nes
tor (1056-1016) 10), Dobrogea în 
veacul al X-lea se numea Maupo
liot't,yupiu sau Czerno-bolgaria, .�
dică partea vecină Mării Negre 
(Cerno-More) 11). 

Geograful arab Mohamed Edrissi 
t.rilitor prin secolul al XII nume
şte Dobrogea, Berdjan; ea se în
tindea către sud până la Reknova 
sau Zakatra (p. 382, 397) sau după 
Ioachim Lelewel 1�) până la SiHstra 
tic UQl. 

�u cunosc de unde ar veni a-· 
cc ·t nume daţ de Edrissi. 

Asupra numelui «Dobroge� •, 
nume cc se pot.e împinge cel mult

. . 

71 r . .' ·hra,li'r. Atla.Q hii't-OIÎ'JII(·. Cart.P U şi 
)lomm;;.•n. O�-ani..<atiun Jc n:;mpiro romain. Tom. 
]J paJ::. :?11.?. 

8J )lomms.'n op. tit. Tom. li pag. -19G. :;.,> şi 
uota ,). 

!)l IA• atl111ini�1.ramlo lmperio )1(\g. �l. <-ap. t:?. 
141) Chrnnic,Ja X,-.,.rori;; �-
II) Ua�lfn. l�!orin critică a flumunilor pag. ]."",t;. 

1.-,î . .\LaT pc larg vor trato ce:etinnea la nu!nele 
).lnriî �.-�re şi la Istoria Dobrog�i în . X.. 

I:?) o, .. ,,rr. tln moyPn-:lgc. VCIL JH �i 1,·. l:?I. 
� .-.:�1 7i l:?7. � .-,:t-, pro.-um i;,i atL'l.-nJ ,-aru X,·. 

----

până în secolul XI V opiniunile au
torilor şi etnografilor sunt împilr· 
ţite, ast-fel : 

Jirecek 1J) deriva numele acestel 
provincif de la Dobroticl, care pc 
la sfârşitul sec. XIV (1370-138') 
stăpânea tot teritoriul coprins în
tre Varna şi gurilo DunAref. 

Lul DobroticI succedă fiu) aces
tuia, Iwanco, care nu domni de 
cat f6rtc puţin, de 6re-cE> în 1837, 
Mircea cel mare se întitulă: 

.-Stăpân peste ambele �rmurl 
ale Dunăre! pretutindaul până Ja 
:Marea cea nuireu). 

Kanitz arată că numele Dobro
gei, derh-ă de la cuventul bulgar 
"dobricea „ de 6re-ce chiar astă-(jI 
BulgariI numesc ast-fel ori-ce te
ren sw.rp, cum de exemplu în apro-
piere de Niş 1:.). 

Ubicini din contră pretinde că 
nuntirea «Dobrogea» ar însemna 
o.ţeră bună» derivând de la slavo
n!-11 „Dobro-bun» căcl acestă ţară, 
argumenteză scriitorul, este mal 
f_ertiJă în raport cu părţile iove- . 
cinate. 

.-. Pentru RuteniT veniţi din st.epe, 
Dobrogea era un raiu: o parte din 
Deltă, apr6pe de Cara-Orman era 
supranumită «Paradisul Cazaci
i�r� IG).

Larousse arată că numele accs
tel �rl este cu totul nou : 

1:1) {i,:-sch. d.:-r llnlcarPn JJ. 12.3"20. 
14. J in,cel.. OJJ. t·it. p. 3".!4. 3-1.·, fi urm. : doc·u

lUl'nlcle .\Ion. Cozia. l.)g . .W Arcl1. StatuJuT. Haş
deu OJl. (•Îl. p. j nllla 21 şi pag. 1-J.I nota JO:?. 

1�) h"anitz. l.'l 8114,'lll"Îc dan11l,ien11e p. 400 şi�,. 
1m R,•,,1<' ,i., µ-;-o;.,'r.lfir. 1 m. 
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.-.Nicl un e,·onimont important 
nu arată existenţa Dobrogel în 
timpul evulul-me<jiu, se ştie numaT 
- adaogă acest etimologist - că
Genovezil stabiliseră aci comp
tuar0"•.

