
Ahnl T Con�t•nta 2ăUu 
--

< 

No. 19, 20 fi ii 
,....._ 

BEVIIT! LITERARA DDBBOGEAU 

.\PARC: Rl-LC�.\R 

ft('duţla �I A4ailnl,trr,ţla 

CERCUL LITE�lR „OYIOIU H 

CO�STA1'ŢA 

" Or. G. Tocilrotc■ . .. Moninnf'utul triurn .. 
fal de la Adcm,-ldbsi" B. \;ltirn� •Jxl'lo
rn\iunl, (urma.r('). -.t.l�s. /,,11111lr, ,,·o 
Crtnteo.-nri,ill• .lndrunP,cu. Rs.lu 
:\lilme<\. parten 1 cu Ull cliţeu. - \I.,. 
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JfntPI ••ot1ao. De ce orgnuisnrca. Su,. 
lului roman a pierit ln Ul\cia.-111•· 
J. Petrfl,-e■•Craat.,., r-. O t.raduc.e.re J1h 

limb· Jatin!'\.-E1nll Plninn. pre po• 
lui. Nord. (:,ii:.rşit).-io. i-1. 'fu\""'"• 
DitnHrie Stllncescu (noti\l binl{rnh,·ă1 
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eli.tu • ţi15l\neucr,. - .l l. �l111 lont•,1·11. , 
Armonh deplirt.at:L-SI. �t. Tc�e-en: 
Din UterAtum popornnl< n••�rrb�. Do 
isdat. Ghicitori. Dece n'o.u Saşiitilii111i. 
-oe,,,. Stli■ee�ea. Sno,·e inc•lite.-
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D-l I. o: Pdrn,.., foat profeaor de 
gimnaaia prim61!1C ln gudl pAol Ja 
1 O elevl de gimnuiu cu preţul ur
milor: 

Tot menajiul afarl. de ·spllatul ru- · 
felor lel 350 anual. 

Cu spllatul rufelor 400 lel anual 
Cu meditaţiune 500 le1 anual. 
Elevil vor trebui sll-şl aduoâ pllt 

ş; rufăria neccsarll. Casă higienicâ 
�i îngrijire p!i.rintoscl.. 

Plata se face anticipat pe trimes
tru la 1 Septembrie., la 15 Noem
bre la 1 Februario şi 15 Aprilie. 

A se adresa î.n tote zilele de la. 
ori\ 11-4 p. m. la D-l Petraru str. 
Do1·obanţilc,r No. 15 pentru orl-ce 
desluşire. 

Institutul rtmln de d••i,6re 
de sub <lirecţ:Ullc& 

D-nei Lelia. Hoada.n

' 

lnformaţiun1 1e dobAndeec Ia id
stitul roman 1trada frauced No. I t. 
pAol la SO A uguet, iar de aci tna
inte ln localul cel noi't. strada �6let 

Cursurile primare lncep la t Sep
tem brie, inscrierile sl1 fac de la 25-t 
Scptembre. 

Cursurile gi mnasiulot tncep la 9 
�eptembrie lnscrierilo se fac de la 
15-30 August.

Esamenele de corig�nţă se dau de
Iii 1-S Septembrie. 

Şc6la profesională. s·a complectat 
cu 3 clase. 

In locul D-ne! Şteflines<:u {D-ra 
Niculescu) s'a .numit O-rele Petreacu 
�i- A. Leonida. 

Cursurile încep la 1 Septembre. 

La 8 Septembre ,a fi o aler!!aTe 
de cal la A·nadol-Kiol, oborul de ,ite. 

CE'rcul literar O,idiu anul .acesta 
Se· face cunoscut D-lor părinţl care· ,a înfiinya o ţc�la publică de adulţ1 

,or bine-voi a-ml încredinţa tetele, iri Con5t.anya.
că institutnl s'a mutat in casele d-luI A ,is amatorilor spre a-'�• face ce-
Bagi Nicolae Hrist..ofor, str. şc6lel. 

ln institut se primesc ele,!e în• 
terne, atât pentru cursul pri::nar cât 
şi cel ginmasial, cal'C vor W'm& cur
snrile în institut după programa sta
tul ul. 

Tot de-o-da�. se mal primesc eleve 
interne, care sA urmeze clasele pri
mare tn !jC6lelo statalul precum şi 
eleve care urmeză la şr6la profesi-
onalll. 

Tot Îll institut este şi o grădini. 
de copit primindu-se elevt intern! semi 
inteml �i extemt. 

Personalul didact.ic complect, lim
bele francesl 't' germanl ohligatoro 
ca conversaţie Io iD8tit.ut. 

PreţurI forte moderato. 

rerile de înscriere. 

Biblioteca cerculuI literar O,idiu 
este deschisă pentru onor. -public în 
t6te q.ilele de la ora 9-11 a. m. şi 
8-10 p. m.

Rugăm din nou pe D-nit editort a
dona cAte un exemplar din operile 
D-lor.

POŞTA REDACŢIEI 

D-lui 1'•t•Dol_.-. Mu11umim, s·.1 primit. R,•s
trlmeh•!:•De ce,·11 tr�d•!iuoi, buoiorS �ele prl
vit6Nt I, Hllll Slh•eof din muginca 01,ulut. 
Suol huno �i lradilinnilo uurr• loc•ht•SH�t 
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Anul I 
_ _j 

Constanta 2fi Ant:nsl 1899 No. l!l. 20 �i 21 
---- ��----- * --

QVJIDJrtJJ 
PRIMA REVISTA LITERARA DOBROGEANA 

Către Auonati �i Cititori! 
" o 

Aducem la cunoştinţa Onor. 110,tri cititori, 
că cu r.umerul acesta finim seria anulul 1-iu 
- iar de la I Septembre a. c. vom începe
anul al Ii-lea.

�omitetul de redacţie, incurajat de nu
meroşii cititori .11 rev,steT, precum fi de dis
tinşii colaboratorT, a decis ca de aci inainle 
rev,sla să fie tipărită pe hlrtia cea mai 
lină, si cu caracterele de scriere cele mal 
frumose. 

Voind a veni ş, in ajutorul populaţiuni 
sărace şi dorind ca cultura să fie respen
r1ită în tote păturile sociale, a decis ca a
honamentul la revistă să lie: 

Pe u.na.n . . . .  S Lei 
Feoju.mata-tean 3 Lei 
Pe 3 1u.ni . . . .  :2 Lei 

()d;ită cu aceasta aducem mulţumirile nos
tre cititorilor şi abonaţilor noştri pentru 
r.oncursul material si moral, c,· au bine-voit
a ne da. rugăndu'i · de a ne Incuraja şi de
aci înainte.

Abonamente!e in afară de oraşul Constanta 
se trimit casierului .cercului literar Ovidiu• 
prin mandat poştal, iar reclamaţiunile se 
fac la redacţia şi administraţia revislel 

Ovidiu» Constanţa. 
Comilrtnl (',,r,·nlui 

MONUMENTUL TRIUMFAL 
DE !..A 

�\...I) .A �1.-l. � r.J I!i.!ii.I 
li 

Istoricul cercetărilor de pănl acum asupra 
monumentului triumfal de a Adam-Klissi 

(UrmarP) 
"· l lti111rfr ls>1,f,,,·a/i•mi 

Tot atolo ,-c !!,'ă,;i c:ite-va 1Jil,1 mar 
t:11·,Jin o 1ltă inscripţinnf' cu numele 
11muicipiw11 Tropac'i: 

n M 

J\7 LlA V A LF.�TIN A�VAl--: 
V IXA:--1'1:XI Dl f::-,LVIIIT 
IVLVALEN'l'INVSBIS 
ll V mA l.�1 VS !(;TROP 
l'A "l'fi:H.J-:1 v::;cvM iV f,1.\ 
SVHI LLI\',\ VIAEIV:-
l'OSVIT NF.QVll'0:--11 •C 
,\Pt-:RVF.Rl"I' DABETFIS 
c.;u UVOMIUlVI�Gt-:1\Tvti 

li. M.
Julia Vah:utina, •JIHHl 

\'ÎX(ÎI) ann(o:<) xr di .. � L\'1111. 
lul(ius) \"alentinu,: bis 

., (ol1111m)\'Îral(is) mnnictipiiJ I ro>p(aoi). 
pater ,·ius ,·1m1 Iulia

Surilln n\'Îa cin➔ 
po,uit. Ne •1ui(..;) 1•<><(te:i) hoe 

aperuerit. dalter li•-
t1) , ... (.lcnario,) oino mil(i") tJIIÎll�t>ntv ·• 

Ca111 tot pc atuncl d. Pick dia 
Zi'! ricli rncuno�cca trofeul dobrogean 
po reversul 11ne1 moaete bătute de 
oca�ul 'l'ornis cu efigia imperatulul 
'l'ra:an. 1) Dup1t multe �i stăruitoare
ccrccti'ir1 isl1t1ti1 stt determin cu ore
care probabilitate ordinea, în care 
se ;:ucccdan celo ;j '� met,·,pc. precum 
:;;i pri11cipalele scene ce ele repreE<intă. 
In act'•-<tti mi:?td,·1să Jncrarc ml-an fost 
ele f()I<,;:: sfaturilo prcţi,·,sc ale d-nulnT 
o t to n C n el () I' r, <listinsul profe
,-nr de archeologia classică de la Uni-

1 Da� �onument ,·on AJnml.li�-i auf Mnn„en 
.-ou T1,mi-. în Arck.-epigr. ::\liuJ,cilongen aus 
Q.,,u•rreich-l:-ngarn. XV 1' -20. 
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versitatca din Vienna, care a asistat 
ca 6spe �ece <)ilc la slipăturile nostre 
din tomna ·anulul 18!:IO. O-sa a apro
bat părerea, ce emisessem îoci', de la 
început �i pe care studiile ulteriure 
n'a făcut do cât s'o confirme, - că 
architectul cllidirel a trebuit să fie 
A pol lod or de la D amasc, construc
toml minunatulul pod d e  piatră de 
la Turnu-Severin şi al striilucitulul 
far al lut Traian din Roma; dar că 
:'xecuţiunea sculpturilor cată să o 
atribuim unor meseriaşl cu totul in
cnlţ.f, unor incepătorl in arta sculp
tttrali,. Pentru aceasta ins\ nu ur
mez:', să. conchidem, că monumentul 
n'ar li din cpoch lu1 'l'raian, căct p� 
când la Rnnm şi aiurea steteau la 
d isposiţiune arti�tit cc'î m al m arT, cel 
mat talcnta\î. - aci în Dobrogea la 
slâ1·�itul hitllC·Î, ca să 1}icem ast-fol, 
era silit cine-,·a :-:ă so m ulţu111cscl 
cuarti1;ti1 cc a,·ea la îndcmânlL Ast-tcl 
Re esplicfi, cu111 fri:,;a arc11h11 de triumf 
ul lui August de la �usa (8c�ovium) 
este de o l>arh:u-ic, care contrastczr, 
cu 11101111mcntcle Capitulcl din epoca 
cea nrn1 hltl,wituro a artt!Î greco ,·Cl· 
mane, de ,;ai �egm·iuna se găsea.__apr<'•po 

la porţile 11omel. Afari't d e  aceasta 
un trelmc s;L nit;'1m, c(L o lucraru a�a 
d e  nriaşl ca troft:!nl .-\daJ11-klissi,.iut11-
ţ:,t.\, nn111aî în lloui ani, pre:mpune 
tmmai 1111 marc architcct, dar mii şi 
mil do braţe, un intr<.'g corp d e  ge• 
nit� Do aceia nu este impvsibil, ca 
mc�tcriî 11.'giona.-f din staţiunile mi
litărc,;ati d e  la 11unăre să ti fost el 
însă 'şT sculptorii întrebuinţaţi la de
coraţiunea nnuumcntului comm emo-

rativ al ,•ictorielor lor. CAt pontru 
cestiunca l oculul und e se află trofoul, 
esto de presupus că Romanii a tre
buit să 1tibă o mare bătAlio cu Dacil 
sau cu aliaţil lor i:i el dupâ sfăr�it.ul 
rcsboiulul de cucerire a DacieT, 1'ra
ian, a ţinut să înalte monumentul 
triumfal tocmai la poarta pe undo 
barbar-îl nordului obil,'nuiau să nlvă
lea8că în imperiul roinan. Acesta ex
plică şi existenţa pro linia Rasnva 
şi Constanţa a celor :3 mimi de 11pr,

rarc do care am vorbit m ai sus i;;i 
carl l'ltan într'o legr1turi'i strânsă <'ll 
monumentul, ca şi cn cetatea Tro
paeum do lângă d,\nsul. 

Ca sri dăm o idee despre constrnc- · 
ţinuea architcctonică a cliltlirci, ca 
�i despre rântluiala ll!eti'tpelor �i a 
p ărţei sale decorative, avurăm recurs 
la tdcorna unul model iu gyps 1 (a :.n-a
parte din •Jriginal). Jn acea,-,tr, lucrare 
am lost ajut.,t de tincr ul Dr. M o r i ;1, 

D re g c r din Vienna. 
Comunicaţiunile melc citite in ,-,j. 

nul Academici de Inscripţiuni ,;ai fru
m,·,se Litere din Pari:-:/) ca :;;i la 
con�rcsurilo archcologice din Orlcunl4 
( I S!1�y1 ,;ai A hbc\'illc ( I $!l'."l ,4 la Con• 

J 1·11 ,"lxemi,lar ,lin :u·�-t m.nJel ,c aliă PXJ'U:-' 

i11 �lnzeul ,le An1ichilA\i. <lin Bun,r��li. Li.uc;i'i 
i11�crÎi·\Îllnc,l 11!nnuml!11tah'L pe care ele :1se1u<'11t1-:1. 
nm r,!eon�trnit·u .. �\he ext'mplnr<' ,mit 1a Palatul 
,lin H11c11re-:-1i. la A.endemia rornt,nă ţi la Acnde• 
mia ,le arie i,lastice din \'ienr.n. 

t =::erli111n ,le la 8 Iuli'l 18.l:? �i 21 Iulie J:,.\11. Cnmuni,•fttiunile sunt pub)frRte iu rr,·i.s:te pe11tr11
i„torie. Atchen!oe,;io -:-i ti!olo�:e. Bncure;-ti, ,·. \"li, :HI-:!:>!). 

:ţ Con;;rt'..: archC0l11�i,111e ,le Frl\u�e. s�an••es ,:t•-
111.!rA!cs tenut-s ;'1 , •rll:ao� \.'U l�!l-2. Pnris J �•-t. -
.lonrnnl du LoiN!t. nr. 1;,o. 1:,:?. tă-I ,lin I '!I-.!. -

Le l'atrio1e Orh
0

·t111ai� J,!l:?. 
� Les cougr�s nrch,:ologio1ne� d"Al,l,e,·ille el de 

J.ou,lr�s. compte-reudu soru111aire par le Co 1u t c 
'-1 c li ars y, • :aeu 16?•3. 

. . 
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grnsul filologic german din Vienoa 
( 1, !t:n, C'Onfcrin\a în fin\) \inut..\ la 
Athcneul Rom/\n ,,1:-, Aprilie 1�!J:l), 
în pre!-lcnţa M. Sale Regelul,) 1 au
dc:;:leptat in lumea invcţată. din străi
nătate, ca şi din ţar�, un mare in
tores pontru monum�ntul dobrogean. 
frcsa s'a ocupat de dânsul în mal 
11111lto rindurî,:! dar bărbatul care a 
1:tcnt r·u putinţi't !<coterea la lumină 
a opcrc1 do f.ţli, o.,te ,·enorabilul d. 
N. Du III l, a din Vienua; genero
:-itlt\il acestu'i amic al Românilor,
protector al sciinţel ţ,i artelor, se da
torc,;tc, cr� munca şi silinţele mele
do I '2 anl n'au remas pcrduto şi frLră
do tolus pentru iubitoriî anticb; tăţcl
.-;:i monumentelor străbune. In tomna
anului 1 '!"13 d-l Ot t o  B eu d or f
a Ycnit cu fotograful vienez J. Drand,
,•a sft futogralîeze t,',te sculpturile a-
11.H,·,n, în B11c11rcşt1, RaRso,·a şi Adam
ldi:-si. După aceste foto�ra(H, din care
uncie au rcu:;:it cu mult.A greutate.
,..·a tăcut apoî <le către firma )1. Jane
din Vicnna fototipiile cc le publicăm
în tC'xt.

Tn tine îmî mai l'l"mi\,n<:a să Yt>tl 
a1l11:-c în Bucmcştî bucrtţilo m:u1 alo 
trolc11l11î. :-tatncle şi tot t!e so maî dei-
ropcri3e din pod,·,ba Rt:ulpturaHL Cfi.tc 
diticultăţ1 t<'<'lmicc am an1t do în-

I Jl,•.-i&u, l"'nlru istod�. RrchPolo)l'Îf' �i liloloi;ie 
\'li. :!li'l-:IOo. 

2 \'om rit.I\ din �erif'rilC' ,·ele mai re<·Pnte con• 
1;,rin\" d-lui Oit,, B ,. 11 J "r I \i)1ut.li l� S�ci�
lkl'Sla antropulogiră din V1f."n11a �• pubhCAta _•n 
J'\,•u,• Freie Pres,e l1'W>: de RSemen�a :-uid,ul 
rl-lui Otto Edu„rd s�limid•. Ilie R;.mc,r 
in ,l,,r Dol,t11Jscl,11 m,d ,la� Deul:m!ll ,·on A,lam
llic:--i npr,rut iu r,•vista �ermanH.: firenzboLl'n. J. 
U�l5. t'itui'-ti1.·a nJstr.:i.� iu ,peci:\\ Timpul :-i Cnn• 
:,;.tit11\io11:1lul. a puhlic:\t mai mnltP :irticoiP ţii ,IŢ,ri 
1!'-' ... ,,mr, :,-.upra ('On1111iic:iţiuuilur tu(\10 re1au, ,� 
lCl lUOIIUllH'UL. 

fruntat, câte supârărl şi nccazur1, de
ccpţiunT amaro de lucruri �i de •'.I· 
meol ! Mal ales celo douc bucAţ1 ale 
trunchiulul cu lorica, gaodem el u'au 
să. mat sosescă la destinaţie'; clcl 
nu scăpam de o gl'eutate şi alte doue 
8e ivcu la loc: când ci&rul-tlvlluc. 
făcut iotr'adins pentru transport, so 
rcstnrna la hopurl cu piatrl cu tot, 
::i trebuia o ,.�ptămi\oil pânl ce 8' 
fio din nou urnit; când osia de oţel 
a carulu1, cu totA grosimea el, 80 
mânca şi se subţia sub greutatea pie. 
trelor şi trebuia înlocuit.A ; clnd tl
vălucul se înfnnda şi piatra ri:imAoea 
la pământ : când cele 40 de porech1
de bol, cu mare cheltuială şi dificul
tate procuraţl. rupeau lanţurile, ju
gurile, şi nu fiiceau pe zi mal mult 
de 80-100 metri ! 1n cele din urmă 
a trebuit să renunţ la tăvllluc, şi sA 
me serv cu rute de vagon şi cu �in� 
rlo tier. lnceput tran„portul în t6moa 
anuln'i I Ş93, ahia în vara anulu{ ur
mâtor p:ctrele au fo!<t aduse cu ba
�ul dirccţiuneî Căilor· Ferate, do la 
Rasova h\ Brăila, �i de acolo în va
g,·,nc Hpocial�, la Bucureştl. lu 15 
Iulie I �94 îşi făceau întrarea lor în 
Capitală, celo mal colosale şi mal 
�rele monolit.ho din câte dfLnsa ve
(}use pAnă alunel : ele erau - 110010 

<le bun augur -- trofeele înălţ.ate de 
cl"l mal mal maro din impăra\il Ro
mei, de pârintele naţionalităţet ro• 
mane: erau '- p o Ii a op i m  a ale 
vi•cnrilor trecute, reînviate din p[\n
tccilo arnre ale pâmântului �i cuce
rite cu preţul atâtor silinţe ; la ve
derea lor te <'llprinde un adAnc 
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respect pentru omenit cart le-au tă
Îclt din stâncii., le au lucrat i;;i au a
vnt curagiul sll. le ridice şi să Ic a
şecJo pe o temeliei înaltă. de 20 şi mal 
bine de metri ; ole deşwptă, chial' !;IÎ 
în starea în care se gi\�esc, ideia unel 
arte dccol'ative înaintate, uue1 tectr
nice imperi6re. 