Larousse mal afirmă: denumi
rea Dobrogea nu este cunoscută 
de cât în urma r�sboiuJul din

Crimea » 17). 

Este cu t-0tul nefondată părerea 
Iul Larousse, de ore-cc prinţul şi 
cronicarul nostru Dimitrie Cante
mir, caro scria pe la începutul se
colului al 18-lea. denumeşte ac& 
stă provincie Dobrogea 18). 

Iacă şi părerea agronomulul 
I. Ionescu:

»In partea numită în general
Dobrogea, sunt mal multe casas 
(districte) acoperite cu pădurl, al
tele însă cu totul lip ite de arborT. 
Acestel din urmă părţl, i se dă 
1.umirea de Dobrogea, nume tur
cesc, care însemnă ţeră fără pă
duri, pe câtă vreme celel-l'alte
părţl i s'a dat numirea „Deli-Or- . 
man", mune turcesc care însemnă 
ţ,eră acoperită cu păduri marI; 
districtul Alfatar 1 i1) formeză tran
siţ.ia între Dobrogea şi Deli-Or
man» 20). 

1898 Inii<' :?'2 

loe<1trnrn1ul M. D. IONESCU 
c....m.1 de �• C-..t.t.al& 

li) L,U'Ou�:;.�. Gmml Dictionnau'('. L.:- mot Do
l,romljn. 

1 ) Histoirc de l"Empire ottoman. \' lll. I p. :!3G 
oota fii. 

A sosit de peste mare 
lntro magia1 gondo/4 
Nebunatica Crro/4, 
Pentnl ce? Pe dne cală? 
.Neastimpllrată /at4 

Mi se pare. 

Na ştia inc4 cam o chiamil. 
/nsă asta ce are a/ace? 
Dacă fata mie-ml place, 
Dacă-! dake ca o /rogă 
Şi din cale a/ar' mi-l dragă -

Ma! ca samă. 

Şi nicl limba ce vorbeşte 
N 'o înţeleg, căcl e strlină, 
Cine insd e de vin4? 
Dacă vorba el mi-e dragă 
Şi faptara el intrigă 

Strlluceşte. 

Ce are a face, că-l bogată! 
Şi iubirea-ml na-l puţină, 
Cum te socoteşti? o mină 
De comori fără mesară 
Şi i-aş! da-o, Zeii, pe o gard 

Ca resplată. 

De înţeles_ ne om înţelege; 
limba ochilor e clară. 
Să-ml timbescă ca el doară 
Şi ml pniul c aşl face-o îndată 
Să pninescă da/cea fată, 

A mi!a lege. 

Şi apol chiar de n' ar primi-o 
Pentru dinsa sunt Îll stare, 
Să schimb fără remuşcare, 
Sfinta-ml lege, chiar păgmă 
Pe a inimei stipenă 

De a-şl şti-o. 

Hl) C:i..--,"IS la S. di! Siti�nn. 
��·, l. l'lll<':'1.'11 OJI. t'il. Jl;IJ<. 13. 

11 Din 1w11I ,·olum 111' 1�•·ziT ni 1I, I'. \"111•-311. l't' 
în ,·1u·i11.!. ,·a apare �ub ridul •1'<,nllh.·•. 
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In timpurile cele vechi ale Gre
ciei şapte bărbaţi se distinseră prin 
pl'ea marea lor în�lopciune, prin 
cunoştinţele lor dar mal ales prin 
preceptele lor, practice şi forte în
ţelepte, cu cari ati căutat a face 
să progreseze artele au meseriile 
şi prin urmare adeverata fericire 
a 6menilor. Acel 7 înţ.elepţl au fost: 

1) Pittacos din Jfitilene soco
tC'a bine-facerea către amfol şi ini
micl ca cea mal mare dintre feri
ciri. El consilia următorele: 

Intrebuinţeză m�sura Nu te in
a \'uţi în mod r�u. _Neplăcut lucru 
este nelucrarea. Neînfrânarea este 
lucru vătămător. Neînv�ţătura sau 
lip:,;a de bună creştere e lucru su
perăcios. Nu crede tutulor. Nu fil 
leneş, n'aI putea să te inavuţeştr. 

Nu'ţl împodobi faţa dar fil bun 
la meseriI. 

2) Cleobul Rodianul considera
că cel ma'I bun dintre State este 
acela, al cărul cetăţ.enl se tem 
mal mult do condamnare de cât 
de pedepsa legeî. El consilia cele 
cc urmeză: 

:Mesura in tote este forte bun 
lucru. Pă1·inţil trebuesc respecwţl 
A instrui, a da bunt\ creştere CO· 

piilor. A avea în bună stare cor
pul şi sufletul Limba'ţl să fie vor
hit6re do bine. A'şl ţine. a'şI în
fn'ina limba. A nu face nimic în 
sila. A desfiinţa duşmăniile. A urî 
1wrlreptatea, <:>ste propriu virtuţiT. 
A nu insulta pe cel ce te batjo-

coreşte. Dispunend de mijl6oo 84 
nu fii mândru; iar când eştl lipsit 
de mijl6cclo vieţel să nu ro umi
leşti. 

3) Tltales bfilesiamtl consilia sA
nu facem ceia ce am condamna 
când ar face alţiI. El c;licea ş.i 
următ-Orele: 

Dobândeşte lucrurl eterne. Tre
bile nemergendu'ţl bine nu înjura. 
Dă înapol ceea-ce 'ţl-a fost dat 
spre păstJ·are. Viit.oruJ este nelă
murit. Iubeşte înv�ţătura, înţelep
ciunea, prudenţa, adeverul, diligen
ţa, economia, arta şi pietatea 

4) Solon Atlienianul consilia a
cestea: Nimic peste mesură. Nu 
minţi ci vorbeşte adeY6rul. Mcdi
teză asupra lucrurilor importante. 
Nu avea 1·elaţiI cu cel rel'. Fii 
blând Fugr de voluptatea care 
naşte întristare. De te vei înveţa 
să fii guvernat vel şti bine să gu
vernezl şi tu. )lu consilia lucrurile 
cele mal plăcute, ci cele mal bune. 

5) Bias Prie-neanul considera de
nenorocit pc acela numal care nu 
p6te să sup6rte cu bărbăţie neno
rocirea Iul; el consilia acestea: U
reşte repedea vorbfoe. Pe un ne
demn bărbat nu'l lăuda pentru 
aver"a Iul. ::\forl pentru patrie. Stă
pân�'?te-!;e pe tine însu-ţl. Ajută pc 
amici. Laudă virtutea. Ţine-te de
parte de ,·iţiu. Fii vorbitor de bine. 
Cruţă timµuL �u pismui pe n,imc
nea. Să fii in re!aţiI cu cel inţe
lepţl. Ur�şte calomnia. 

6) Periandru Corintltianul asi
gură că prin silinţă şi lucru t6te 
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se aduc la bună ispravă. El con
silia următ6rele: 

Medit.eză (studiază, cerceteză) to
timea (totalitatea). Plăcerile sunt 
murit6re, virtuţile nemurit6re. Te
meritatea e lucru periculos. Când 
eştl fericit să fii modest iar când 
eştl nefericit să fiI cuminte. Pregă
teşte-te a deveni demn de părinţili 
tel. Nu divulga vorbele secrete.Opru
şte pe cel ce au să păcătuiască
Până când trăeştl să fil lăudat, 
iar dupa m6rte să te fericescă. 
Să fil acelaş către amicil ce sunt 
nefericiţr ca şi către cel fericiţi. 

7) Chilon Lacedemonianul con
silia urrnăt6rele: cun6şte-te pe tine 
însu-ţî. Nu vorbi de reu pe veci

ni! tN. Respecteză pe mal marele 
teu. Nu'ţI bate joc de cel nenoro
cit. Domineză-ţl mânia. Nu dori lu
crur'î imposibile. Supune-te legilor. 
Fiind nedreptăţit împacă-te. Limba 
oă nu alerge înaintea gândirel. 
Preferă mal l>ine pagubă, de cât 
un câştig ruşinos; căc'î aceea 
te va întrista numal ·o singură 
dată, iar acesta (te va întrista) în 

tot-d'auna. La ospeţele amicilor să 
mergI încet, iar la nenorocirile 101· 
alergă iute. 