(vn. urma) OR, G, TOCll,E§CU 

�•n:;,(,w11 1"' ia,·l11, ,li11 .'lr,'itlimi, 
f.'<& ful;quifllti ,1r.qiPlir, 
Petulele � 7,ortocoli; 

Din ma,1dt,li11,i 
D„xrâ11t o ,tule,. ,11elc,dir. 
Sub /lu11reu. utbti de ,11i9cluli .. 

Pe lacul pliP. cu jl,,·i de mtjrr 
lwtefte "'f>U 'n cercuri li11e .• 
La ,nul se lea91in1i o b11.,·c1i; 

.h.'iî J'lâ".<7 :;,i su.fir 
Pe cen. Cil bucle blomw, fine, 
O-aţ1tept intruna �ti se '1ituurâi ••

... JT„nisem <le Cit zorii zilei, 
O,intl lun11•i tristei şi prJlourecc 
I se topt:i�te 'În apu��· 

Otl11td11d icGre.,.. 
.Am sc•t.,rat di" crem,,9ci jlo11re,, 
Cu ochi� plinfi, cu ,9ind11l ,lu.ţ ... 

.lle:u■dr■ 1.••lrf'se■ 
IX!� Aprili�. �:"•:

ic

:•;��;�� -= -, 

Radu Miho.e� 

I 
Pentni a pntPa întreprinde !ltndinl i:<ln• 

ric a.'!npra lnI Radn-llihneo, YOm imp,1r\i 
subie<'t11l in dnn;:., în prima pa1·Le. ,·.,j nrilfll 
snc<'esinnile ::i e,·e11ime11t.ele pdro·cut in 
principate pâui\ la moartea s11, în a dona 

vom face un st 1diu a.ropm caraetdrulul 
domniilor !<ale. 

All·xandru al H-1,:>n fini lnt Min:ea 111 
lll-lt•R Ciol,annl <;Î 111 K1ftjnui, m,ir,· in annl
1&77 luna Inii<·. l11:i111I m;';:111ri din neru,-,
pentni a.�iguran•n tronnlni. finluT 1ii11 Mihn<!a
rJii4 al 11-IN\ spre ,l,-o,iebiro d,1 striihnnn!
sliu, 3Jilinea c••l R,•11. Domnia ac-,•�tuia� ca
şi pr.•clldentele. 1n concln-iti, mal mult d,•
hunica sn, caro c9. epitr1tnpă n:1CAZr1 de mij-
1,ic,' priidalnice. pentni n pntea fac., f11tă J>r<'·
tcnţi1lor turce�tT. intrn men\Înl•r,•a in scann
n. nl•pntnlnî si"in minor.

Jn 108:! cn toate !ltiirninţC'le m,iretd fico
n Iul P1•tru Rare�, MihnPa ,,,.� inli1lumt 
Jiu ,.,.aun ::i înlocuit cn P,·trn Cp1•tel. fini 
lni P»t raş,·u !'el Hnn. prot1>j:\lnl lni H"urir 
Ill Vn.loi:<, regele Fnuciţ•Î, 

lu 151-5 llilmea i;d,ut,•11" a inlilturo po 
Petru. �i de data asta tlomr:P�te ,;i mai jc•
fnitor. puncnrl tot soiul du dărl 111•ntrn o. 
stc,w,·e haui de dat turcilor co "il.'l scopc <Io 
predeccsnrul sr1u. - Cronica lui C,,pitanul 
no ,:pnno'): "Deci l\lihnea-Vodii, împlinind 
în don�nia :i. dou.l 5 ani, l'an rua:tilit Tnrui 
,;i dnc,·ndc:'I h\ 'farj�rad ,-'au rurcit 'ii •·I 
şi un CO('il ul 1111 mal marc. iar 1i,1 copil 
n,a, mir. anu111e lbvlul, (care mai pe urmă 
1i domn au fost} l'au tl3Cll0S mc:mii-sa �i 
I-an trimis la Sn·1ot11.�ora. la moniLStirea J.
verilor �i de acolo ci\lugilrii l'au trimis hi 
Venetia şi „ inY.:t11.t carte �rtc•·a,cci1 şi ln
tin,·n,n:ii 'ii in uimă )lihnd Vodă, an venit
Stcfan Yorlă ·urdul·.

De aci re.;"e cil lJihnea fn m112ilit în an11I 
lM)J, �i :!�im că pleci\ in,mtit do fomilin. sa 
anume de Doa111na Nengn sotie h,�itimfl.') 
Vişa fena·ie ilegitimii, c,·i doi fii ai lui di11 
f•at•' cel mat mic: Radu. şi criii�orul Mnn·11 
fini lui Petnt Cercel precum �i nite rndo 
ale ;.ale. 

Ajuns in Cnn;.tantinnpol inceon·:1 să rrin 
domnia Yalahi,•i. in�i\ 1cm,ind11•s" ;;,1 1111 

păţea.<:l'f1 ca pr�•d.-cc,;nrnl �iiu. "'' tl1•cirh· I\ 

')· Mo.ţ;:li--. 1:--t I'· 1,:1ri�. ,·,J1. 1.��20. 
,: . N. lorgs. Cuotribu\Ît• Im ist. llu11lvuit•i 1,. � .. •. 
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OVIDIU -

\ 
trece la mahometanism. Se presiotA.inaintea 
Snl'tanulul Mnrad. \Î ,•omnuicA d<>rinţ• "a, 
şi nce11ta pe lâng-� sangia<·ul de Nicoroli, 
ii deta şi alta multo <larurl. El luă numele 
clo Mohmet•bt•i. 

- l!'amilia sa cn·,:tmii, nfari\ do fiul săn
'.:d maro ni cărui nume tnrces<: nu'I cun,�::-
1.l'm, pi1rl\>1csc po noul a1lor11t.or 11 Iul llo
!J:mwd

Doamn(I. Nc11cga î,ri primi zestrea �i gin• 
vaeruri!e salt>. ,şi plPeli în rc:sărit, unde 
trr1i pimi\. la JGOO. 

Vi�a, trinwte pc Radu ci,t-,·a timp la mă-
11 •• ;tiren Î\'crului, noele in,·ntă cart.� lati•
n,-a,.,cii şi �r••1·ensci1, npo'i tn·c·,�ncl şi la Vt•· 
n,,tia ia pc fini ,;i"ii ca �il.'i cnmplectPze 
c,.ln•·ntia în Itahn.. 

Co.•stantin Căpitanul') în cron;e11, sa n<' 
:;pune: ,.Acest domu cum am nmJit din 
l11°tnini. au fo:;t om inţelept foart.•. şi in,,,,. 
iar, �n,ce;:ce. inti.i10:;ct•. tri, nce.�c••· ci\relo la 
Padorn nii invqat, fiind fngit do frica Tnr
,·ilor. C,1 dupr, .,., s mi turcit tati\-:;cii (nu 
,Ic ""i". an de n,·Yoio D-7.eii �ti,·J. mamii-sa 
i-an trimis lu S\':\nta�ora, la rnirniistirna 1 vu•
rilur. �i r!,, acolo <·ălu;:::-ii.ri I-an trirnis la
V,-n •ti1l �i fiind iswt, 111, mint<• s·an d11:,1 h
l'arlurn ci,· au in,·u\at carte dcn destul, c11111
:-'a ,.li..: mni sns."

-- ))in ,::it dtnl ,,cestei c-ronici credem :cil 
l•·ui:rul priut ',:i-a început eilncati,l in 1110-
11.1,;tÎr<':\ Iv,-,·ilor, dn 1111.le tr,,c;,.,J l,, V,-n •\ia 
,·:1 fi 111cr,; i11 nrioă �i b Padna. 

- J •aer. ar fi �ii 1w lni'lln dupi• crvnira
lati11cu,;cf• urd1•h·ar.,1!) Ilatln in,·ă eh• ln \'Îtrsla 
tl,· :1 ani <·m :-ă fi,, numir, domn sul, epi
tropia ta1:1l11i :;i,i1 �i a l,ocrilor pi"imirnteni; 
i11:-ii N.:hmet-1,ci ,w opuro din 1·.-:spntcri, 
1·r.-,Ji-11d11-I prea t,:n.::r �i ,,x J!ll:<. St: \",•de in:<ă
,·:i Lot dnp;. :<li,ruintd<' !ji tr,·,·•·rC'R c,· :w,·,1 
la P,',rfă sau;.:iacul Nicopoleî, �t,.-fan B,,;.r
d:�n. donmnl "'lll'Ce�or lni :l'lilnw!l. :;,, imla• 
tnrc�c·c a plăti micului l'rinripr, Radn. ca 

1). �fa;.:,,;;. i•�. Jl· nncin .. \'. I. :?. �- 2"1. 
:). Chr,-.uic11I. F1h·h�iu•l„u1,i11o•ltlrnr,lin11111 ... ,,., .... 

tu1ualc llunt,o.ri..;i et "Ira11�ilva11h:i el,,•. p. b7-};5. 

penainne 1nma do 60 poveri pe u, A6 
l�.000 florini J). BAiatal fit pa „b pro
tel'\ia lut Bartolomeu Brulti Clariatofbr,
dragoman al bailnJuJ, şi prietou al lnl lleh•
mct-bei.

- După pnţin timf) Rada. di11 Vl'Jlet:ia
ploaci'i spro Moldova1), de unde va trM!O
1,esu• Dnoăre ln imperial os.oman. 

Po timpul ac>!la so a1la ca Vi11ir al Iul 
llurad al UI-Jea Ferbad-�a, f0tt l,eglerbeg 
ni llo,miti, care cu tote succesolu repurtate 
iu A11io, cst.e iolocuit ctt 8inan-pa-,a. At.-...t.a 
in )594 dnpi\ co invioge 1'° rivalul 8111. 
decide pmwr"a t.infrulnl Iludn llilmra ln 
!lca1111nl l\hml:t'niui, d1\nJ ort.lin lui llaidin 
I ln.ssan-pnşa, ca să nwargr, a'l pnne in 
11cn11u. 

Spre nonorocul voevo,lulni no"Lrn. Mn
r: .. I al ll I-Ion mnrin.l, şi veniud 11ulta11 
Muhom<'d nl 111-lea, !"-;inun <• reiolocnit t·n 
Fcrbud-p11şa. c.:are contra-manJE-117,i\ or,linul 
r,•1�,ritor la Radn, co st.iitea 1-,<ata a trecu I>u
nlirea. 

Noul vizir susţin"a pe un alt pr1:tC'n
d,•nt') Bogdan fiul 8n.-.ului. care cn toi. a
julorul turct:<c, i11t:iJnin1l11-,;t> 1·11 trnr-• aliatu 
cr.'i;:tino în Valahia, elite r..-11pins, ,i fuge 
la Con:;taotinopol. 

Cu ocasia ve.nfrl•i lnt Jladu, cu trupe 
spre DunAre. Mehm„t-Lei. 1<1111giacnl du Ni
c„pol<• >'trie o epistolr1•) la Ycnt,ţia Mari.i
roi Verllangtl. pe caro o dăm aci în uop:-in� 
,lupă tradncereu din ;:.rret·�te a ci-nulul N. 
lor�n: 

„l'r<>a cinstita ,i iuhita 1aea mamii. D,jruntl 
.Moriorii. Mult t11 salut pe Domnia-Ta. in><i", 
nu :;crin po larg (),, ei1t cli ·Domnul Mnn· 
t,•ni,•i. s'a hiiinit ,:i 011 vrut :5it d1•a domnia 
finlni lui lancu-vodii; ap,,i c,u Yoia !ni 
Dumn,0,,lt>n, a dai ti•ricitul Sultan <lomnia 
fini ni men. Ra,ln-Voevod şi ,.•a tn117.ilit Bo�
.Jan-vod:1. şi pl,•acii Hassan-pa.,a Serda11.1l 

1J. I hidl'lll. p .• �-
•). Ilur111u•-'leld li I tlii
1). 1'. lor;:a. op. ,·it. p. JO� Uurmuucl:u III. 226-

�,,�: IV. 1!<7. 
''1· ll,i.\.lt·an 1'· 11•0. 
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cn tabilra şi po mine m'o.11 trimes înainte 
pute să fac ţara sii au inchrne şi si\ nn mai 
fie rosboin şi st1·icAciune, pri•ctim nm si 
sosit îo&intc, şi am încred1•re cu voiu i�lmti 
în tote, numai D.>111 nia-a trimote-mi m ,i 
iute negustori cn gi11vaere, ca Mă se gi\· 
seascl la n'.lvoia mea : Şi si\ am ertare r:u 
nu am scris Domnului (Capello) şi Domnie'i
Tale pe larg, cl\cl am 1wut multe afaceri 
grabnice; şi auit Domniei-Tale fie mul\I şi 
.frumoşi. Amin. 14 Do!cembrif' lM)4." 

Radu după ce vede neishimda im, şi per
derea sprijinitorulnl ��n Sinan-pa,ia. pleacă 
în Voneţia. Jn anul lfl!)!', Sinnn o insilrci• 
nat cu comanda nm1ntei cont,r!\ lnî Mihai 
Viteazu, şi în t,recorea sa ia p� Mehmet-hei 
1,,, trupe le salo. 

Dnpă tlozastrnl de la C,ilugărenl vPdem 
el Mihnea turcitul llcrie finlni s;:;n lli!Jn la 
Veneţia. "clt-i trimete prin :Franc·csco r,0041 
galbeni de ani' din ni U1i aspri, şi pontrn 
ca să ţi-l tl'imit,, acnm nu pot chiar in 
lnptu. eare e neuro în toiul <-î, dnr di.1:ă \'!\ 
da Dumner,len săni\tnw, iute YOi ciili\tori 
t·ai bnoI •.•• '41) 

Aci Mehmet face al11sinnno la ,lnl,lel,· 
salo �peranţe ntlici, !<an d,· a prefac,· tam 
în pa:inlii.c pnnf•ndn-1 pe ol, sau ci1-I va 
numi pe fiul sun Radn tlupi1 ri'.•pu111>n·a lui 
Mihaiu-vodr.. 

Din scrisoren aceasta dedncem cii Ratln 
P.ra în Vnneţia cu mama sn,--t•e <'arn o pi· 
răse�te l,\ lnnnar 1:J!l(i �i asc1tlt.-wd ,le în
dernnul tatillni >'i'•u, vine la Ragn><a�). iar 
<lt: nc1 pOl'Dt>�I." sprn Consttiutinopc>l, undo 
prime�v, invm1titura do111nea,.�•·i1 p,·ntrn Vn
lahia. Se dă pornnci1 ln'i J,•rP111ia ::\lnvil:i ca 
si,-1 sprijin<' în cont,rn lui ţtihai, însii :unl,i 
snnt l1i1tn\,i în hma Martie. 

Ca şi în rimdul trecnt y{;rF1nd nr„nc,·c:<nl 
11un. se retrage iari'1.�î la Ven•·(in, 1111,lo 1:, 
Ji1!ltj prim,•şte din non lirmannl 1111111in•i 
sal,·, r,•,·inf• la Ţarigrad. i:1r la W �•·l'f•:•11• 

1), lorga. Ojl, cit. HH. 
'). Hurmu,.acki 111. p. ,,v2-:,0:,: IV. p. :?tr,- 21,: 

eupl. li. p. :Ji7 37!1 • �O'J-�l:!. 

brie acelaşT nn, porueşte l!pre l!unt,•nia. 
Situaţia în \1ui< e foarte critică, la li Oe• 
tombrie lliOO M1l1ai11 e invi111 la 1•itd11r.•a 
Hncovnlui'). Znmoi�ki pm1A cu lnn,iala 
Ttm·ilor ,i Moldoveuilor. domu la Turgo• 
vi,şto pe Simion llovilu, Ra<l11 Mih.nea e 
cu armata turcea<>cA lo. Dnuăre, iar Radu 
:$erbrui fugiso pesto muntT ciupii ajutor fiin,1 
inst\ în ţ.ari, sprijinit do Bnzcsci. 

Turci ca su. nu miini" )'8 Polont n•el1iami\ 
pe Radu, dimd firman de domni,• lui Rimio.1 
ln 29 F,,lirnnrie 1602. 

Radu trece în Oltenia. la Cr<:\<'şti in lf, 
l\fart:e IG02, <' înli1mpinnt do d111i111nuit Rl\1 
�i aliia scapi"I p<'ste l lnniir,• trn ve:<lit cu 1,ur
l,nnnl ceanşulni pe rap. 

Victoria l111 Simoon Movilă t:i Polonilor 
nu folosi nimic tic ,',re-co viteji trnţî Bn
z,•�Li, proclami', domn pe Radu �erl,011 Bn
�nraL în luna lnT A ngnst llifl2, nl11ngi111J 
p•J prot0jntnl Le.�ilor. - fapt <·an• dii ocn• 
!liunu Turcilor a OXJ1edin pentrn 1\ cinc,·a 
oariL ca domn p•· Rndu Mihn,,a:). 

])11 data nsta îl trimit ffiri\ 11rmam, t·n 
:I c,•an,:i. şi cuca n�•·nnsii. 

)i;l *arie i:,,it-va timp la Giu:·,_,in l/Î Sili!!• 
lrn. iar la lliO:! !' din uor1 re,·homat la J>,',rt,i. 

Jlaci1 pii.nă• 11c11m nn i�l,nti;;,, tL pnne 111ân:1 

1•0 domnie; canl'a fose 1111m11î ÎID)'rf'.inri1• 
rile ndiwornbilc. cari se w,r perinda 1'•111:i 
ln nlnngnren diu sc:mn n. lnT Radu �erltan. 

1n :lO Der,•111hri<'. Hi!O. Gabri,·1 Hntori. 
pri1wil'olo Tr;-.nsilnrniei, trece ,·n an1111IJL 
în Vnlahin, surprind•· rn•pregr..tit l'e \",k\'O
dnl munt,·aa, îl alungă în l\loldo\·a �i pnvl,1 
ţara cumplit. El voia s,1 ;;e ri•sb11no d,- 1111,·l
tirile acestuia în unire cu Constantin M,,. 
vili'• *i impi::ral111. p,·ntrn rvslurn:ir,·n lui. 

Halori �t{1p:in în \11ri1. ,. cuprins d,· l''•ft:1. 
,le a domni �i peste Mnnt,,•nia. în car•· �C"(' 
in t,,r,·inu �i ,·cr,· de !ai Pt',rti, I\ fi nm11i1. 

Tnreii trim,·t în fa1111nrie 11;1 I po JfaJn 
Miimea') caro nj1111gi•11d la Ginri;iu 111: în-

1 1. Gr. Toci!es,•u. J,1. Hom. WG.-Cou�t. Ci,piL
2:1;. i\ln;:a,. i�t. p. D:icin. 

'). ;:;iurni. Cr!"11ir1L 110111. 1 I. 4:,,;;_ 
•). Cr,,11. f\1<'11. Lup. Oharil p. I 18. 11!1. N. !orba 

op. ,·i1. 1U7. 
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dril!llll'.'SCB 11 ml'rgo meT 1ioparto Princ•ipel� 
Anlcalului tomendu-s-, 11i1 nu ,it taci, dn�
mani po Tnrcl; pleacr, po�t;e mnnF, dupc 
co adro.�ea11ă o scri,waro boerilor divaniti. 
111u;;tri1udn·I că sunt ingrn\i, prcferind in 
locu-î vo un „Romiln prost". 

Totn�i pontru n i<o servi iu viitor, Jn,iii 
u gardr, la T,,rgovişto sul, comanda lui
(;lal,riel Betlileu1) oare să iese lu intiun
pinl\rea lui Radu.

�incni pe lîmgl\ 011 pune ln bănuiulii in• 
l,•n\Îit lui llntori, _îl aratiL chi(u· int.eresllt, 
·ân<l <,lico: că el lltsase ar1111at.a cn scopul

de a ln,� ceva in dar mni Lîir<Jiu. cîuid va
arr,ta ,·ou,·odnlui t·ă nu p11\iu contribni�e
111 l,1 punerea sa în scaun.

,. 11r11piind11-so Radu Miimea de Cnpitnlii, 
in 11 ,J,·,·en rJi dupit eşirea ]ni Gal,ricl Ha-
1 ori; şi 111i1ind noaptea aproape un T1irgo• 
,·iţ te, în zori de ziui1 ii ies<., i11ninto Betlil,•n 
,·u anuata l:1i<ali1 �i ii ntlii. into\'itra�it do 
�110 �an :1tlll L>111n,·nî. str,\u�i cn dvhrinrlii din 

·p,11l11rilo �i ostnh·,·lo Dnni\roi, la l'llr() · s•· 
;11ai adaug,, �i :!\10 tnrd • sub com,111da lui 
C:'l•n;.:i-1,a�a. l'ou1i11l'••ndu-l in 11n1,:. Gahri,•I 
Jl„1lilo11 tu o�păta1 �i <l,,ruit., clup,1 ,·aro C"l 
�,1 int,',r,·u iu Anl,•al. las:i111l lui l?a,ln I'" 
11111 L1tgl)� ,·n �thl 1·:il:irl!\i ca �r1-l nprro: 
p,111:1 �•· v:1 aduna \:1rn'). 

lfaclu �•·rbn11 f'u;.:it în Poh111i,1 adu11,111�11 
�i •·11 a,iutornl lui Cunstantin Muvilf1 i11trf1 
in �funt,•uia. iar nvul do11111 Radu fugo l,L 
Unn,,r,'. tr,•,·•· h Hu�cin,·, do nudu 1111 so 
i11ti',r,·n pi,ui"i la O,·tomltriu ltil 1. 

Du ac11111 inainto visul lui Hadn c�w n•a• 
lisat, aj1111go ,·11 tot din:Hlinsnl ,fomn. V\!· 
11ir,'a lui st:irn••�ţe JIH\l'Î u,�nn1l\11111iri, !ltllî 
ales l'arti:muii fostnlni ,·utJ,·ud. l'ami, tic a·i
l:1t·t) t,·l dtJ t'cl 11,· 11c11jn11:<u ri. 

F.i se adrc�,·,J,1 î111pi'trat11l111 .Matl'i. nr111,l10• 
rnl lui Ru,lolt; i:a sf1•i set�!"' do nrgisitit 
d11runio :i linlni lni �lil111c.1 tnrcitnl, 1·u;;:\n• 
dn-1 su Io trimit,i pu Şerb:1.11 uaro acum :<L' 
atla. la Vieua. 

'). Xeuopol 111. I'· 43S-Hll �iucai li . .erou. 
rom. Dili. 

•), :;,iu�ai 11. j\):) �i ăl 1. .Xcu„pol lll. 4:J!), 

Po cimd }lat.ei se a,tres& SulLannlnl, tpri• 
jinind <:orerca lor, l,orriî acriu tottul11l voe• 
vod rugându-l „si'\ revinii in t•Tl cu ajutor 
împări'Lte81·, cA dii t:J lunl de clnd oropsise 
Munteuill au to!lt omort\l o sumi\ do boerl 
şi cil ncnm nm piiril'!it tnO>$Îele. ,i proprie• 
tii\ile 11oa11tro. cl\re :!ii 11Apimesc acum de 
omeni 11t.rei11i" 1). 

Daor, bocrii iucep 11i\ 110 ruvolt.e, motivul 
pnu-rnio Clltu 111ultim,..11 dc1 lire<:i co Radu 
llfihni>a nduse.,o io \nrl �i sprijinul ce dl 
strcinilor foţr, dt> Ro111uni. 

Dionisie Fotino!) ne spuno cit. ,lupit. vc
nirNi în Tcrgovişt;;J, ti f'Ollctldiat armata 
tl\ti'inl.Sci1 şi Llll'U{':lilCA 11i rdupi1 acensta adn• 
11:\11'1 o�tiroa pi11nilnt.•ani\ >1i po bouri, Io-a 
c·erut si\ de1,ne jurămâut di 1 vor li cn 
<·rcdin\ă �i că vor ta•i\i în unire".

Sii punte si\ fi fiic nt nceest11, insii boeriT
m1 :1'a.u rc�cnlat fur,, rnoti", Fotino nu nell
si, spuc nimic do potopul de grod adnşi
in \ari, do ol �i do domni anteriori.

Voc\'odnl nostru rceu1cri::10 locmlll timpul
r,1,·or,d,il ni rcco1H:ilierilor. Gabriel Jletl1lt•11
pns domn în Ardeal .Ic Tnrcl, după asasi•
11:ire:1 !ni Bn.turi. cant,'\ sii fio bino �i ,;n
sus\iniiL•n·ii lui �i c·n N,)111\i. Cu alto cu,·inlo .. 
vrra să pu:wzc in umnl sitnntiei. l!Î iii\ si•
l,,asoI� �i pe nni citt �i pe e,,ilal\l a piizi
cn ,:xa..i itnto cmaliţi ilu piwd încheiate la
Sit ,·ato: uk.

Apr1•pi,•rP.1 dintn· mnsulmanl şi German{ 
ar,· o mnr.i inriuriru asupra lui Radu din 
)luntenia, , oia!d 111\ intrn �i ol în o.polo 
Nem\ÎIM. E ·te a�n de pu\in dibad. in cii.t 
,:ierie inq•<'rnwlni ci, "i ,·n. rla :1jut11rul sim 
în t•nntra osmunliilur"). fapt caro 10 pare 
cii 111 llcnnnt,at Turcilor. Prin o.cea11tn c>l
t'tt ma.,.i!it l:1 llilli. n:tu1ind11-se în locul 
.-\lc.._antlrn Jlia�i, tiui tot al unui principe 
turcit annmu lli11 Hure�◄). 

-- .-\bi,L •·�it din Valahia, Radu o numit 

'). Hurmuzacki 1\'. p. �,!) Jiu 12 Sept. 161!!. 
'). l,t. Geu. u Dacici. trn,1. Sion. li. p. 7!•. 
1). llurmuzaeki. IV. p. :,H-:�;1, 
'). lor. Tocilescu. Ist. llom. 10\i-107. 
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in Moldova în locul lni Alcx,uidru lfovili'i 
po care Turci ii prinsese dimprcuui, cu 
!!'OT,111 sa Eliisabeta, fratele Ei:·u Bogdan �i 
ginerile Corcchi. l'artor ni nenoro1.:irilor 
lui li o vilii. cant.li să'şi ru,;i�ure mijlli.:,•I•• p,•
cnniare nti'\t.'l de f<•!oi<itoro in traturale <·U 
musulmani. Domnia lni oei ţin!' 3 ,mi. de 
fa HHG J>iî.nl J(H!I şi est.o cen ,-� trd,nia 
$O fie, o domnie jf'fnittirc. 

- Cu lotu că lliron Co:<tin') ii l:u11lr1 ea-
lit,1tile lni, ,:cim că i;i aci iu·o de iuli\lH[linat 
•·c�cuhi l,ocrilor 11emul\11miţi 1.:ll ,!roia J.,
�reci aun·,:1 ,le el din 'lh111t,•11rn. -la cari so:
mai ad.ioga ,:i acei 1.:e erau tlo pc \T(-IUCa
1111 Ştef au Com,:a.

- l11ăb11,:ind ro,·olta prin b:rni ':i pc,k•p-,c.
p,·nLru a nn p.ir,·a snspct·t T111·1.:il,Jr, trirnctu 
ca ustnti1·i la P,',rtr. pe �otia ,oa :;i !••' Al..·
xa11rlr11 Cncnnnl, tiui �i:·u. 

H:vln ir. paru;, l:1 ri-shoi11l c·onlm J'ul1111i
f;'w•) oliltmi 1·11 �ken,lr·r·pll:,O. l'll o�til,· 111vl
du,·,·11�sci„ 1111g11rcsl'i ,;i tiH.f11·c.�ci. Coma11-
da111111 urmat,·lur p11J,;11 • în 1·ontr:1 Tnr.:ilor. 
:11111111,· .loll·n,·,:ki, vc·,J,'·n,J' 1·:1 r,,g..,l,· ,.,··1i ,. 
Îll•·nn·at cn ri',d,r,inl Yu,.:co\'!:i. i,:1uti1 a fo,·-c• 
!'*'''· , ar,• 1'11 ind, ... i:ni't prin intc-n11,•dinl lui 
ltadn \lil111t!a ,·n cv11.Jitidu 111· 111,,t„nre: 

- Poloni :;ă 11u uwi intre î11 )lolrlO\·a,
f.':i�;wii "i't nn 111ai mul,!,· p,· 111:u,•, Tăt•\l'ii 
si1 fi„ nl'ri\i n 111ui in1r:t în l·nttli11i,·le P0-
J„ni,•i. i,u· in lt„lclon, "" 1111 111:1i fi,, n11111it 
d111n11 .-<i.rt'Î11. ,·i ,lin ,· i\:1 ,io1111-1,,:1�cr1 J'M111:•11-
i.,•:rnti. 

- D,· ,:;i nc,•;;tca nu �nnt ii11111< 0
• Rncl11

r,•n�eşc,• 1,rin mijlocir,·a 1.:e clihln,;,• ,.:.i "l'dti
V•!chen. a1·11�ati,-- t·A ·i �•· a<h1s,•:-=e p,· <;:\ ntl 
,·m în Jlnntenia ,:i apoi cr.-,J.:-11d eă nu'i 
d':-.jnns c. ♦a ce t°;i.rnse, n1erg•· cn slnţ:iirni,·ia 
pău,1 a ajutn pr Sk„ndcr•p��a la ,·0114n:ir•·11 
1111111 turn de ohservnrc pe rn11.lul �i.-<1rnlni. 
prin c 1ri Cmmcii ,:ii. fi,, Îllljti••tlif':1\i a m:ii 
nrumi spre )lol,lova. 

El pref;·1·a ,·a TnrciI si1 p1P ori ,·,it de 
mnlte cue streine in -,1\isa. rom:111C'a�di. 1111-
mai şi numai domn 11A fie. 

1). Le1opisel. Ţrri Mold. 2St:-7 ed. Ro;.:·,tn. 
'). Miron Cv:,:io, _op, dt. I'· :lui. 

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

- Cu t,iti• n.ct•�tdll în Jlii!l. Gupa.r Gra
\iaui. uu ,·cnPli<-. ruu�r·l!l'e prin h1u1l da\l 
pq�11ldM sii inlAturtt !H- Ru<lu Mihnea. ocu
pi\rul rlunrniu , oltlo,·el. El r<-U�i,oe dermu
\imd Port,•i t:ă ,•ou,•odul ore l,ogi\til imens•• 
)•P cari i J„ iat1 lacomii T11rci. 

-- !11 timpu! 3C'CSta iu \:unt„nin �e l!ta-
1,ilisc dvrnuia ilc,w11rt1i il11r:1tr, u lui Ga\'rÎ„I 
Mo,·ili L !?adu �o:1i11d in Co11<1„1uti1wpul t·uul!i 
,,,-1 alup;!•• iliu s,-:rnn, mni al,•..; d'i'l scia 
f;,:-lc pn\Î ll lll,!r;•al, ,J_, lwcri ,·n!ahl. Pculru 
:u·P:1ş;hi inc,•111• u us.i. d,· ,·,•chiu si:11em ni 
tnmiliei !ml,·,-tlii ,·izimlui )1)0110 th, :<cuzi. 
d1ch,i.1i :.!IHHlti. lmiwlu·ţi ,.:orciu:\ de u .l,1 llll 
trib11t .1.11ti,·ipnli,· Jc .Jlllltlll :icuzi, pentru 
<:ari Lreuui,i. sil :;e ,mgi1 ·i11:gdti liictilur cr,''}· 
lini 1). 

- Dupr. mt1ltj trudii, i11 11�:!II prim�.,i<·e
p,·nkn a <lvua oar,., in,ig-11icl,, ,fvn111t·.�d al,· 
YalallÎ,·i. r"\'<'llintl în l'rinc·il'nL ,·11 1111 !'"lop 
do i::r1>c·i !:i darornici. ,I,, ,·art! nu se l'lll••a
liJ, i im sing11r 111nin,·nt. 

- :'oiil'i nci nu sti1tt1 iu pa,·c, c:1d r;a::<•
l'm· \'oeyodul )IC\l 0 1'b1·,0i in�i,r,·inut d,· :-11l-

··rn1111l tl,n,>111 J I a n.:-g11ci:t Jtll<'<:it ,·u Poh•nî.
t r.:-,·n ,Io pur•, .1 !,,r: ha �t„r11i 1·11 „i li111ic1.
int••1t•g,•n_• tliutr"' Tur ... T �i �e111,.i sr, S\· .;tri.-,.
ca,,i!_!inl �i n:1111.-JlÎi s<'i t rimi,,i ,:i\0I lll,IZÎ·
!,•a„ci'1, snnt rn,,c:,·1iil'Î\i , n r11ti ,1,, !t:1i11ir11l
,l,111111 irali,111. ,•aro su r,•tn1;.::,· :ip••i l:i. cc
ftH•·:l I lvrinulnî. 11n<ll• imr;·11u.l �,· un,·,,c 1·11
ar11u:\t•1, 1,ol, •n1•z:1.

J 11 urm:t :1rnculuî Tur.:i!,,r, 1,u„l'ar ,. nd::
d,· :! l,o, rl 1·:,1 i  "l'"1•aii s,l ail,ii in 111mă 
l,�11,•ti,·ii ;:;1·,L«e du b :<1wi:,·:.<orul si'i1 

·r111â11'I tlu1,i• :i,·en;;m in ll<.,},luvu
Al,·xa111lrn Jlio-;i. r,·-1,oinl cimtinnă ,·u în• 
ver�1111ar�. c� ::i �uli nrma<:nl :ice•tnirt :::re• 
lan Tom�a. 

R:ulu pe 1.'inc;i1 nj,ttuml os :1::e,:c d:ir T11r• 
cilor. rn -;i aM1111 rn!nl .I,· 1nij1,, .. itor' p,·n
tru pace.-. 1ri111ito'•nd ,·n in,·oirca lor J•e /!l'i:Cul 
Hot.i,:r•• \· el,·li ln P"!"!1Î. J 1in nenorocul lui 

'). X,•uopl'>I. 1. r.-,ap. llurmuz_:1d.i I\', :! p. :ţ ,. 
•). �in�:1i <'IJ', cit. 111. I'· :!li. Cron. nnon. ll�:is 

bl V· �;('!l. flioui:.-i<! ��OlÎllO li. 1'· :,;,, 
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r,�cnn�11cinta tnrcea.idl era vrea fll'i'.\V••l'biali\ 
Jll'l fo11pnl snlt.aniJor Oamau lI i;i )fustataJ. 
Kt.ator,oi<·ie fu adtninist.nm.• sau interu- de 
&tot DU tixist.a, far 1>ai:ulclu et.ucL.n 1!11 "f�
cule7.e t<ite a.fact-rifo stat.•1luI. A� JJi cn tro• 
11111 .Mnnte11ieT. 

nndu fii-ud· bolnav 1) de podagră \'ÎZÎ· 
ml găse!lce aci roijloool de precupeţie, rcS• 
l'•întlind ,•orba ci a m11rÎt,-$perin<l <:A
uoi pret••nclentJ vor ,·eni cu saci vlini do 
11111· la pici6rele Iul. 

- 1n 11,lev.-r nu ,i·a înşelat.. 'ciicl cum
rri11,lu tlu l't'SIJ Ba,ln, trimeie vorbă fiului 
:<,•ti A lc-,rnndrn l'e pe vremea ac�ia c:ra in 
C'1111-<lant,i1101,,..I, "a sli 1 otert• 10000 ze
•·liimi, prin co1·0 mijlor se pare el\ fu pu• 
ti11 :1..:ig11mt�J c�•va mal târziii di\ vizirului 
::11111111 :<,·nzi ca sii 'I Slrăm,ite jl\ MoldoYa 
iar I"' fini ,:,:ii Al<·S8lldrn să 'I v•w în l\fun-
1,•ni:1. lnlru iWNlstn ii 1;1,jutii ft',rtt> muJt. pric• 
, .. 11111 ,,'fi. g:-\!cu �lklr:et, cu cnre mRî in 
11n:1:·1 � .. i111·1t<l<•S(•1', uilnd in cll-<iitorie Iul 
:\ 1,-,,H„lru Co,·011ul pe fiica ae8$tuin Rn• 
,�1 •1° Ir:,. 