D. COVATTI 

L,A IARGlNEA IAREI 

Corăbil marl cu pânze lungl 
Se duc pe 'ntinsul mării, 
Se duc, ca stol de lebcd<\ 
In zaroa tlepărtărcl. 

�rmanir oohY, de jafe plâng 
Uitându-se la ele, 
Căcl vor dispare în curînd 
Catarturl şi vtntrele. 

Şi voiu r�mâne singur eu 
Departe do-a mea ţară : 
Murind, ce ochI ar lilcrîma 
Pe groapa-ml solitară'? 

Ai,cl n'am maml:i, nicl surorl, 
Prietin! să suspine, 
De acea pling tillrmanil ochl 
Şi sufletul în mine. 

llnnµ-alia. 

OATRE PRIETENI 

Ve rog, la m6rto-ml nu uitaţi, 
Iubiţii mel prietenl, 

:Mormântul trist să mi-I s.:tpaţl 
1n cod1·il vechl de ·cetin'i; 

S'ascu!t cum bacil cântă 'n zorr 
La stînele din zare, 

Iar tomna glasul de cocori 
Plutind în depărtare. 

S'ascult şi ventul suspinând 
Pe gr6pa mea pustie, 

A!mpra'mf ramurl clătinând 
Sub luna argintie; 

Şi cantec blând do fete dragT 
S'ascult în prim�-vară; 

Când sMua serir dintre fagl 
Resare atât do clară. 

Privighit6rea mi-o cânta 
Duios să me jelescă ; 

Iar sus, pe del, îmI va suna 
Şi doina haiduccscă: 

l I Ti,c.•nil �i vi!!'tlN:'111 nn�n·u colal,orat<>r Xn�i
Tnllin e,-.te 1111111 din r.11l,·nld,:- �1,, m:11 li,· ,,caoi.'I 
printn.· ;;.;riitoriî noştri. E.-t•' ,tn<IN1l in (jr,,,,, 11l
timnl an. ,ir, la fa,·11lt:1r.-a di11 B111·11T\"�IT �i Jr> r>
ri<:in:i t11a,·etlnn,"<111-mm.i11 •·1,i1,,t ili11 .\l,i!n." 

>:. I{. 
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Şi oilo spre munţl trecend, 
1n amurgit de soră, 

La capu'ml s'or opri sbierând 
Cu glas de jale-amară. 

Din somn adesea m'-ol trezi 
Şi doru'ml va renaşte ; 

Când lângă mine voiu simţi 
Vr'un cârd de cerbl că paşte ; 

Iar ciutele cu. mers uşor, 
Iubiţil· mel prietenl, 

M'or face m6rtea să ador 
1n codrii mari de cetinl. 

)lanJr.'llia. 

SERBAREA 

lnaugurirei bibliotecei universale a 

Cercului literar „Ovidiu" 

Un cYenimont însemnat a avut 
loc îu <;liua de 8 Septembrie în o
raşul Constanţa. Presa,. ca tot-d'a
una, str(•j:1 credinci6să la postul el, 
a YOrbit de acest eYeniment, cetă
ţcnil ascmenl, câţ,l au simţit şi cu
getat rom{meşte, cu inima plină 
dt' bucurie, 'şl-au manifestat fru
mosele lor sentimente adunaţl în 
masă sub statuia Jur O,ridiu. 

S'a · inaugurat pentru prima 6ră 
in Dobrogea o Bibliotecă publ.ică 
::-i s'a serbat patronul instituţiunel 
culturale 0Yidiu. 

Intr'un numer Yiitor vom schiţa 
i::;toricul acestel instituţiw1I însem
nate pentru cultura Dobrogeană, 
mulţumindu-ne de o cam dată să 
zugnhim o pagină asupra <.lileI 
inaugurărel bibliotecel. 

\·crl-ce inaugurare are ca scop 
final consfinţirea unel opere orl 

r,firmarea existenţ.ol uncl fonda
ţiunl. 

Inaugurarea unei biblioţcel sau 
deschiderea ur.el şcoll care priveşte 
Yiitoriruea, mal însemnată de cât 
inaugurarea unel statul referit6re 
la trecut, merită ataiţjunea verl
cărul om. 