• l:11 :, l'lllll ,! .. seri,� '.\Jirou Costin•) 01111la 

1 i 11..i •·i I' ·r,·,-lii , 1,,11111.-�li: ., ..... şi la llN':t,;ri\ 
.! .. ,,,.,:,• :•i1 n,-111 ,::i 11n11t:1. 1:i T••cu,·T, f.-. 
, , .. 1·ul .. : 11 ,-n fat:i lut :-:c,1rlu1. ,,m \'!'stil; 
i:11 .. ,. ·r:u·i !.!Titd••!Jt, la ,·llrt• \0\•,..::�lio 1!l"ftt1 ;\• 
,, ,11·11,, ,lv11:1 t:o:J. (ara 110,tstră �i \nr,\ �lhlll� 
, -a,·:1-,·:,. S,·:w11°·l,· ho..-ri111r de )Jo!Jo,·a cliu 
,l,·,·:11°1:1 ''"111nnini ,!,• _::\fol,!,),·11: ,tiu ,m·ing,\ 
•·••t•s,: )l,1111 ... ne�•·i tin1.•a11 \'ol'ha.: şi nşa. şi 
, :ip,•, ·11i,•l,· 11.• slujit,>ri, 1 >inmurl, ,·11s,�. cei·• 
,l.i.-,,. 1: ... :111n ,,1111111<> '1,· :tc·ea treal•ii, ,_u lu• 
,·rnn ,1,. :111:l,,•l0• l''ll'lÎ!,· la s:11 la .\!ovileni
111 111al11I :-ir.-t11l11T. <lin ,·oace. mwi,• şi soli 
>'I l'<•i11i ,·11 .Jnniri. ,·ran ,·.-niti tltl la Unguri 
�i ,I,• lll ,·:1\l-Ya <lo111ni din tnm 1.-1,•a..;c•ă. Şi 
,111 111,;.::i11at ltl'<'!l llUlllft pâui, ,� cioui1 ,.,,,p-
1ii111•ini. ,·u m,,ro l'"u·el•ft11ii şi bi�agi,n-: 

'•· Mirou ·o::.th1. ,,p. ,·it. !'· �-2S:': �in.:ai 
III p. :!t. 

•). l'hir111UJ::\el.i l\". :?. Jl. :1!•1• 
') Op. cit. p. ��· c„m. ace:1şi. Const. Căpit. 

l. c. J. p. 282..

• 

- Udu ltiboea va.je1,d �tu
ceuri, prinde -unint" ,i t11cepe a· ....... 
bani pentru rjile negre.· Aet--J'el ,- .....
era iu 11.oldQT& avea �ja de� 87000 ..... 
benl I• o bâo� veuetilllll. Doma 1a Jfol. 
dova, condnciitor şi al trebilor dln · Mmltie
nia. de ,;ro•ee fiul ,ieii lncl nu era affl 1a 
conduce, ajunge apoge.u.l poteri ..t.. A 
dona domnie 'io ţara Sjre.tu.loJ ţioe de la 
l(i23-1626 t1i este tot aşa de abnciumatl 
ca şi cele !'alte trei anterioare. Pe l!M'mne 
că a\·ea parte numnl de resboaie şi rhcol�. 

- lntlmplândn•se !IA murii �l t&A
resc. fiI sM Mohamed ţi Şabiu. Gerai, VOMC 
:,iii rbt,,roe dinastia, turcea.d din S�lmJ 
,şi si\1 ia locul pe tron. 

- In nnua iovasielor Tlt.arilor 1n am
bi"•I" principatt'. Radu fuge 1n SuceaTâ, iar 
Alexandru Coconul intr'o ml11Astire. 

Jn nn:na pli\ugerilor domnilor ·ta Purta 
Sultanul M.urad IV-a. cei-cod celor dol fra\.I 
să şe disculp<!, ei anmcarl\ �-iua pe Radu 
care să pm1ese reit cu naţia lor. 

Miro,, Co,-t.in 1) no spune c,, ReeUtlL ,o
casie, cl'l Tecuceni Ş! Covurlueni au e�t 
inaintea 6rdelor jcfoitur(' care voneau d� 
SJU'i.' Dn�{·n iu,ci\reate de priit}l, 'nti le-au 
Inat t,',tit dohinda şi robi". 

SI fi fost aceasta eu scirea voevodolul 
llrl nu, I\CU::l\rile CO Se adu1<crii ÎD

0 

potri
\'ii-J, nu arnra v11JJre1 Jiiind-că Radu 1n6re 
iu 13 l:iuua1·io 1626. 

A,mpra cam1e'i mortel lul, precnm şi Jo�

cuiul unde a murit && dăm rind cronica• 
ritor. 

Miron Ooistiu!) M s1Hmo el intâmplân• 
du:se ;,.ă ardă ca;sele doumeşfi din Ia,t, dom-· 
nitornl ;,c strcmutu la Birlău şi ,;�a în• 
dră;..ri"e Io ·ul ,le la HMiu, ci..t în t-Otl vara 
acolo şeJea eu wtii casa loi". ApoI ln alt 
loc, .Om hoJ,,ao fiind Radul voevod şi de 
111,iini şi tle picit�ro, rare bulă podagrl şi 
laele�'l'i"1 St! cJict•, o-an triiglnat viaţi înde
lungatt• 1i acolo la H:lrliiii •şi.au ,Jfa�t vjaţ.at 

'). Xenopol. lat. Rem. Ul 470. 
•). Op. cit. p. 2S8. 
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Cele l'alte cronicl 1) sunt do acell&ljl acord 
cu el. Apol Miron mal spune ca 1/Î cell'1lţt 
oro11icarl; ,,O�olo lladulul-VodA cu cinRte 
le-au pornit din BlrlAti la ţara Muntenoasei\ 
ln monlsMrea floutA de donsul ln Bucure!ftl, 
cu Bri,tea Vistiernicul. şi cu Trufanda Pos• 
telqicu, 4i ou Costin, 11ostolnioul al doilea 
pe ai'nnct.•. 

Pen.ru ca 11i\ complectlm î!Jm11olu Iul, "om 
da mal la vale inscripţia mortuarii aflAtore 
pe ,piAtra sa mornulntall. 

_.qnbtirea Radu-Vodl, cu biserica ce are 
Jlrami1l Sf. ·rroiţl. fu zidită de -�lexandrn 
ll cu gând si\ fie Mitropolie. Ea tu dotam 
ou propriotlţP), şi rolntrum111e\atA do .Mih-
1.-ia-Vodl; iar Radu3) ,.face una din cele 
mat frumci"'e 4i, mai cu ticml, uni, din cole 
mal bogato biserici ale Bnourescilor şi cbiar 
ale ţEirilor romi1ne�. 

Se scie ci\ mi\nl'\stirea Radu-Vodă'), pe 
timpul Iul Mihai-Viteazul fu intlritl\ de 8i
nan-paşa în urma lupte\ de la Ci\lugi\reni. 
Cîm:I in,A m1rolo vi:.<:i,· ft1ge înaintea trupo• 
lor lui Mihai ,i Sigirnrnnd, tn•ce din noi\ 
la Hucurc�tI, 4i 11tricl tot cea uo întil• 
rise, luând ou sine şi po llohamcd-bci talii! 
Iul Radu .llihnea. 

Mil;ail Viteazu cre1jiind di biserica o pln• 
giritA. o l111il în părl11ire, iar pe ciilugA1·i 
ii �trAmntil la mi'mAstirea MibAin-Vodi\; npol 
pe timpul domniei lut Radu, so retace din noii 
tot con ce fn�l'�o �tricat. Fini siiti Alexan
dru Coconul în anul 162-1-27 ţ,renoe:<cu 
cl1ilielo tlin curte ,i arlaogă' nonl repara\Î· 
n:1i bi:<erict•l. 

Dăm llci inscripţia mortuari\ a lnl lladn• 

1). Co11�t C'•pit. lla,;n� Ist. I. :?�; Anonimii. 
�dem. jv, :llt; i;;inrlll III. 20; ••01i110 III. H!l. 

'). 1Iri�ob11lul lut Alu. li. din culeeţia Gr. !-. 
Xanu. 

•). G. Jonesc11,0iou-Uue11rHd. Rev. 'rincr. Rom, 
L }. p,8!!7, 

•). JliicolAe Costin. Apetlice X ln Cogllniceanu. 

\'odii pn�i\ rlin ordinul finlul sH1 Alcxandn1 
tu 1626. 

!Su citosco a.st-tel: 
Acr11,tii piatră ,re Jlrt: morallft o" :o a,,) 

f1icuf, 011 fri,,.,eţat ctla ce 'I l,i,,e r.i11.tit 
1i ,Ic lfri,to, iubit crr,ti11, Afrx1111,fr1i Vnr
votl i ctiioriul; d1111111talul crluia ce 1'aiî 
pri.tăvi', i11ti-uJc,-icit<i c,-rdi11ţr,, celuia c„ 
cr 1111 jo,t bi11r ci,utit ,i de llri1to1J iul,it 
c1·,ţti11,-Nacfo- l"o,-vod ce au _(o,t do•11 
t,iri rom1i11nci 1i .llol,lovei ţÎ •11lte r,•,. 
b,iic ar. hfr11it ,i im·ă,1 aiî v1mît de la ci11-
1tita ptirlu �i al't fo,t a doilra ,-,',id ,/011111 
ţ,'rrl TOIIIIÎnr,cr, ,i •�i-11 l1hat 1teag11l Ji11llll 
, •t1, ce c mal ,,., ,c,-i, ,i iar,i ,., (11) '"'"' 
rit au fo,t ,7o,,.,, ţ-tri ,1/oldorti ,, acolo •' 
( 11) " pri,tii vit inlr• cettitatea llirlău i,,

lu111i foi Gr11arfr /.'] �lilr, Sâml1titli. �i cii
•arc cinate {.a" ,fos tr•pt1l d1111111ralui ,i 
l-,1 illgr•pa', i1 1 lu1111 lui Ptbruarit li �lilt.
D11111foic,i • ,tei ZIIC ,u,tlt dHmntafoi, f>11111-
nr::e• iartc (l) i11 (i"') p,irăţia t�riul•l ,ad,'
vlrata. ln a11i 1131 •.
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- Ca tormă inscriptiunea este forte fru.
m(,si\ şi p•>rti in jo:<ul el roi1n·ile celor douA 
vri11t·ipute. - ca fon,! est;• nr-pretuit.ă. P,, 
li111::ii că 110 dă datele exacte, dar ne pre
sintJ1 �i un rt·sumnt scurt istoric. 

- In urma morţei lui Radu, in Moldova
nnnca:1A Miron Barnovski (l62G-JH20), ge• 
11,·rnlnl sci'i. recomanclat de el boerilor pe 
patul d,· m,·,rte-Ju Mnnt,.,uia. domnia lui 
.i\ le:-.andrn Coconul inceti>a;-.ă iu anul 1627, 
fiind înlocuit cu Alexandru llial/I io a ,tona 
do11111ie. 

S;; nrnnc•ăm acum o priviri' asnprn cclor 
pa, rn cl11nmii nle lni Radu Mihnea, pentrn 
,·a "'' 11,· 1'11t,·m da seama. daci, �liron Co�tiu 
îi ,Iii po dro·pL 11ume:e de cel 1\lnrc. 

(\'• ......... ,

l'ir_qit '•t .I 111lro11r1c11 

� .. l,k,t,-> <)<CO �i t, bt,i 
2, ;.:,., ... 11,�I.:. 'n ci 111 iii t 

\�\iu .. � riÎl'�"JC f'+:.t2'1tf(l (11,,."t:-:a 
\.'a m.:,amintde În ?Ît, 

�lli ,.:. p.1;e c'-1 �l- l,,·acu:i 
�� ri:t2uti..l ,,1un,it1a 

�1.,, p,.,t. p,i111i11t ?01111u�I, 
�\.ic-.. ·.:. ,",'l:tei; 11 .. ·.,i111tiz:�� 

�>î:.11111ai ,·u r:iut:e 111,,tminl. 
<�,il,icc.,, f,it' ?.:. iep.10, 

•'!1'11 (,j,t ,., rr,t foi r.i 111,,,,1 .. 
'21.i(1.it,,: p.; veci in '""'"'' 

�.Hia. i..,pn:u 

DIAMANTUL 

Doctornl Dnl'll!;', acela cc prin qia
rnl .hi�" �au „Natura", precum �i 
prin diforito allo scricrî remarcabile 
li r�;.p[uulit pentru prima ură în llo-

rn:inia gustul pentru ştiinţele nata• 
ralo, fiind atine de o boli incurabill
,:ii a terminat ultima lecţiune aaupra 
mineralogieT ln cl11ea V, 1863-64 
vorbindu-oe de diamant. 

Lecţiune, ce nu o pot. uita Inel, 
terminlndu-o prin urrnlt6rele cuvinte: 
"Domnilor, ne <Jicea d&neal acum 
35 aol, dup1 cum vedeţt, o petriciel, 
o mică petricicl, eate Io atare a fe
rici un om, a face dintr'un ('lffi ne
însemnat, dintr'un ţlran incult, un
nobil. uo om arnt, un prinţ chiar!! !

�e vorbise de Orloff care a gbit 
io munţil Urall diamantul coronei 
Rusiei, şi clrnia huplrltesa Ecati'• 
rina a II-a 't dldnee pe IAogl o a
vere de 1000000 ruble, domenii, 
peosiunt, titlu de nobleţi, etc. etc. 
'l fâcuse fericit... dacA acesta se pote 
numi fericire? .•. 

Diamantul, ce mulţl 6lo10fl, mulţl 
sceptict il despreţueec-, CODsiderân
du 'I ca o simpll piatrl, are dupl 
cum vcqnrâm din cele ce ne spunea 
Dr. Baraş o proprietate, ce ar faco 
multe familit oneste toal slrace �i 
muncit6re, sl trliascl mal mulţ.umiţl, 
fârA lipsurt. Este adeverat tnsA, el 
dacă. s'ar maî găsi multe matrooe, 
ca Co r n e l i a, mama Grachilor, a• 
cest.A piatră n'ar mal preţui atât; ci 
ar avea o \·al6re mal moderMtA, mat 
potrivit.A cu importanţa, �i rolul ce. 
j1'ic:'\ atM în industrie cât ţii ca piatrl 
de ornamt>ot. 

Raa-1 sunt Corneliile, 1·ar �i dia
mantele! De aci provine scumpetea 
lor, din raritate, din greutatea de a 
le putea l11brica1 sau mal bine din 
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imposibilitatea de n fi fabricate, c�re 
unite cu vauitatea,.,omeneasci\ cum 
şi cu gt·eutatea do a le fasona, do 
a le lustrui ac din această pia• 
trll obiectul cel mal scump, cel mai 
important pentru lumea avută'.! 
Cu toate acestea câte di a m a n te 
om o n e  ş t'( sunt ignora.te, despreţ.uite 
chiar!!! Câte iµamc nu ar trebui prefe
l'ite acestor pietri, cflţ1 ca pi do fa-· 
mili1, care muncesc <;li i;,i uopte spro 
a'1;1l susţine numer(,:ia-l familie, nu 
ar. trebui îocuragiaţi'. şi ajutaţ1 tic 
, el avuţi spre a putea da socieU1ţ.e1 
diamante producrtt1'ire ia1· nu sterpe 
:;<Î dei;erte cum snnt acolo pietro ter
meclUore !;Î nimitur.5 ! ! ! 01'r co sit 
fac'f omnlnî _avut, caro 11u n îndmat 
miscria, care nu n cunoscnt'c, chiar, 
ci, Ionei; prin ()Uicci11

1 
crede, că omnl, 

nu ai·o altă. 111cnirc do ci\,t 110 a':;<l 
imtist:\cO plăcerile, a':;;'i mnlţ11111i ego• 
i;;urnl, a li JruHlat, a li IHWnltat do 
toţ1. Cred{', crt aceste pictro l11ciV,r", 
sclipit1\rc 'î ,·nr da frn11111scţc11, cc nu 
o. am, rn.i 'i lips1•,;:t� ;;au pc carn a
penl11t.'o ! ! ! Crc,ln <'ll•l ,·a da lini:-:tM, 

. .... ' 
'i \'a da_ 11111lţu111irca. tl11pt e;aro a-
JCrgti. 

Oh! cflt do 011131· se iuşali't! Omnl 
avut nu va căpăta prin pietri mul
ţumirea, co o arn muncitorul onest, 
care venind acasă. \!u c.li;;tigul <1ile1, 
găseşte soţia şi copiii vesclî do a I 
reved.ea. Nu va a,·ea uiet odată fe
ricirea; ce o resimte muue.iturnl ouest 
ţii hunic când din pi•isos11l munce1 
salo poie ajuta un new,rocit, p•itc 
,.,,ni în aj11toml unei familii 110 bol
Da\''f, unol lamili'i nenorneitc ! l ! Vu'i 

ce mo�teniţl milione ar fi mult mal 
bine ce, in loc să chcltuitl şume c-
norrne pontrn ni�to pietrn rce;T, lu . 
ru:Lrocerl care ve ruioczl şi averea 
�i săuil.tatca. ur lrchui i:ă \'C ind1cp
taţî privirea îu stratele socictătel 
1111111cit6rc, iu ţăriiui111ca HLăt do m11lt. 
îucorcntă, prin sc>c!eta din amil ut· -
stn ., i să tla\i o mfl!lă do aj11Lor 011a1 

• 

lut nenorocit, ou11ilu1 muncitor i;:i 
harnic., dar i11capal>il priu munca i;a 
nculiusitii, ,.ă\•'i iutrcţic 1111mcn'.>sa luî 
lamili<', :;1i ,·cţl simţi o m11lţ11111irc.•, 
o fericire pc care 1111 aţt p11t11t'o si111ţi
nid-odalrt.

Dar m'a111 1l,·părt11t do s11l,it•1·1td 
111cu. t!c. l!iatra m1111iu'\ rlia111anf: 1•u 
t1·,te ,1C·1•;;toa \'·am vorbit de 1111 :dt 
diamant urnit mat prcţio:-:, mult 11i;11 
prouuc·ăt,w, 11111lt muî interesant, <'ik'i 
v':1111 \'orbit de mamelo atlc,·i"•ral<', 
C'arc :-:ac·rifică 11011ţî îutrc-g'f pcntrn a 
c;'\ţtiga cu CC' $rt-:;,l i-u,-ţiu copiiî, 1·arn 
nu să nilrt dl ':;;l rnin1'zrt s1inătntca 
llllltlr11 Cel. >irl p,)ti'l da îlOCidătt·î ni,;:11: 
,liatrnli1to pr1 i.)11l;at,·1r<', co rnr lo gl
:-:im în ,,lina Ul' a(J11 \''am \'urbit do 
0111111 1tC'obusit. 1,arnic-· ::-i 1nu11citor 1 

",Îruia nn'î :<jn□g<', nicî t.li11,1 1 
nid 

miptc•a, ,.;JWC a pnt<'it ci1�tiga at.ît <·i"tt 
ar clori ca :<:t intrqio fan,ilia :,,a, In 
tiUt' să ,·iL: a yi; :-:pn11c, co o,;to art'·
strt piatrrt atât do mult c:ă11tat."1 llo 
lumea anttă, nimic.: alt de cf,t, u11 
cărbune, caro arde :;;i in cenu�u so 
preface. 