Tinerimea română, conştientă de 
rolul el pe Ulrîmul cultural, n'a 
cruţat nimic pentru ca serbarea 
de care ne ocupăm să fie semna
lul primulul pas făcut spre pro
gres, în Dobrogea. 

La timp, a îngrijit ca invitaţii 
numer6se să ajungă la destinaţie. 

Conform programuluI stabilit nu
meroşii membrii adunaţi la loca
lul ccrcuJuî la ora 10 a. m. por
nesc la Cathedrală, aYend în frun
tea lor musica Regimentulul 34: 
Constanţa, oferită gratuit pentru 
4iua aceia de d. General J aques La
hovari 

După terminarea serviciului di
vin, membril cerculuI urmaţl de 
t6t:.1 lumea din biserică, se opresc 
în dreptul statueI Iul Ovidiu; îm
prejurul statu�I,.apr6pe tot spaţiul 
pieţ.eI Independenţel e înţesat de 
lume. Pe balconul hotelului Bristol 
se Yede pregătit un aparat foto
grafic să eterniseze acest moment 
solemn .. 

Muzica întoneză un imn. DouI 
memhril isbutesc . :l se sue pe so
clul statuel şi să încunune pe poet. 

D-nul P. Vulcan, preşedintele cer
cuiul Ovidiu, în mijlocul uneI tă
cerI sfinte, cu timbrul vocel sale 
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puterni<; pronunţă o cuvîntare a• 
dînc simţitl1 asupra vieţel, operilor 
şi exiliulul' poetuluY. · 

Făcend o comparaţie între Do
brogea antică şi cea ·m·odernă, pu
blicul îşi manifestă bucuria prin 
aplause prelungite. Cuventarea a
cesta presintând un interes deo
sebit pentru ori-ce român, cu deo
sebire pentru dobrogenI, o publi
căm în corpul revistel n6stre. După 
d-nul Vulcan urrneză d-nul N. H.
Ciurcu, un membru al Cercului, cu
o vervă, care electriseza. pe toţI
ce 'l ascultc"I.. In prejma statueJ se
vinde efigia Jul Ovidiu în aminti
rea acestei zile în beneficiul bibli
otcceJ.

De aci lumea acesta se îndrepteză 
la localul cerculuî, unde d-l VuJ
cau ţine o cuvîntare do deschidere 
arătând greutăţile învinse cu pri
vire la fondarea unel asemenea in
st:tuţiunl în Dobrogea. 

D-sa subliniază trasa: când toţr
cetăţeniI so vor pătrunde de în
semnătatea ideiel pentru CO!l,!,re
tisarea căreia luptă cercul literar 
Ovidiu, apoI vom ajunge să avem şi 
nol în Dobrogea o fonda(ie c1.1,ltn
rală 11,0,ţionalli

> 
dttpii norma fon

daţiei Carol I din Capitală, şi 
când vom, sta pe un picior solid 
atât pe tlf-rîrnul cultural cât şi pe 
cel economic, alunet 110m fi ferici('î 
in adevifratul sens al cuventutur.

Mal cuvinteză d-nul Ciorapciu, 
spunend că r6dele muncel nostre 
până în present, este biblioteca. 

Din partea cetăţ,enilor, veniţi 

la sediul cercului, vorbeşte d-nul 
Berberianu, farmacist., şi d-l Mal
coci-Petrescu, advocat, amAndoul 
încurajând şi îndemnând tineri
mea la luptă pentru cultura Do-
brogel. 

S'a servit bere şi s'a toastat 
pentru Rege şi ţară. 

Cu ocasia acesta str�nepoţil po
etuluI exilat,, trimit primăriei co
munol Sulmona, locul naştcrel lu\ 
Ovidiu, urmllt6rea telegramă, în 
limba italiană, pe care o traducem : 

PrimlJ.rlcJ comunei Sr,lmoaa 

„,wincia "111'7ia. Italia 

Asociaţia literară Ovidiu, în Con
stanţa, serbând aq,! inaugurarea 
bibliotece'E, salutc'i, mt aăincă vene

raţiune locul na�tere'î patronubtf. 
Sus inimile! Trăiască ginta la

tină. 
Prf1tllinl,I• f',ml1i rrt,m Oridii. l'tlir 11 L

C
H

Iati1 şi r�spunsul primllrieI co
munel Sulmona la telegrama nos
tră de mal suR, pe care îl publi
căm ataţ în original, cât şi în tra
ducere: 

l'residente Societate Let,rare Oridiu•. Ro"'41fia. 

ln nome conciftadini di Ovidio ricam
bio revente salut:, e a v s ed a CQ

testa spettabile societa, che ryct/rdand(! 
I alto . poeta, onora ii sanglie latino e 
la moderna civilia. 