Dar sunt puţi110 diamante fomc,, 
puţiul bărbaţî dianwn�'i, dnp{t C'lllll 

sunt pntino diarnantu :-au t:ărh11111 
crist:disaţ'i. Cf1d l·,i,nd u111ul ar aj1111gu 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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să. pot.ă. fAbrica diamantul, proţcltl Iul 
ar sclldea, dup1 cum n'1w fi nic1 
ctJva. rcma1·cabil, cnnJ fie-caro om 
,;;i-ar cuntişte datoriile �i drepturile 
salc, i;<i şi-ar îodephoi pe unelo �i 
1111 a1· almza. de altele. Alunel unele 
:;:i altele ar ue\'Cmi lucrurl comune 
i;;i•••prin urmare neinteresante. A tunel 
:wuţ11 :;'i•ar arnnc.a cu tln•g ochit spre 
ccî ncuorociţî ca să fie 11ia1 puţină. 
111iscr:c in lnmc, san să o facă Hă 
,li:<pară. 

Uian1anl11l1 liincl 1111 dlrbunc curat 
în :;'lii111Ji so uott'·zi't cu litcrn {c), el 
,·rÎ,.:taliz1't 'n HÎslclllul cubic (octacdri 
rlc,d1·1·a�clri ro111boedalî, scalcnot>dri, 
di:i ,-i,.:tt-11111I c1�bi1;) 1 arc feţele :;:i mu
d1iilP cuib··, c do obiceiu incolor, 
1·:Ht•-11-,l.ită in,:ă arc cul,',ro galben�, 
al1,a:-<lr;1 1,au ncag1i1. 

1-:�1ti f.,,.,(�1rc-;-;cent, \ h1tni111•zrt in in-
11111,•ri,,), ri'lll condudi tur ,le d'tl,luri'� 
·':'i ,I,, 1•lc1·tricitatl', <'li refracţie ,111l,lrL
::i 1,·,1111 n·fri:.!<'nt, dc11sitntca \'anc,
intre :1,:,11-::,:-,r,, în,;:i, e1;to c1Jl'p11l cel
111:ii ciur cl,1r lriauil.

T,·,to aC'1�,:to p1·,,pric•tiit1 Ic vq1 g:îsi 
în orî-t•f' traetat de miucrnlogic :;a11 
do d1i1nii', 111.11 11111lt îtwă, n,ţî g:t;-;i 
,li;1:wrntt•lu cel\• ma1 pri1wip,dt•, dat· 
,;1•np11I 111c11 prin ace.st a1·ticol nn est• 
a \'c cla aceste dct;1 liî, ca i-,i uu liu 
tral;tt di a111 copiat cntaro orl cu
t.irc trat.,t de min<walo�ic, 01·1 cl1i-
111Ît', vui11 să, fiu original, voi11 a \'I' 
da cc,·a 110i1, \'OÎ11 a n·• ;�Î·t-t.a o 111c
to1ă prin caro i-'ar p11t<'a f:ibri1;a 1.lia-
111..nto artificiale, a fac<:, a sili că1·
h111 de :::ă se cri:-tali:;czo Jdcia nn 
este 11011ă, i11cerci'1rî :J'a11 lăcut tl ,,,:t,ule, 

care au ajuns pAoll la uo 6re-care 
resultnt favorabil, form&&d dian1ant.e 
microscopice, poto ca metoda mea d. 
meargl mal departe. 

Ştiu dinainte el itleia mea nu va 
fi aprnbată pentru moment, pote al�it 
s� o reia �i să o perfoc�ionez-e. 

Do orc-ce diamantnl propriu cJis 
sau briliantul, care nu diferi d.1 <'el 
dintâiu, de c.lt în modul, cum este 
tăi11t şi lucrat, uu este de cât cir
bune cri�talisat pe cale ignosă; cred 
că el so p6to fabrica isolându-1 cu 
tvLnl do oxigoo, cnrc ii consumă sau 
mal biue ii transformă in acid car
bolic. Cărbunele i::;oJat do oxigen �i 
su,,us hi o temperatură 1orto marc, 
fie în furnalo puternice, 60 flnpus 
um1i curent. puternic do electricitate,• 
urm,·•ză să se toptl:)�, clo ,ire-ce a
<'csta se conRtată tn diamantele na
turule ce �bim. 

C't'trbunele s·a topit, yic unit tn• 
,-t•ţaţ1, dar nu pr{lduce ele cnt ni�to 
1liamautc microRcopice, �i uoclca ne
gro. Cărbunele supus unuî curent, t)

lcPtric pntornic, caro e in stare el.o a 
topi platinei.. a produs chiar diamante 
dar lot microscopice, experienţa fă.
cută iu ani, tlin urmă. tn Franţa. 

Prin urmare nu sunt. Ringur, care 
1110 gfrnuesc la modul cam s'a1· putea 
topi cihbuucle, în puţinele ore co am 
disponibilo, alţi încurcă şi vor incerc11 
inclt, expun u idee, care pote nu eMte 
rnaliflabilă dar pt'1t,e \'a îndruma cl.tro 
o calo ma"i b1mă in cercetările ulte
ri1irc.

J,lcia 111ca �au metoda mea în a 
t,,pi d'i1h1111clc ,,,_te următvr<>n: în 
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tl"'un furnal se top-,şto fer, ori oţel, 
chiar platinl de este posibil, lu a• 
cc:1tă materie topitl, se vâră un vas 
refractoriu cu gura în jos, înainto 
{iind astupat tot cu materie refrac
torie, dupll ce s'a pus intr'ânsul căr
bune cm·at. se va ţine cufundat în 
metalul topit. apăsându) cu greutăţi 
pe fundul vasului. Io acest vas ca 
fondant al clrbunelui se va pune: ori 
o canti�te 1'>re-caro de hidrogtln, ori
puţin sulf, ori puţin aur, ori for, sau
combinate d,me din acestea sau mai
multe, experienţa va dovedi care
este fondantul cărbunelul. Cu modul
acesta cărbunele supus unei tempe•
raturi înalto se va topi dacă ,·om
face oa cl\ldnra furnalului, seu a cn•
rentnlut electric să funcţioneze încă
cât-va şi StL fie cu totul isolat de
oxigen. Am făcut în acestă privinţă
t',re-carc încercări şi am ajuns şi 011
a prnduce diamanturî microscopice,
de ş; nu am frLcut experienţa de cât
în brom: topit. Supun acestă. ideie
fi.1u metodi't t'mtenilor de ştiinţă şi a
celora caro di:-.pnn de mijloce pentru
a face ata1.'( experienţe. , ,

Cred însă că acest art;col, daci'L 
nn va provoca cniv.1 dorinţa ele a 
încerca met{,da mea, l'lpre a fabrica 
diamante artificial(-, dar pote so ,·or 
găsi omeni arnţl,. caro vot· căuta să 
ajute fomeile diamant şi biirb'lţi dia
mant desemnaţi mai sns şi aş fi fe. 
ricit dacă a� atinge cel puţin accl'lt 
ţel mal ales astă-q, in criza· teri
bîl!i. prin care trecem. 

I. 9. Pehar■

Cred şi ea .... 

Se ,Jice c•a fost odat.ii 
Un ve.-,tit jndec.itor 
Cu a cl\mt judecatA 
A pu:1 gro� în vopor 
Nn ora prea invc•ţat 
fJar rra tiirto bo�•t. 
Jn ci1t tot in avntie 
Tri,in,1 vecinic i:unli. Yarl\ 
Nn ş ·ia <le al\riicie 
De e dulce or n111ari1 
Şi nd,•sen jud,•cala 
O impi'trţea cu lopata 
A„t.f,·l ui,nd un cJebitor 
Ar fi fost action,,t 
D,· ci,lre vr'un creditor. 
Ace:<t ve;;riţ mni::i:<trat 
Jntr„ha pe ,lebitor 
Cn 11n ton impunctor: 
-- Cit. l'Şt."i dator te ,·nnosri? 
-Da. ,,,:; ro�. miirt11riso!c
- �i p1•ntru ce nu pliite,u·l?
-De ... i\cUffl DU mi• 'n)('SUe!IC 

nar '";: rog m;, 'ng,idni\i
:;li pliitesc. sigur si, fiti
- 0nm aşa, pote 011 \"rl'i
Acnm banii a•l rcspun<le.
-Ba nu ljcu, pc <Jcliii m.-·1.
J)nr aenm nu am ,I,· nnd,•.
- ::,i maro sumil „ să dai
Do spui că ncum nu ai "!
Dat.oria cât de micr.
Mare·i p,•ntrn cel ce n'ari'
�i din coutra•î nr, nimică
(',lnd 111, d'nr fi c.\t de mare,
for n men ,Ic vrei ;;c'o 11cii
"E de iei o sut.r, mii ...
- Şi a.�tii. sumi!. f,lici eli•l ma:-e
In l"i,t. de cund tu trlesci
Nu ai putut fi în star,·
Nid nt.i,t. .. s'11go11is<>scI?
Atnnci dar eşti tm nf'mt>rnic
Şi in lmni." nn cşfi \'rt•dnic,
Decl \'t,i m,'rge la 'ncbisore
Clici nu m„ri\i a trii
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Liber sul, cerul cu �,ir,, 
Bine-faceri a primi ... 
... AmJi, nnrji .•• co mişei. .. 
Niui 100 mii de l<'i ... ! 
Tot Mt-fiil şi alte du\i 
Uond po rimd mnlţl dchituri 
Pontrn diferito plil\i 
Uuclamaţi do c:rcditori. 
}�ării multu socoteali, 
J<'iirr, vorlti\ nil"i tocmelii, 
I>':, dreptu-aii fosr cond11111rrn\l 
No u,·i•url cu ,:o pU1ti 
�i la 'nd1isoro bi\gati 
UAd 11u morit a triii 
Sr, 1111•ţi st:·t111gi, cine-,·,, 
Nid ati1t în vi.ala s., !!.. 
ArJi 11,i.1, 111:'tii1c, ll'iU 
Lum,ia rnl1tli1 '11gi1tl11osc,· 
lnsi, i11tr'o ,,li ct111d-,·:1. 
('a ori eu '1w,,p11t sl1r'itlsc·e, 
Ciu-i ulcioml la liinl:inii 
Prea cl,·s 1111 p,ilc• si, ţiui,. 
:,.;\'01ltlf Însri JIU.'l"••t'"i Cl'CSC..'(' 
l'rccum s,· int,•m pli1-acl1•s,
�i cu ti111p11l s,• 111�r(•sc,1 
I II c:'11 n•st.•:i. so dns,•se 
Ptmii i11 F•ri cll•piirtatu ... 
J),. a'i'' 1�·1 do dreptar,• ..• 
J >ar udat ii cloni da torn id 
Din ti11,·ri cel:L\ .. 11i 
Prcn ist,•\i 'ii C•·i mai !,!la.-L11Î,·i 
lutro mii clu p:1111,111tcni. 
l'nn la calu chil,zn,:,sc 
:0::i i II li 110 laot;i nisc : 
Sil-i foc•;i politi.-lii;\ 
D,m111ulni _j11del·i1tor 
Şi s.i-i fur,· n\"11\ia 
Pt,nr, 'ii cnţit. topor ... 
Ca sii ,·i1c.Ji1 n 11 c11111 va 
Acum s,1 ,·a i111hnna '. 
Lncnt <.lis s n ::i tăcut 
:O::i întt·'o clipă, ciit gtmd,•�ci 
Rel'i!de a la 111i1111t 
Pr,,cnm nici 'ti inchipth'sci, 
Acest ho�at mngistrat 
A rtimas siirac curat ... 

OVlDJU 

Cu vact,,. l1ot·it11rl 
Cl'Lci com,·,ra i-a,i furat 
C-0 l,l<':<t..•1111 'nj11r:1tnri 
Po tidhRri c-1• i-ai', scli pat. 
Dar zadarnic. u titr,.lin 
�i in ,·a.ai\ o )'1tsti11 .•. 
for a Jonn ,Ji J'O tlat.ă 
E�ti dt1ll)rnÎ.-i is,·usi\i 
80 prcsint la jnrlccată 
F,i:t1 loino pn·J!iititi. 
R!'l·ln111i111d ttnnl din c•i 
l\l ic:1 s11111ii de cloni ld 
D,· li, ct>l-nlt d,•liitor 
CN·•·11tl n ;, , con,lnnmn 
J>,, cl\t r�• jncl,•cfllnr 
Cli iar ae11111 a-i a,·l1it,i 
l\ln!,!istrot11l 11,•,·ăjit 
I),, ::i 1;·,rh• u milit. 
E s11rpri11" ci� ll.,<ti"t l,r,'.l,l\ 
:-:;i ast-li·l d,t N cl,.-1,it ur 
:--·ach·,·s,'.zf, ,;i-1 intro'•l,r, 
Cu 1111 ton 111:ingi,i,•L< ,r. 

!J03 

- SpunL•\i ch·,•l't ,·i1t datvra\i:
-l\nnrni s11111n clo c loui Ici.
- �i do ce 11'0 ;\cl1ite\i:
•- N'um cl11 nn,lc•, jur pc• ,),·i !
lile jur ,·ltiar I"' capul tnl i1 „
.. t-.'r.i ci,• 1111,I,, ••••
.... Cred Iii !'ii ..• !! 

f'nm v,-,1,:,ti juclerfllc,rn) 
So t"ii.:n�"-11,·11111 cuminte 
�i 1(,rt,· l,!;in,l cn p•>porul 
�o Jllll'tfl d :H·i ·naint,• 
l'i1d ,111 moi ftn>a hv�:iti o 
�i g-n:-:ta rlin :-:;irf'll·Îo ... 
Tot nsr-fol �i a,.li in l11mo 
)I al\i Logati snnt m:indri d,irji 
Cn si\r:1c11l t"iiri\ nnmo

�i 1111 crl'd ,·•·lor rli'im:in,ji 
Iar l·i,nrl �i ,·î tlăm,\nrjes,; 
F,h·te mult Sll iml,li111<.lt's<' .•• 
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C1«1:-.1t'.\l(IJ Cl{E\ I 
C.\IW ,\l SCl{IS liESl'l.:E l,11:\t.\�1 

1'11\in �i ap1/11'c niu,ic nu ;...� ;-ti,· •k,p•'-· 
Cronkadl ;.:rccl, rari :t"t sui„ 1l•�1uc l,:o. 
111.'ml SCI ic1 l f,',1 ll' ins,•mn;\lc p,:111! 11 i,,,,11a 
na\innal!t l'.'11111. mal anun ,·.'q1., a ani. nu a11 
fo.H c,..,,osrule Jc Inc scii,·:i!c 1111. :\'i.:1il11l 
,ki<c„1·c1i1 d lor so.: dal<'t,·,;,,c ,·r11Jit11lul pt"· 
f,·s„r 1111i,·c1 :-it;u C. Er hic,·anu, nuc cd int.11 
cl111!:'111d p1i11 tote 1,il,liukcilc diu I 11r111.:;,li 
;-i b�T. �i cxa111i11:11Hl ,·11 atcu\imw, \I c,lni< li. 
d,· lăudat, a hll.,-il 11 mui\imc de 111,111 11sni,;,: 
;,!tccqti ,·111lifc1i .. : c·,rn i.111t111T. lalrc an·stc.1, 
11.1 i·1I ic.-a1111 a dat ,;-i p,si,· r.i,.:-,a -:n1• 1i 
ist .. , i,·,·, 111( fli, ca• C ra f'k11, p,· I >-sa �1 I,· 
11 atlucll. s'Î :-li. Ic d,a pul,liritllţ, T. J ar cum 
la 1101

, rxislll. in,lit.:•cnta p.:1111 11 sr1i,·iil•· i,
l111i,-,-. :-.r1Î\!1,·a ac..;a�,a a H1na� f(,pc pu1i11 
, iti1ă. T1i:l,,1,· sll 1t('\l1111 ci l!-1 l'.Jhic, .11111 
,. :-i 1;.:,u1 11) ,·1 lh.liL, l:th: .,·:t Pl't•J• tl d� 1uane
:;.:1 i:;,:l-.· ;.:1 \.'.C�';- li. 

'.\11 :1111 de 111,· i·1t.-ntl;i s1 far " d.11,' ,h: 
:,,..,·a111't a,u1t1 a ar,:,. h·l ,•1a·1 ,·. ri uuutaT , • • ·:--c 
,-:l da11 ,·.'11<'-,a i111IÎl'a\iu11l, 1·::11,· :-ll'h f,'u ".

pi ,·ţii·-�--. asunJ a l 0rn11ira1 ih,r �i a�11p1 a$, .. lt-.·
,ill•I 1„r. l'itt snk1 ih· (,.r s,· 1.:dc ,k 11111!1, 
n1T li11:,:u;-i·1.·a l'':ll\! ,·:ua•·h:ri:-,\.',l7.ă p•! td\f 
l':1•1: 1ie1!Îi, ana<la d1111·a 11•� c1 1,.-,.,·I,· l••r 
,·1:l'1 i11 st1;'u,:--!'i l•·:Jt,111:'i c11 l.11n1,ii fa ,:uÎ•l\T, 
p,· c.111 .-l1i: 11 ii di,i11i,a·:pcnl111 a I.: .1.•a . .: 
fa,"' 111ih·. I inl:c a,·,·�.r Îtl\',\,11 1. m1111al J111,·
l11i-11I l'. /J, 1•11sf11. ;1 ::ni:: :n-- 'iniba :,n adl 
,,·,·h,·, i:11· .\lan .. ,·111dal ,i cd-l"a';' a, s1·1i, 
in 1; 111 !,.1 11111d.:111 ·I. • \r,·ş,ia ,-1111,: t.:l,ri1111·i,· 
)Jn1m1df". ca, e :t :te, j.; l"t „nif'l, t:•'P' i•a1 · nd 
anii , 1.: la ,r,.,}'-1;0-1: S,·c11lui (.'l,i11•1nil,1, 
d,·,:p1 c ,., ,·11imc11t.-!,• 111 t,1111pla ,c la I; 1 6 ,uit 
:\l ilial l:ac„l'iţ-1: J11·rfr,11,·11l T,odo,·, ,l··::p1,• 
• ,i:qa lui :\'aHogh,·ni, �i J,-ofo�i11yl,,l,,l
S,11111 /.'1i1111ti.c,·n,111l dcsp1,· .I l1i�i ta R1>111·,. 
11il,,r, �i c,·.:11imc11td,· dc l:t , 1;6!'-1:'\1��,.
<.'d mal i11,:,:n111a\T su II l :ll'•"t:c �i '.\::11 m
1'1 Ptosin,..!1,clu, ca:\! d..,• �i :l scii-. in g11.·<"<.'"\\ 0

• 

.:st..: i11s'I l�••lll ·111. ,-.,1 1 ..:111111:i in c:1 i.-., a
cminlc ,:a•a ;-i sc1 ic1ilc fă.:-c!!111i:t.Ji11 :-tcqttl• 
cronicarl.