8an11M1 Sanli pro ailldaco Sol-H 

Pe româneşte: 
ln numele roncetăţenilor Iul' Ovidiu, 

primi/I salutărl respecftuise alâl D-vo�tră 
cât şi onorabila societate, care aducen- ·

du-şl aminte de marele poet, onoriză 
singele latin şi moderna civilisa/iane. 

laroa � ,-trw ,n..nil Stil-'-

,. 
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de,·o
cittro 

----------

S'a mal trimjs Congresulul' stu
denţesc Tulcea, telegrama:

Coacresulul Studeaţesc, Tulcea. 

Cercul literar Ovidiu, .';c-rbtind 
aq'! inau,gurarea bibliotecel, salută 
cu. entusiasm, congresul al 19-lea 
al tinerime'! universitare r01nânc. 

Să dea Dum1ie<J,eu real
i

.!!area înal
telor v6stre aspiraţiuni[ cari su,nt 
,'/1: ale n6stre şi munca v6s11-ă să 
fie spornică în acte mari şi stră
lucite. 

rrişidintde l'mnloî Oridi1 l'tTIIIJ fr!A'H 

------

atenţia ţlircl întregl pentru 
tnmentul şi . drngoatca lor 
neam şi ţară. 

Comitetul 

-

GBNESA ŞI I' .ASEI.I: 

CBB,CVl,VI IdTJll&&JI, "OVIDIU" 
., 

Tintnmtl Romlr.e o,n Cons11,ţ1 

• Uri popor lip it de litcratur:':i
şi de istoria trccutuluî s{'u este 
condamnat sil piară. 

Sera cercul a dat o reprcsenta- De aceea să nu înC'.('t/'lm 1fo a 
t,ie teatrală. A luat parte şi pa- depăna mereu firul istoriel 116:in·e 
trona serbărel d-na Zoe D. Sturdza, naţionale, do râYnim să ne îndru

măm pe calea progresuluî. · precum şi prefectul Judeţulul d-l Pentru cil am luat parte actiYă Luca Ionescu. Sala Bristol pUnă. de la fondarea instituţiuncI cultu
Generosă mişcare culturală D6m- rate: Cercul literar O,·idiu clin 

ne, le-a fost dat cetăţ.enilor Con- Constanţ,a, a cărul existenţii întră 
!'itanţenl să vaQă ! .. în domcniut i�toriel ?ult�1ral_c a 

Onore tinerimel române, care �!·el nostre, ş1 care !nst1�uţnmc 
.· . . .· pană în prcsent c umc:1 m Dopi m nuşcă11le el în sensul cultu- brooea m� Yoiu încerca să n clcs-ral, a făcut să so simtă românis- criuc g�neza şi fas(•le prin caro a 

mulul în Dobrogea. trecut. 
Ovidius Sarcina cc mi-am luat mi-o voiu 

Comitetul de iniţiativă al scrbă
rci şi în special toţT mcmbril cer
<'ulu-i OYidiu aduc căl<lur6sele lor 
mulţ,un1irI gentilelor d-ş6re Elena 
Simionescu şi Eufrosina Moţoiu, 
membre fondat6re la rîndul lor, 
pentru munca desfi1şurată cu atâta 
zel şi activitate în interesul Cer
cuiul 

Intr'un num�r viitor vom schiţa 
biografia acestor doue matrone 
dobrogene, care merită cinstea şi 

îndeplini cu îngrijire, în dorinţa 
<le a servi istori6ra acesta celor 
cc v<lr veni pe urma n6str:l, ca 
model de luptă pentru riruca
rea nivcluluI. rultural, comple
ctând'o prin fapte mal de semă 
de cât ale n6stre, celor prcsenţl, 
cari am avut de luptat cu greu
tăţile începutulul, ştiut fiind cum 
la început t6te !'.unt grele de adus 
la îndeplinire. 