('f,11•fr1uti., /ln1,011l1· n•1111il l h,�.111•· in 
(!liu l1 i, ,·a 11!t. ut la 1; 1 � 111 i Hula Sro-
1,rt ... · 'I a,!11 s.11 lu,,·,., ct1n'lul .1I \\ rwti, 11l 111 
l'ri111· k ,tu,liî �i l• -a f'h ul in " aţ11I .,. ·•1 
11at:il, :'lf'"f pi, i ll• I,· ,, u ii t11m•·� • la < '"'· 
,.ta·i.i11<•1'•\I. ,\ri ,,,,- ll'(l\ln:l 1111,1L )11{ (} 
1·,- 11 111r(I i•1tc1 p· c,ul ,lotcf n�n111.a11,·. • :tll 11 
1..:n,m:111,l:t Iul (,'. l.'flro,·it11 :-i :\r'•''<la t:11/llnt 
"•u 1/i/, ,;, , aH· ..,. a I ,,11111 i11 \'unl• ni:l .\�1-
t.-l I ':11u,11t,· ,, ui in I w111• ,., I, al,ia ÎII \ tall• 
,I· Ii a·1I. 

l,a•·,11 i\'I (i.,,I 111a?ilit, f't111�•1111li11 I,, lu ii i,1 
,111. l'n•l• t·ti:1 Iul in \l„hl.,, a, ; i inl"I r' 111l11-,,· 
iar in \!11 11,·nia i11 a;w111l 1t·:1lwl11l11T in Ir, 
·1 md, �,·111\l ţÎ I, u�'- a, 11 • •1·a,i:1 :-:'rl ,h "· 
c1ic ru 1:,,,. :1111'1111111,d,· . •  \ l.it in :\ll'l,l,-.,·,1
r:it �i 111 \1 11 1h•11i:1 ,·I 11r111'1 r1·•suiilc la .\,·a• 
1'P ml C,11s.a-i.i 1 \!:11 rornnl:ll , <.' 1in,I in 
\1uld.,, :1., I ap•••h• I 11• m• :11!! ca s• r1 ,:tar. 
• \,\.a o pt�· h�1•• st'Î•· : _.a ih: 111:u• p\ 11 LJ 11 
,,.,.,.i,·. iolr:1 11111 nnmaf-:c1i:1.ri .-l11ar ,od,·.1 
111 JH•• ,i, .. ha şi ':ţ i, ,�pun1..tc , I .,d ... ""!",,i·:,·
:, 1.1.•, t,•c,1 � lnnh· c-11 lue, u1 t t-"-'' i: ... �'-"•

Fiintl-l:\ :\\, a tr,·c, r,· la I 'o,11ni1 r, i11i111iril 
rau r;•J„mniat '1,· lr'hlll..nr �i \'i>il'JI p111 1111• 
1·, ,;-.l I l, •111'1i ,, ,1 111 11 1 s'l-1 u îmi li. la l ·o:1,;1a11-
II '"I'' I. I I flii,. 111 (,',•i111r11 :;i ,111p1,·11 1ll nr 
l la•uil se d11sl' l:1 ,· .. l',.,:tnlÎllo>pol. unt \'i•·
•i1111 1I :1• 11 ,r.i iu ind1i "r · :-,dlp.'tn.l .I, aici
-:,• .r 11,..- i•1 i,•� 1ht- lip•·· i, 1.11, k .. .: c'tl11_;:l1 :.
\'ai l�cu ,, ,i,i1'1 111 \ iii•· 1,m1i·1c :-p1':. a 
;idu 1:1t,.111 1•,· 1,· u , 1.1 ·,1 .\'i1·,1pula1111l ,, 11m
l 1 !.'111 l . n  dii,·ui.- lornrî,, I a �;:-:i, 11.-i111,•,:t,. 
l 'q, 1 m:1' 11: 11 ... dl't \o· ii pii•1 I lin.; �i �mirna 
, I 111,',1,: in \ -•.::,. \ir,11, ,1:1·1111 !a 1;:i..i. 

1 I ::.cd�· i, �, \·c,·1 ... '-· ·n p 1't.:'i ·, cu t, ',,.l. 
,:1 ,,i,1 �i 111111·1 H ,l,·, Cr,mic11 r·;,1 uiulu, ,/,· 
.; ,,,,; i!,· la 1;.3r-1;.,9 i ui,u!at /.u,imi 
·1:'l,,,i�,,,,,,.:. !\· :·,n.�!\ :ic i;ta 1n�i scti.: · • t•,, ...
tulu,1 ,l ,,ui,,·11ilo,· ;u11r,n,,t1(f. 

Ii S,·r11/,,i Cl,i1,ori11 ,, ::!"lt.'C din .\1r:11li:1, 
, 1a .-.111 ,;··11, J:n1111iw1 ulul .\lilial R,u·mi\ll.: 
pi nh.d,i! 1,-.1 a fu;,t n1n di5ti11,; :j nunlil i·l i'lr 

I'' nkst1r la .\racl.:111ia <1111 ia�·- �illli, al,:t 1111 
"" -:,.i-· J.spr..- ,r 11:<11I. .\ i:ni:;. l:nt1,rlu l11t .1/i • 
/,11 l.'11ro1Ji(n "" .lu�trifuil h lj.!6,. 

111. 'l ro lor a fr,st oii;:inar din T1apcz11nta 
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a fost profesor la 1\cadcmia din laşT şi 
apoT la cca din H11cu1cş,f. 1 e !a d ne-a rl:• 
ma.s mal muhe scricrf 1111cl, epi:,:1 amc şi dis
c11r.,;111T precum şi • 1·ic1/11 fol J/1111rog/,r11i." 

I\". ,,,,,,.,, /1,•JJn,fa a L1llit timpul lut Con
stantin \". V. ş1 incă 111uh timp după 1116r
lca Iul. Fi,ntl doctor, fu Lrimcs tic J;om
niln1 ni :\Janncnnlat la .l/r11,i� i'o,p,. ln 
sc1 ierea :<a, d laudă viaţo lu, lllavrucordat 
:;-• faptdc Iul a1:'1t in :\loldo,a dit şi în 
:\J11n1,·nia p:,nll la lj6t. El 1111 dc,cric nu
mai fa1 .de d se sileşte a moJtfica fie-care 
i111:·1111plau· lc:,.::111<1'0 de fa,alitatc. Cunoştea 
hinc l1,crat111a g1cc:I p1ccu111 ,:• limJ>a ,·cchc, 
de ac,·a :<cncn:a a fllcut"o în limba aceasta. 
l11L1ch11111t• :17.ă tot dc fdul de forme al..: 
s111ta)(ci I· k11c. aşa cll parc unde locml dl 
, ,,l·;,,ic s�-�t ascund?'( idcia �a. Serici ca �a 
,·.,le n "('Cili mal mult lit.:1:11ă de d,t is
torică, clici t1ansfrumă .,·ia\ă lui :\lano
.- .. ,dat. int:'o dramă a dii ul dcsnod!hn:int 
fa la! c,-tc exilul si:11 J., ('/i.iu� :,i Lrmno11 
t"hiar �i numele p1<>pl'ii pllr:intlu-i-se urâte 
1\· in}11c111·ştl." adt.s••;-.. ln g,:nc1.1l scriere., cslc 
ins,·,nnatll ('IÎ•1 cr11d1\.a şi frnmusc\ca sa. 

,·. t·d mai in,-,-mnat însă dintre to\T, c
.\',,,,,,, l',·,tfuxiu!ll"·l11. c:11 ,·. c-un, :un Qis, e:o:.tc 
1�11111 m. I �1i:1\il ,-ăl sunt n1 i;: i11arl din Tra11-
1ih·:111ia . .!i-i ,-atul ,/Îl'nn: iar .-1 ,-·a n�scut in 
sat 111 ( ·.,,-1.; din jude: ul :\i usn:1. la t ;-6,-1 , 
.lup:\ c-11111 ,·i �i:1;...ur lh' spu t.. .. •• l'rt"Lopnpul 
ta1!1I s.·,i. il adus,· ::1 Ji11.:111,·sci �i ii dete 
�J in, ,·!<: ;:1 ...-, ,·�h· ţ-Î 1,,111:,nl·�h.: păn3 la • � 
a ·tl. 1-ib: ,·, aj11·1,_!; 11d ,·pi.,cC'p dc l{:imnicu
:--;.,11.�c\ ..:rin. ia pc :--a11111 pc 1:·,11�:ă :;inc; a
l'"i fiind al..-,- :\litrol'nlit. ii aduse i:1 F ucu
, .:sci unde 1umll la .\..-adcmic. l'c l:ingll că 
�tia g-rcccşt-: �i ţn,t,·a să s-til.'.' p�, fcct in a-
cca,nă limbă. aci s,· perfectinnll i,wcţăntl La
tina şi Franccsa El singur spune că ;-i-a 
pri1'lit cdnca!iunea. intre cgmucnl şi archcrcl-

1 n timpul r.:'sboinlul din \a1 ă in li c i{ u�i �i 
.\tL,t•iacT. sub domnia Iul :--eculat:\lavrughen•. 
fw.:i < c la R:'tmui::. i111p1 eu:ill cu mal multf 
l,ocrl şi c�umenl peste :\1un\l in Banat. Aci, 
stând 7 ani; a putut să in,·cţc bine limba 

i-:crmană. Cit stete acolo a fost profesor 
de limba grcad. 

lntorcindu-sc din AlLstria, Jup:l termi
nirca ri:!sboiulul. veni pc langă Consta ,din 
episcopul de llu1.i:!u. IJupă m6rtca acCl:ltuia 
ri'măni:n<l lătă protector, ci dll o jalb'I la 
di, anul Iul Gr�orc Grii,:orc Ghica. in •·arc 
se pl.1n:,:ea contra Fana1 ioiilor. a simonicTşi 
a stlhci pr6ste în care se gă;;cau preoţii. 1 
s'a tlat ;;i lui �auiu igumcnia Sf. Apostolt 
Jin Bucurcscl, untle nu stc\c multll \'rcmc. 

�a11111 scria tot atât de bine grccqtc ca 
;-i nun-inq;tc. :\lanuscrisclc descoperite păn:l 
acum, în numfr Jc z3. sunt sc1i�e parte in 
:,:rccc;;tc, 1,arte in 10111:'tncştc. A fost un om 
erudit şi aceasta ,·'o ara,ă faptul cll ştia 
şi inţclcgca, Latina, Gc.rmana şi Francr.za. 
l'c l:'tngă că nu eia bigot, ca mal ,o\l călug:l-
1 il, ci a,·ca un marc dor penttu inOorirca 
neamu Iul s�u ; c, a greii a spu,c adcvFrul 
sub un gll\·crn şi un cler străin, de aceea 
a rcmas tot l'rotosinghcl. 

I .a .\ca<lcmia domnească <le la Sf. Sava 
c, au o mulţime de profcso,T wcct, care erau 
bine pllltiţl. Acl'ŞLI profesori găseau adipos t 
şi ;:ara!l\ic in ţările rom:incscl pentru a·şt 
cxp1ima liber cugetările lor. le la acc;;tl 
:.,'Teci care p1 cdicau pat1 io,ismul şi n�\io
nalismul pentru Grccl, se foloseau şi stu
dc:1\il I omănl, ca.1 c vedeau că poporul ro
m:in c impilat ;;ub jugul fana1 iot. :ji :'.'l:aum 
a profitat tic aceste lj:cţil şi 1-a aplicat la po
porul rom:in. Că ci a adc,·l'rat român, şi că a
n·a durere de pattia sa, se ,·cJc dintr'o no
tiţll ano:1i1111 in care se plânge de starea în 
ca,e se află \ara sub Fana,hţl L!1 inceput 
in tinereţa sa, ;\aum iubea pc călu1,:,ărt gr<"cl, 
mal t..-Îr7iti insă a priceput a<l�,·i:1 ata stare a 
lucrurilor �i atunci a inCCJJUt a striga con
tra lor. . ..\ llrgă in tote păi ţile dup:' documente 
şi imitănd pe :\laior ;:i Şmcat, raută să ,le
mo.1strc1.c re,manitatca n6sttă. ln lucr:uca 
sa dcspn! Ori9i,1a Româ�1ilor se baseazll 
pc documente ;'i une-mt citează pc autorii 
latini ş i  bi:rnntinl. 

După ,·enirea din J\OU a Grecilor la 1827 
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X,,um se retra�c la 1\1-rca Ccrnica şi se o
cupă cu dăscălia. Chiar ci spune că a\·ca 
ocupaţia Jc profesor. I .a Ccrnica ci traduce, 
din l!rcceşte fllturia M1J,ric,;1cn, Jar 1111 o 
sf:i, şcştc. Căt1 ă finele vicţcl, imbr ăc.!I. haine 
Jc schimonach. El more la 1839. 

Naum a\'ca şi talentul pocii<". ln pocsiilc 
sale sc ridic!! în contra strainilor jcfu,torT. 
lJcscric în mod ironic ,·itcjia etcri�t,lor Jin 
�Iun tenia. 

re J;ingă cărţile cc Ic-am citat. :'\.ium a 
mal scris şi al tele, în tJ c c.�rc ; !!rama tict în 
J!leceştc şi românescc-, �i trct \'Olume de ;,etc 
şi documente rcl 1ti\·c la Tar!! de 1� 1670-
1 S:iS. Aceste din urmă se află !., A endemia 
Rom,ină. I.ista 111-,n�_cr,sclor sale este pu-
1,Jic;ită de J).J Erbiccanu în Cronicarii

9rec'i (introducere p. 58). 

.. 
. .. 

E. l'rml�.

.Jn 111i.:11C „.:f,it .f.iu<Jă a.ft..,� 
i.: riot:,, :,ce '11').:nu.:fiiotii

S., :..>0qă că(Ju:,i.> .., .,,..,ică 

.;J„ fafa ->fint-,� P'"a .:11t..,tă 

...... 

5:>a� �.;"3 ii f uC.�c�ă p.iu ')'"J

�11f•iica ci 11.:f.: .. i.:ilă 

cl.:o.ll!" .>.:11mr.i-o 1,i,f.:i .,.,(, 

c111 11.:�tuC f1C1..>.> o.:ittcil.i

:S, C>u.:.,�-i 11h.,at, t.u9\l.:iu1h�t.1 

�u,n 'lth."'1-e. c.·inlu! p� o 1.'Î ... �hi 

�at- rduh.: '),;,,r.-i .>tu(-,a->e 

N'APOLEON I 

::ene1la11lle sale dh11re llhlalt11tra cresll■I•• 
11,ulul �I llilntultorulul lumei. 

Vorhi\i zico :,apolcon, despre Con· 
fociu, despre Z11roastr11, c.lo.!ipre �11111a 
şi d<'�prc )lahomct: clar intre aceştia 
�i Iisu · ('hristos este marc diferin\l-"L; 
căc'i tot c a făcut Iisus est.o lncrn, 
c:.re nn p6tc fi fi1c11t de cât d,3 ll-zen, 
po când faptele acelvra. nu sunt de 
61t fapto de t,ment-Acţiunea aces
tor muritori fn tc'rmi11ată cu viaţ,a 
lor, cnltnl Io,· li s'a stabilit cu for\a. 

Din contra Ii!<us asccptă tot Jo la 
faptul mortil sale. 

Din ace-asta nu pt°lle ver cioe si't in
ţ,oleagă, că aceasta este o ci.Io cu· 
totul streină de a njungc la rc;,ultat.? 
Cine 1111 r,<,te înţelege că îucredcrea. 
bl J isus do a asccpta totul de la 
ruurtca ,-a este o iucrcdt:ro impra
umantt şi o realitate neexplicabilă? 
Iisus Christos de ,;;i a \'Nl nnma'f c;iţi-va 
JiscipolT, cu ltite acrstea lu conda111· 
nat la 1m·,ne: El rn,·,rn ca ubi •ct de 
nră al prcotilu1· .Judeî, llc!<pr1.:t11it de 
m,ţiunP.a sa. delă;;at ,:i contra1J1s de 
;ii scL �i cun, se putea să fio alt-tel 
cu Iisus, care i:mtmp,-o 1tt.11 inaiutu 
ceea-cc era să. so facă? 

.. Yc vor prinde. mu \'Ol' crucific;;i, 
,Jicca El; ,·ol fi delăsat <le to\1, pri
mul meu discipol su va lE'pi\da dP 
t11it1c. la începutul :::nphciului ,·nii, 
lăs:t pc c •T răi s.1 fa ·ă ce ,·or nea. 
<Iar i:l unni'� Justitia ,li,·intt fiind :,,a
tistăcută, păcatul original fiind <'Xpi
rat prin ,-upliciul meu, legâtura omu
lu1 cu D-zei't va tl renoită �i m•)rtea. 
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.. 

OVIDIU ·901

mea. va fi viaţa discipolilor mel. 
A llltkÎ el \10r fi, friră mi ni!, mal tAl'J 
do cilt cu 111inc: c:1C!T cî 1110 vm· VP• 
rlea irwiat; inc ,·ui i:,iil�.1 la cer 1$i 
le vol trimete spiri1ul care-l va instrui, 
spiritul crucel îl va. faco n concepe 
cvangheliea; în lino l:Î vor crede în
tr'cnsa. o vor predica şi vor convinge 
tot universul�. 

Accast„'i. promisiuDe, numită de Ap. 
Pani 11Pb111,fr,, crnceî, ncustă. predic
\iunc a celnl nrncilipt s'a împlinit ad 
literam ... Chear modul reali.săril esto 
:::i mal minnnat d� cât promisiunea 
:-:prn rc,.lis;irea aceasta n·a decis nicl 
o zi, nid tJ u:itălic. ci o lupt:1. înce
pnt;i ele ap0stoli şi întreţinută de
,-:uccef'oril lor.

ln acci-t resbel tti\i r<'g,l şi tote 
t,)rţt•lo păm/\ntulni st.111 contra, rn,r;L 
a an�a <'Ontri"i-le o armată, ci o ener
gic m!!'ltPri,·,,,11. c,itî-Ya ,·,monl, carl 
1111 a\'1'a11 alt semn de :i!l.t o C'J'<'diuţrL 
1·,,n111nh în mist.crul c:rncel. 

Co minune! J111-trnnw11tul dP s11-
pliei11 ,d 1111 Unnrrwzr-11, omul devine 
arma di:-:cip11lilor ! l<J pt",rtă crucea 
in tot nni\·cnml <'li 1·on,·i11cţ,i11nea, r,i 
!,:ms f.'/11·i.,10.� ,, 11111,·it 1w1•lnt 1111i•1tui1·f'1& 

,;111r,1:lor. 
C:ît flfmge Yr.rsnt do ambele p;'i1·tî ! 

c-fltlL litric ! Din partea lnmeT irita
ţiunea �i tt",tn fnrnrilo urcl i::i ale ·do
lenţcl; clin partoa 1li:-cipolilor 1111 Jisus 
dulcenţi1, curaj :;;i :·esemnaţiunc in
tinitft. 

lntr'nn i111lcl11ngat timp cugetarea 
l11p1ă contra brutalitătrT. conştiint'l 
111:11nr1· ,·iciilor, ::3:îngelc creştinilor 
curge în :;;iroaio. .l<Ji mor i<ăr;1tând 

mâna aceluia care U or.ide. ,Nomal 
·ufletul protestA. pe clnd corpul: 84i
lăsa a iodura tote tortureJe; Protu•
ti1-idenT cre�tioil cad (mor) ,i· pretu
tiodenT sunt triumfltor1.