Yiitoril facă din bisericuţa de 
nol întemeiată un templu măreţ 
şi luminos; din biblioteca, care în 
fond abia e la începutul formaţi
unel, muncescă cu dorul în suflet 
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şi ishutescă să facă din ea o hi
bliotccă alexand1·ininnă do mili6nc 
de volume, căcl mărimea of ne a
sigurii veşnic hrana n6str:l sufle
tescă tot atât de 1nsemnatc1 ca 
şi hrana trupescii. 

E o legitimă mândrie pentru 
nol de a vedea cum idoia n6strii 
a devenit astil-(;ll un fapt împlinit'. 
ci'\ c_A a fost primiti'\, aplaudati'\ şi
susţmută de ţara întregă prin viul 
ol graJ, caro este presa cuotidiaMI. 

E o bucm·ie încă nemilrginiti1, 
pentru membril acestel instituţiunl 
de a se vedea îmbrăţişaţl do întregul 
nom asociindu-se în colaboraţiune 
pentru �jung�rea scopulul 1�1ăret

) 

bilrbnţl 1luştr1l ca d-l Gr. Tocilescu; 
profesorul nostru universitar, aJ că
ruî cuvent de încurajare şi cald en
tm�iasm manifestate atât cu ocasia 
primei visito cc o face cm·culul, cut şi 
prin scris din Paris ca respuns la 
ndrei:;a n6Rtri'.t, prin care 'îl facem 
cunoscut proclamarea D-sale do 
către arlunarea �cnerall1 în şorlinţa 
sa de la 31 Maiu a. c. în calitatea 
de Preşedinte de on6rc, a contri
huit în gradu] ce] mal inuit întru 
propăşi1·ea instituţiuncl n<>stl'<'. 

E o miingă<'re mal presus ele Mtc 
do a y�Jea cum po fie-cc zi co 
trece so roaJise(lil c1itc-o parte clin 
gândurile rn5stre, determinând miş
ci1rl atât de genor6r.:ie într'un r.:;curt 
timp de ahia câte-va lunT, hotilrîţJ 
a_ lupta pentr�1 a numuluT propA
ş1re cu trup ş1 suflet. 

• 

• • 

Dar e întrcbart'a: rl<.' unde a 
venit irlcia ac(i:;ta do n înr<'p<' o 
luptil atât de mi'tr�ta p<'nt.ru ridi
carea ni\'elulul cultural în Dobro
g<'a? Cine a aruncat s�m!lnţn bi
no-cuvîntatit atâtor rodo toctnal 
a�i? Şi cum n an,t curajul acel 
cme-va să so gfind�scil macur la 
aşa ceva, "u atut mal mult stl' şf 
pue g�1ndul în cxt>cutnro, acolo, unde 
în timp de 20 <le• :ml, nu AC' incc•r• 
case nimenl să introduc·ă o reformit 
ci'it de mica. în moran1rilo local
�icil?I", declaţT cu viaţ�1 coi:.mopo• 
hta 111 marNl afluC'nţ1l n strlHnis
mulul caro n'a JH'm<'rit pl'\mcntul 
dobrogean, ca orbul Drllila, do cfit 
în scopul unic şi suprC'm do a so 
îmhogăt,i fi'irA a nutri în pieptul 
Iul dorul nici pentru Htcratura n
cesteT ţerl, nicL p<'ntru artele el 
plastiC(', şi nicl sil'I int.crC'sczc vrc•-o 
<lcscopC'rir, clasfcil romana la J\. 
nadolchioI orr. .Adam-klisi desco-. . 

, 
pcr1rl ahit do soumpo now\ .ur-
maşilor. 

Aceste întrehărJ: fireşte, vor hntc
ln porta gândirol fie-ci11'uia. 

Spiritul poporului nostru res
pundc-,·o�.1 a fost acela, caro 1-'a 
încumetat :iă determine aceste miş
clirl, cc în principiu nu AC nasc 
rlo c:ît Apro 1ntărirca şi prcgllt.it·oa 
luT pt>ntru fapt-O- marl. 

\" a 111·111n1 
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