JmT vorbiţt de11pre Cesâr şi despre 
Alexandru. deepre cuceririle lor' şi 
despre entusinsmul lor· ce soiuri• 8' 
11prinzA. ia inima solf:latulol pentru 
al duce cu el lu oxpediţiuol avento
r6se ! darll aicT trebne si ee vad pre
ţul oo6reT soldatoluT; preţul victoriel ; 
aicT, cjice Napoleon, trel,ue ştiut cA 
este efectul natural al discipline1 mi• 
litare şi resultatul unel comande a
hilo şi legitime. Şi ou tote· aceetell, 
cât a durat imperiul Iul Cesar? Cât 
timp �·a putut susţine iotusiasmul 
soldaţilor lut Alexandru.- Ef „u bu
curat de aceste omagii o ori, o zi, 
în timpul comandeT, i;i cel mult tn 
timpul vieţii, dupro capriţiul nume;,. 
rulut şi al intâmplăreT, dnpre calcu� 
lele stratcgiel şi, în fine. dope şan-
sele resb€:lulul. · 

Şi dacă victoria in6de)A. i-a plrlsit, 
le-a întors spatele, ve mal puteţi -ore 
îndoi despre încetarea intusiasnaulul? 
Eu Yo întreb inffuenţ,a militari a lu1 
Ce�ar şi Alexandru !l'a prelungit ea' 
dincolo do mormânt? Puteţl a v�'în-· 
chipui un mort �când cuceriri cu o 
armată credinci6sl şi cu totul devo
tată memoriei lui ? Puteţi a v� tn
chipui o fantomil, care a,-e soldaţi 
fără solllă, fără speranţă pentru a• 
ceastă lume ; o fantomă care să in
spire soldaţilor pers1weranţa şi tot 
telul d\) pi-ivaţinnI? Vai!! corpul Iul 
Turenne era tncă cald, când armata 
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sa decampa (se desfăcea) înaintea 
Montec11culu1 ! IJÎ pe mine m 'au uitat 
armatelo mele, 1ncl trA.iod ei'1. dupre 
cum pe Anibal l-au plrAsit şi uitat 
armatele cal'taginese.-Eacl putel'ea 
nostrA. ca 6menl ! o singuri. BMălie 
perdutl şi_ adversitatea (neuc;,rocirelA) 
ne ia amic1. Câţ1 ca Iuda am v�qut 
împrejurul meu! Ah! d11cl eu n'am 
putut induplica pe accştt mart po
liticl, po aceştt generalt, carl m'au 
trldat, dacA. el n'au recunoacut nu
meln meu şi au negat miracolele a.
dovt',rat.P.1 iubirl de patrie �i ale fide
litlţil; dac� eu, care i-am dus ade1-1ea 
la ,·icto·ric, n'am putait, trlind chenr, 
sA. î•1ciUze11c aceste iniml egoiste dară. 
fiind eu îngheţat prin morte, vol pu
tea ore a Je m11l întreţine 1;1i redeş
tepta zelul ? Puteţl a vă închipui pe 
Cesna· ca impel'ator etern al senatulut 
roman din fondul mo,mAntu'ul gu
vernând imreriul şi veghind asupra 
dcstinilor Homel? _Acesta este i11toria 
invasiun�T şi cucerire{ lumei prin 
f;reştinism !! Eac1i darl putereaD-zen
lnl cre!;'tinilor şi minunea perpetuti. 
a progresnlul credinţel-- şi a guver
nărel biserictl sale. 

Pop6rele trec, tronurile cad, ear 
biserica. rămâne, care darA. este pu
tel'e.L ce ţine în pici6re această. bi
seri<'ă atacat!l de oceanul furios al 
mA.niet �i al dispreţnlul secolului ? 
Caro <'Bte braţul, care a preservat'o 
un timp de 18 secole de ntâtea ura
gan<', cari au amenint11t'o de a o 
înghiţi? 

Jn verT ce altl existenţă (fiint.a.) 
afară d.e a lut Iisus Christos, eâte 

imperfecţiuul, câte vicisitudinT, care 
este caracterul, care sl n.n so Indu· 
plice (incov6e) abiltut do 6re•car1 ob
stacole ? Cnre este individul, care sll 
nu se schimbe dupre evenimente �i 
locuri care să nu se supunl )a in
fluenţa timpuluT şi cure sA nu facll 
transacţiune cn moravurile şi paRit1-
uile, c11 necesităţile ce 110 ridici peste 
densul? 

Des6d pe \"eri cine de a-ml cit.a 
vre·o fiinţlt afari'L de a Iul I i1-1111-1 ChriR• 
tu1-1, cnre stL fie Jibf'.!ră de acestă a]
ternaţiun<', do acc1-1to pete !;li vici1-1i
tudin1? 

Din prima cji !;li pâ.n:1, to ultima 
Usus este acola�·•• maiesto1-1 !;li simplu 
cu totul sever şi ctt totul blând. fo. 
tr'o continuă relaţiune de viaţ,i'1. pu• · 
blică, Iisus mt d�. loc nic1 odată lle 

, �ritică; purtarea sa at.'l.t clic prudentă 
_răpeşte admiraţiunea printr'nn ameR• 
tec de forţă şi de dulceaţ.ă lu vo1·
bire şi fapte Iisus este luminos, imu· 
tabii şi impasibil. Se qicc câ subli
mul este un tras (caracteristic, al 
divinităţet. A pot co nume se p6te tla 
aceluia, care reuneşte ia sine tote 
trlisurile sublimului ? Ilio esto ore 
D•zeu acela care întruneşte ace11tea? 

Mahometanismul, ceremoniile Iul 
Numa, instituţiiie Iul Licurg, polite
ismul şi legea mosaicll chiar Runt 
mal mult opere de legislaţiunl de ca.t 
religiunl : 1n adevor fie-care din a
ceste culturi 'să repurtă mlll mult Ja 
pământ de cât la cer. Io o�ste le
gislctţiun1 şi cult1n1 se vMb<>şte şi 
tratellză nial urnit de un popor �i 
de11prn interesele unei nayiun1 - Şi nu 
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este 6re evident el adev�rata roii· 
giune · n'ar putea fi circumscrisl la 
o singură ţarl ?

Veritatea trebue să îmbrlţişeqe
universul. Ast-fel este cre,tinismul, 
singura religiune.... cAre proclaml 
unitatea şi fraternitatea speciel umane. 
singnra, care asigură tuturor, flirl 
distincţiune de ade,·ifrata patrie, sinul 
Iul D-zeu creatorul. Iisus Christos 
probează. că El eete fiul Iul D-zcu 
al celui eteru, prin diRpreţnl timpulul 
Mte dogmele Rale înseamnl unul şi 
acelaş lucru: Et'-"":."toteo. Aşa, dupe 
cum 0rizontul imperiulul lui Iisus 
Christos se prelungeşte infinit! tot 
ast-fel şi el împărliteşte dincolo de 
viaţă şi de m1'11•te, trecutul 1;1i viitorul 
sunt de o potrivă ale sale; imperiul 
verităţe1 are, şi nu p6te să. aibă, în
tr'adevcr, alti'L limită de cât minciuna 
Ast.-fel este imperiul evangoliei, care 
îmbră.ţişazll tote pop(m:le. Iisus a ob
ţinut domnia asupra ge�iulul uman: 
El a tăcut din lume, societatea sau 
naţiunea 6menilor oneşti, pe cari i1 
cheamă la o Yiaţă perfectă. 

Mahomet fără îndoealll, proclamă. 
unitatea luY D-zet'1 : acestll veritate 
este esenţa rcligiuuel sale, este dogma 
principală a Mahometanismulnl, nn 
pot contesta nici eu ; darii. toU'L 111-

mea ştia ca Mahometanisnrnl fiind 
un amestec de prescripţiun'f împru
mutate din legea lut lfoisi :;,i din alte 
religiunY, afirmaţiuoea despre exis
tenţa lut D-zet'1 nu o face de cât tot 
dupll Moisi şi tradiţiunea Judaid. 

Materia sai'1 fondul celor alte docrme o 
ale Alcoranulul este product al spi• 

ritulul, sau 1:11 imaginaţiunei hd Mo
bamet , Alcor11nul eete o carte pliul 
de confasiune şi de obscuritat.e, eete 
o carte a unut morator pHionat, care
se turmentA pentru a reeolva tn mod
ingenio11 cestiunl, cad sunt maHnalte
de cit geniul, şi nu ajunge de ct.t
la turpitudini (lucruri de ruşine).

Deci, Mohametanismol nu eete a
devărat de cA.t numal totru cAt ae 
reaqimll pe biblie şi pe sentiment.ele 
îoă.scute �espre credinţa tn D-zell.
Tote cealaltă parte a al.corr••-'•1 ou 
este iotr'adev«!lr de cât o sisteml ln
clrilsncaţil do dominRţiune şi de io-·
vasiune politicl. 

Jn Mahometanism pretutindeni nu 
se vede de cât omul ambiţios. Nu se 
vede de cât adulatorul rit (om de 
nimic) al tuturor pasiunilor celor mat 
pllicute inimel omului ! adică al pll
ccrilor, cart ating şi ademenesc HD• 
sibilitatea �rnet .l.ff!!,,,;� consacrbdu
se sensualitlţe1. E'{ bine cltre veri
tatea lut D-zeu tArbce pe 6ment 
Arabul (Mohamet) sau elitre seduc
ţiunea tuturor veseliiloa· permise in 
această vi11ţil !;i promise ca speranţă 
�i recompensll in cea-laltl. 

Mahomet trebuea sli. rlpead, al 
atragA un popor; pentru acesta lt fu 
necesar a face apel la pasiunl. la fe
ricire! el a reuşit, dar causa trium
fului va fi cauza clderel sale.-Mat 
curând sai'1 mal târziu cruciatorul va 
dispărea de pe scena lumel şi crucea 
va rămi\.nea in lume. - Sensualismul 
ucide cu totul naţiunile ca şi pe in
divizl, care ar, neînţelepcinnea de a 
face dintr'cnsul basa existenţel lor! 
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Ce este şi mal mult, acest profet 
falş se adresenzli. la o sj�gnră na
ţim;ie; şi a socoti l!a necesar de I\ 
lua asupră-şl doue roluri: rolul de 
o_m politic şi rolnl de · om reli�ios. 

.. ,"Intr'adev�r, el a cucerit i;ii posedat 
totă puterea de om p0litfo; nicT pres
tigiul de om religios DU i-a lipsît; 
dai' DU s'a putut bucura do realitate 
Nicl odatii. el nu a dat probe despre 
divinihtea misiunel 11ale. Odată sai'1 
do douo ort a voit a 11e rezema pc 
miraco�e, şi !'!pre ruşinea sa. nu is
bnteşto. 

�imen1 nu crede tn miracolele sale, 
pentm că nicl el însuşi nu cred�a
într.'cnsele; cea ce probeaqii. C1L el nu 
.-ste atât do fericit, cât ,:i imagina 
cine-va de n. impune miracolele sale. 

Dad't titlul de impostor cotwino 
nnmeluT lul Mohamet, apol acest ti
tlu rt•pngoă. totalmente cu numeJo 
Iisas l :1iri�trn<1, pe uare, cred cit nicl 
un inimic al crcştinismnl111 nu a c11-
t1•Y.:i t a 'I dcfaima. 

Intermediu nu exista: foms Chris
tos san este impostor sni't e11tc.i D-zei'1. 

Iisus Christos n'lire am�ţiune p4.-
1rnîutească. El este consacratbxcl11siv 
num�l n:l'isiunel l'll\le cm·eştl Lnl i1 
ora uşor de a executa o marn scclnc
ţinno şi de a avea putere, !'lrt devină. 
un ·om politic. Tote ar fi concurat J;-.. 
acest.'l şi toţt' ar fi meni înai11tca. ln'i 
asi�m·,'\udu-l 1111ccesul, clacă ci ar fi 
'\'OÎ t aC'cSt a. 

,Jude'( ascoptal:'1 un lfosia temporal, 
care trebui� să. subjuge pu inimicii 
Jor; un rege. al c-lirnl 11ceptru 111' rea
dncrL totă lumea sub tlomina�iunea 

lor. fntr'ndover, nci e1•a o tncercaro 
grea- de învins 1;i un clement natural

de usurpaţinoe. Iisus el'ltc p1foml caro 
cutează să atace in public interprc>
taţiunca greşită a sa.otel sorir,tm·Y. 

El 'ifi propuse a demunstu, cA 11-

ceste victorii şi ace�te cuceriil nlo 
Iul Afosia sant ,·ict..1ril irpiritnall', a
dică el .-xplicr� cum că în �Anta 
scriptură <•:-le vorba despre comba· 
terca şi roprimar1�a viciilor, despre 
!!ubjug,nea pasiunilor şi de11prc in
vasiune:i pacinica a sufletelor, şi c,\ 
dacă s.lnta scriptură anunţă. sgooN
tus,1 s11b,jt1g:irc, supunere a nnh·ersn• 
lu'l', 11.cE:i:,1ta s� l'Cfereşto la o a doua 
venire, care va fi la finitul lumcî.-
1 i:-:11,� iue o dcosebitfî. grij{L de a in
spira ac(1sti'L <.'splicaţi11110 spirit11aH't 

di:-:cipolilur sM.- A1lest'a Jadeit Rt�
rnesc de rlcosu de a primi să se frwi'L 
rcgo. El depi'trtcnză de la fruntea :-:,L 
coru11a; nn o n1esce; El VOl'!;Ul 11 
nltti cor1'1ntL, pc caro si'bta _r'eci1'1r:i, 
llHm1a sa, i-a pl'(•pari1t-o, d'i PI nl 
pune pn fruntea RI\ cortina do rC'go 
prin mareic suii sacrificiu. 

Iisus Christos nu pactisă cu 1•/'Jp. 

Ialto slltbiciun'i omeneştt Seus1uilt>, 
aceştl tirani al omulu'l', sunt tractato 
do către Iisus ca ni.,te sclavT, ca,·î 
trebuc nnmaT sâ aflculte i;:i si'L nu ,·o
ruande nicl odat.'t. Viţiile sunt pentrn 
El obiectul 111·01 celel mal ucîmpă�to. 
El mortifică pasiunile, carl suut oit>• 
montul naturl\l al rnarilor succe�••. 
El ca stăpân vorbe�to natmcr uma
ne cc•leî d<.'gra<late, rn, beşte ca un 
st.\pân mi'tniat, care ccrP o cspiaţiuno. 
Gu,·întul seu, de şi cu totul auster, 
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cu tutc acestea, 1:1e insinue in suflet 
ca. uu · aer subţirn şi"curat.; com1clinţa 
prin acest cuvlot este pâtruosă

! 
- în 

tăcere este înduplecată şi convirirlL 

Iisus lasă. la. o parte politica, care 
c1.1tc de pripos pentru adevcraţil creş
tiu,, cari adorâ dogma fraternită.ţ,e1. 

Eac.\ dară un om deosebit, iacă un 
pontific şi o rcligiu11e, care este in
tr'mLvt,r, 1.1oparată. de tote cole-l'alte 
roligiunl. 

P..-nm. C:h. Rlidnll'il'll 
. ---------------------

I ',·r,·ai adt's•'a ,.;, e;"int pli.,.erca. 
l':"111,l era n,rl,:, .t'a111ici m,·i 
Lira mea i11:<i1 „l11·r11a d11ron·11, 
F:ki•11d �:l ;:11110 c,·,rd,,)e cî. 

v .. ,.sc ::i :u.:11111 ,<î1 ci111t plăcerea 
Lira 1111:a i11,ii. pl:inJ.!c cu dor. 
Ci'tci za,·,, i11tr :-11sa ,I,· m11lt durerea 
Uit! a0\i mai spun,· o '11�rozitor 

111 mnlte ri11.!11ri :1111 tot. ,·ercat 
:--.-i nit n,•,·aznri ,.,, am !nt.i11uplat. 
Ilar rana n· ,, .. ,. 'n ('i,•pt ni llh.'U 
'.\I,· la,·,, ,.;. :<1tl°i•1·. s,"• ('lim; 1:1er,•n 

U11dc ,.r,..,Jî ,·:L0i mânwire 
I•: !•f11.:atul ,.,.J 1uai 101tre.
l'n,l,. nc,_li ci"i'i sf,)tuir,• 
lutl·n•su '11 11clJii iti sare. 

: 

A ,;nl<'l·i în ri\cen' 
Este chinul cel 111:ii ;;r.-.11 
A nn siu1ti vre-o plftct•ru 
Ei!te a suferi mereu. 

-- ----·--·- --· 

Vira■ 

I�SULA ŞKRPILOR 

Tradiţiunea •111pt"9 , ..... 

Frum,i:<a tradiţinno de.;pro i11sul11 J..ence 
o gi1•i111 in i11tro�i111e la Flaviu Arria.n con
timpc,mnul lnl Adrian.

Dal';\ 1lin dreptul gim•T Psilon plute"l'Î 
cu vi•11t11I .le N. in pre largul mi1riT, iti 
.;I.A i11ninlu o insulr, pu caru o numesc unil 
insula lui Achillt• nl\ii însă Cttr>'ll !ni Acbilhi, 
nltii în fine Alha pentru culorea sa. Se 
ziee c,1 Thctis a sco:!'o din mor, pontrn 
fiul' d şi ci\ -� ckillu o locuirsce.1) 1n ade,·i=r 
t·ri se gă;;,-�cu in ea un templu al lui Achilii' 
�i u ,ct..'ltniu di, leruu care e,110 o luaan, 
Y,•chi,i ln.;mla ins,1 C'Ste d��orti\ d,• 61m,ni 
1i " pă,c·ută de capre nu multu ln num.-r. 
l'll can· cei l'f' se opresc le lldu,· j-,rtf'n lui 
Acbill". Şi ,larnri multo su11t puse i11 tcffi• 
('III pr.-cuw fiole, inele �i lucruri mal ,Io 
pn•\· 

T,·,1 ,, acl'ste dnnu·I :!Unt închinate lui .Achilie 
,:i Îll:!l'riptiele rle pe el,·, unele in latiueşce al
t,·lt· in gr,·c•·�tc în 1,·l de lei de metre ,mut lo.n • 
,I,· iarii::1 p•·ntrn A1·hille. far unelt!Strnt şi pen
i rn 'P:1trocl11. de ,ire <'8 'I cinstesc- �i ('8 Patro
.-111 î111pr,·nni'1 -:u Achil1e 11<-t!T 1:ari ,·oc,iu să 
pÎucă lui Achilie. :::i mai !ocne�•· I'" insulă 
,, mni\im,:, ,le pasări l'nlice. !ari şi cotur-
11in' ,!,• mare 11.-1111111„rat ne mult••· Ac,·sto 
pa<iri ,,,n·es,· L<!mplnl !ni �d111le.1n fie-care 
zi ,t., tlinii11,··\:\ el-1 sb,"•rf� >'('l"a mara ,:i apoi 
,I,· l:l m:1r,· u111ind11-�i :irip•le >1bur-.l reped" 
4pr•· lt'lll!'lll ,:i 'I �trope,ic. c:,noi l'it'� !!t�opit 
în .J,, 11juns. ••li' 111ălurf1 po,lt>:i!a lot cu arip..1,•. 

Unil t:'tori-sPsc ,·ă: dintrr cei <'O !!a co
hvril f'O insull, c,•i Ytnitl înadins. aduc pe 
,·or-:11ti1 Yictime, pe cari parte Ic lasă lil,ere 
in ouarea lui Achilie; iar cei cari Yin im
pin�i tltJ vr,•-n furtună, de vren1e ren, cer 
de hL iJ1,uşî zeul o victimr1 întrebi,nd pc 
oracol în privinţa ,acriticiului, dacă uu " 
urni ltinc �i mnî folositor sr, înjunghie pe 
::m·ia. pe l'llre a(1 ale:1'0 dnpi'i chibzuiala lor 

1) Ar..:•.iuos lu Eliopida vorliesee Îll acela:, ieu11.
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pe CIÎnd partea, depuni>nd în acelaş timp 
ftÎ preţul care li se pare lor potrivit. 

Dacă oracolul 'l respinge -cAci se află �i 
oracole in templn-eI adaog-ă la preţ. dadi 
iar respinge adaogl iarăşi, până când pri
mind, el cunosc cA preţul e de ajuns. Atunci 
victima stA de voia el şi nu mai fuge. Şi 
în cl,ipnl acest.a banI multl sunt duruiţi 
eroului drept preţ al victi111elor. 

Se mal r]ice, ci\ Achîlle se arau, in vi,, 
celor ce se coboră pe in�ulă, iar celor ce 
plutesc, cimd nu sunt do>11artc Je ea li se 
arat!\ pe mare şi Io spuuo co parte a in
;mlel este mal buni\ pentrµ debarcat ,ii pe 
mde sil Re apropie. Alţii mai spun ci1 fiind 
în veghere, li s·a arătat 4chille pe catart 
ori pe vârful antenei în acela, chip ra şi 
Dioscoril.1} Cu atâta dori\, Achilie mai pu
ţin de cât Dioscorii, clici aceştia se arată 
ori !fi pe unde celor ce plutesc 1:i cei ce-I 
vcd sunt mântuiţ1, pe când AchiUe se arată 
numaI celor cd plutesc spre insufa lu1. 

Iar alţiI in fine mal spun că aii V{'7.llt şi 
pe Patroclu arătânduli-se ţn vis. 

Şi le scriem acestea despre insula lui 
Achilie, aucJindu-!e sat", de la cei cari aii 
coborît ei însişi pe insulii. saii de la ::ei ce 
le ai", au1it de la alţii �i mic mi se pare 
că nu sunt vrednice de oretl�re. Cr1ci ef1 
sunt convins că Achilie a tost nn erou-c,1, 
nimeni al111l-judec1ind d1l1� frumuse\ea �i 
nol,leţa lui, dnpiL tăria-i sotll'teascii, dnp,1 
mortea-i prea timpurit'. dnl'ă pcema lui 
Homer cle„pre el· !ŞÎ după fir,'a am,>rusă ,:,i 
priet1no-1A, care l'a fiicut să-::i tlor._:scă m.:,r
tea <lupii. celor sie-!j'i iubiţU) 

Neptun� puternicul zeu al apelor. llr fi 
scos la rngi1cinnile Thetidei, din valurile 
l!pumegânde alo mi\riI. pentru fini ei. insula, 
cil.reia 'f s'a dat nume!., de Ao·x•i, albi\ Voia 
Thetis ca fh,1 ei sc,1pând11-se odată de toto 
mizeriile lumei acestia, să.'şi petreac,1 dup,i 
morte vecinicia in lini�te �i tihnă iu depăr
tatele regiunI ale Nor<luluI. Pe l.'.'rngă uu-

1) Censtelaţia gemenilor By,tim. Fab. 80.
1) Aniaui Periplu, Ponti Euxini S-l şi 33.

mele d•· Len<.-e. mal purt� în vochimo Oii• 
trovul nostru nomele do „lnsull\ Iul Adiifo. 
Achitl.-a, �i Ma<·aron (Insula fericiţilor: 
Jtla1•«1.>N• ). 

Cele din unnâ truî numiri Io are in!lula 
e,·ident dnpi\ stApi1Dnl ci Achillo ,·aro> im
prennii cu suflet.el,• foriuitilor eroi Palroclu, 
Ajace, Antiloc etc .. în lu:: siL petr,•aci\ in 
cii_mpjj[e Elisec. tra,·sc în mijlo,·ul uelel rr.:1i 
periculo,se mari. 

Do undl' îo:<i, 1111m,•lc· ele .An·l',;•all>a? Ceii• 
tinnPa n·a fost ,lesl,·gatit iu antid1it.ate şi 
nedes)('gată remime in pr••sent. Cu wte a
cestea na este fllră inll-rrs si'i so cun,i,icA 
diferite pureri în ac�stă privi11\r1. Unit o nu
mesc albă din c_ansa spumelor ce forme1w.ă 
valnrile i:sbindu-so de stimei!� ,•I, de acea 
Lycophron în pasagiul citat o numes,·e 
IJIV·'l(''wirn,mrii.o,·-stii11ua acoperită �n spun,e 
alţii din causa coloriT albt> după l'Um spune 
Arrian ((; ifi i.1r1oir i4Ti 'r(.; lt"ui(.; 1(101,"(;oxu111·;
altii din causl\ termurilor Pi albi după <·um 
spune Earipide ).u·111i1• i:r'«!'rr;r i.tt'/"" ,i1u«• şi 
A \·ien : Lence cana jugum ; al\ii din cau,ia 
nenumeratelor paser'l cnrT 'i acopn t-0rmi1, 
după ctun spun& Enripide : :roi.1·aer,bo;; cei 
mal modern'i din causa •·onstrnctinnilor de 
do marmoră albă aie căror 11rmc se ved încă 
:;i atJi. 

Popnlatinnf'a de o,liniJrfl a Lo:ucr•i se com• 
1nm•'•\ din pa:i:ari :;i animale, de„pre :;"rpi, 
ed ved1i nu pomenc"c nimic-Dintre celo 
;j foi uri de pasări mai t n'i.esciucă ,ii astă-zi 
după mil de ani nnmai larii cei albi :;i fru
mo�i Şi întocmai dupil cu111 la Hiperl,orei 
11111oru;;ele lebed,· S(·ohorându-se in ·roluri 
din munţii Riphei �i sburând impr,-jurul 
templului lui A)'olline i1 miitnra(1 ca ari
pele lor, tot nst-fe! pasrmle Lencei, după 

') ln anticitate purta acela� nmne dupii col<Îrt!a 
albă mai multe a!te lo,calititti : l.eo�•- (pen. în 
Acaruaiua) Leoce vis-:'<-,;" de CyJonia (Creta) 
Leoce lâogl promotoriol Hanum IC,eta) All,iou 
(Aogliai cinci io�ule lrrgi. L�sbos. o iosuli\ pu\in 
depa,te de ţiirmul Arabiei. alta lungl \iirmul l.y
l,ieî. mat molt.e în al'ea�t pane, Laodic:ea ora� al 
Sll'iei, ţ.:nn,•l de lâo? �ic:arnas. etc. 
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ce 'ş'i inunniau penele în nnd�le mirii, dând 
oro! templului ii stropeau ş1·1 mt\turaii . .Na
tnralistnl Pliniu 110 spune cil: in Beoţia pre
peliţ.ele nu pot si\ sb6re peste hot.arele�ril 
şi în Pont nici o paseri peste templul cel 
sacru din insulă in care este îngropat Achille. 

Locotenentul, •· D. lnesea 
(va urma) 

nECEORGANISAREA STATULUI 
R0:\1:\'.'l A PIERIT IN DACIA? 

. \ ri.-sp1111dc la această intrcbarc inscamnll 
a r,'spundc in mod indirect la o alta: care 
r,,i fc,.•t t•(rclrfr mivttlirt•l lmrliarilor la noi 
iii Onc�ia '! cu alic cu\·in Ic recunoştcm a 
1n·im·i. că una din consccin\clc năvlllircT bar
haril11r in 1 ::icia. a fost şi picirt·a organisă
rd de stat · o nane. 

Barbari au n?h·ălit �i in Spania şi in Ga
lia �i în I 1.1 lia, pcn tru cc �i in tr'ac..:.-<tc păr\ T 
nimicirea l"Î\·ili�a\id romane, nu a fost at:it 
,k at!:incă. 

\"a tr..:lrni deci �li cercetăm cansclc spc
cialc caii au făcut ca in Dacia sa se facll 
tnl,11la 1·a1111 cu l<>t t1ccutul statu)uT roman. 

"' 

$ * 

ln anul 47(, d. Chr. după cc Roma cade 
in 111.1na Iul Odnflrru., accsta cerc titlul tic 

J'••lrici" dc la i111p�1atul roman tic răsărit, 
7,1·11011. Rccunoştca deci supc1ioritatca dem
nită\cT i111pc1ialc şi nu domnea in Roma de 
dit cu con:<imlim::ntul impi::ratulul ron,an 
de la 1ă5llrit. Cn rc�at fondat sub asemeni 
au-;picil trebuia să continue organisarca 
statului roman. 

!;ii in I talia regatul Ostrogot al Iul Teo

norie e pus sub suze1anitatca imp�1atuluT 
roman �baata8i,, .. ·\pot Teodorie fusese cres
cut de la S anl la Constantinopol şi a\·usese 
prilcgiul să cunosc?!. şi să p1cţuiască rafinata 
ci\·ilisaţic rc>manll. 

.\pol Trorlorie aa şeful unul uib !{Crman 
,·u minunah: aptitudinl să p1imcască civi
lisaţia roman�. Educaţia romană a lut Teo
doric, caractc1ul prop1iulut sl!u popor, apoi 

respectul cc impunea orT-c:lruT barbar • .,;,.,. 
•rl>,. explici camele cart au flcut · ca fi

sub Teo:loric sl dllnuiascl civilisaţia romaal ·
. Dar sl ,•edem situaţia din Galia I lâ lun
gul timp cât a trecut de la cucaira cle
plinll de Ccsar ( 50 a. Chr.) · şi pani la in
vasiile germanice din a cincea sutl d. Chr.
Galia avusese timpul sl işt intlrcucl mlllli
dpalitatea şi civilisaţia romani.

Apoi Clni, ca şi tribul Praeil1" eraG 
aplecaţi spre a asimila civilisaţia romani. 

latll causc explicltore a persistentei vie• 
ţel de stat romane şi sub Frartd . 

Dupll ce Aurelian 'şT-a retras• legiunile 
din Dacia, împreuni cu legiunile s'au retras 
toţl funcţionarii, toţT cari erau solidari cu·
imperiul. 

Dar probabil, mat înainte de plrlsirea 
oficială, omenit cu dare de mini, din causa 
invasiilor barbarilor, au fugit peste Dunlte 
ca să'şt plstreze mâl cu siguranţl avutul: 

Au pllrlsi t dect Dacia funcţionarii şi avuţiT, 
carl compuneau piUtlf'a ,.,,.. ln Dacia au 
,�mas numal săracii si ţlranil. Dar mel d
racul, nicl ţi!ranul nu aveau nici o lCJSturl 
de simpatie cu imperiul roman clei· birul· 
iT apăs., greu şi chiar de ar fi avut erau 
prea inculţt spre a'şt da seaml de rafinata 
organisare romană. 

Statul roman abia fondat în Dacia în 
106 d. Chr. e desfiinţat oficial în 27,4 d. 
Cltr. Municipalitatea romani durase prra 
puţin în Dacia pentru ca poporul s1 'I pri
ceapă superioritatea şi sl o iuMascl. 

Şi dacă ar fi năvălit numai Goţii tot ar 
fi fost bine. Dar iată ci nişte 6menl /d,/1 fi 
cr111ft, vin clin Asia şi se revarsl peste Dacia. 

De teama H,onlor, Daco-Românit a!i tJe• 
buit sll fugi la munţl. Cu retragetta în munţi 
a trebuit să se schimbe şi felul de ttaiu al 
Daco-Romanilor. 

Din ,tatonaier şi ogriellltorl au devenit 
pribt!gl şi păstori. Cum era posibil ca în 
mun\1 să continue o ci�·ilisaţie şi o organi
sare de stat romani refetit6re numai şi nu
mal la viaţa de ora,? 
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\ __;_:_;_ ____________________________________ _ 
A pol caracterul ba, barilor nă\'lllitorf în 

J;acia c cu totul deosebit de al celo, a carl 
a.1;1 nll\•lllit in apusul Eu, opet l'e cand aici 
şi-au· ales loca.şurf statornice numai uibmilc 
ger:111anicc, în Dacia au năvălit şi popfirclc 
d�

1
neam m">ngol. J �r chiar barharif gcrmanr 

n�- inai:llc �c a aju,11,!"e in occident işl \'�r
Si!Ş,Cl/' t6ţă fw Îi\ în Orient. 

• 
• • 

Jn llalia ca 1-i în (ia!ia, pătura cult.ă şi 
incultă, a ri'mas şi suh barbarf, căci aceştia 
nu \'Cncau ca duşmani ci ca fcde1 a\l ai 
impcriulut. Dar în J'acia cum c1 a po,;ibil ca 
111it111·n inr11lli'1, si•1�11ra 1cmasă, să continue 
,, organisarc, al drcia rost nu-l inţelc�ca '. 

ln Italia ca şi in Galia au năv�Ji�_ numai 
C..:rmant mat blinrji, ma! asimilabil! CÎ\'ili,;a
ţiet roma·1c. ln IJacia pc l:ing-:1 Cermanl au 
n;iYălit şi 111111T, ca1t ,·encau nu cu l:andul 
,Ic a face stale s,atornicc, ci a Ic jefui. 

E1au barla1l peste cart nu trccui<c nict 
o urm� de cil'ilisaţic, barbarl catl Jefuiau
mai ales 01aşclc. Cu a;;cmcnc.:a barba1T. pt',tc
persista o org-a·1isa1 c, ca1 c se I aporta numal
la l'iaţa <le o: a,:

Când Clm·is şi Tct)Josic au nlld!it in 
Francia şi in Italia au dat peste o org-ani
s:u c rom, :,�. care Jc secol! exista. E1 a dec! 
i11 in :crc:<nl lor, <'ri-câ t d" puţin poli ticl ar 
fi f,,sl, s:t p'l,;trc1..'.e o ci�ic im ădăcina '.ă 
in l"ipo:·. lu Dacia ins'I municipaiita.ca I o
mană abia formală c ..!csfii11\a.ă1 ia.- po1,Mul 
nu anLiCSC timpul nccc,;ar să se con,·ing!l 
Jc folnsc.:k cf. 

�ic! pă�ma hcultă r<'mas,i in llacia, nicT 
s'llbăta ·ia' barl,a1 ilor nă\'lllitorT, ni�t scurta 
,111· at!t a municipalit!!\cl. nici re,: a;.:;c:-ca I a!',� 
){,,manilor la 11111nţ!, nu 1111,s•au fa1·,,1 irJa 
cxis,caia 11·1cl org-anisă:l I omanc în Dacia 
;ai clup!l a ci pilt lbi1 c of.cial1. 

ln fcnnnll'ndc istorice a 1'is 111a1dc is,n-
1ic �.-rma, T.cop:llu 1·0:1 l'a 1kc cxi:<,!I n 
armon:c, Uar a1 mnnie nu pfitc fi de că t a. 
col.> unde c u inl'ln;uirc dc cau.sc �i d: C.:• 

fcctc. Pentru aceia av.:'nd de stuJial fono. 
mcnul : ţMirra t1it'ld ,le •lat roaa11ă, am 
căutat s!l-ml dau s.:.mll c.lc ca1DCle Iul. 

■atei■ •• Petl■e
r,.rnor 

....... 

- .. -.:.·:_-:.-:-·.--·:·. ·:-··• :-- _-

o traaucera mn 11111 1,un

Ci1to-va cuvinte inaiute-asopra motive• 
lor, ce m'aii determinat a intropriu,lo t.ra• 
ducerea în versnri romilnescî a ll&tamorfo
s\!Jor Joi Ovi.!iu.-Se �tiu ou ciit.ă avcrsiune 
c· privitl'\ limba latinii în şeololo nostro St!-· 
cnmlaro de 111ajoritat�" elevilor şi cn ca\t 
z„J şi entnsill:1111 c studiat1l în a.pus şi mai 
nl\l:! in Germania. Una clin cansele jropnl• 
sive o aci şi faptul cft autorii lati.nI în to• 
talitato snnt tradn!;i in limlia gt<rmanit :;-i 
majoritatea ]'Ooţilor romani tradu�i ln vor• 
suri nem\e:,ci de mândră frumuseţe, sunt 
un stimolent colosal la studiul aprofundat 
ni LatinitiiţeJ. aşa de urgisită la noi. Tra
ducerea în t'cmne literare şi atrăgătore a 
proza:orilor �i poeţilor latini, în car! :<A 
11,cnnrl ft-umt1:<eţ1 fi1t·i� seamlin, vor servi in 
11111.rP parte- a ridica )'l'Osti�inl limbei stră• 
moşilor in ochii tu.tuior iubitorilor de 11eam. 

P. OVIDI IASCNIS ■ETIIIOIPHOSEON LIBII

(Traducere ht versuri romln� 
JilOTO: Spoahr .-ua cana.eu nu111eru• Teoieba\ ad aprnt Iii quoJ tcohl •• •cril„ro {-rtrtu •ral .,, 

:rnvoe&ţiunea 

Sufletul merer. mi! 'ndei.mnă sl dat formele 
scbimbal.e 

In noui corpuri: ajotaţi-n1i. ,Jeilor lări picate, 
lnceputurilor mele ţ<i din toimpurI fl1'rr11111aw-
Pâol azi firul poemei Juceţi•l pe a vremei spume. 

lnainte de a fi mare. pi\mcnt, cer neţi!nnurit 
A naturii 'nfiţiţ<are în Îlltregul infinit 
Era una, ce an numifo chaos. forae neciopli�, 
Un morman de greutate, uninrsul grlmidh 
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La un loc: materii brate ale lirei resvr!nite. 
Nici un sore nu da lumei He-o luminr, şi nici luna 
Nu întregea comele sale, re·uoite totdeauna; 
Şi ln aerul din jaru-i nici plimlntul n"ati,rna 
Complinit de greutate-I ţii nici marea unde-,·a 
Nu ·atinsese aci hraţe, ca sr, tnconjure pămuul, 
lli într'una grl:mădite stoteai't t6to ci,te sunt. 
Ast-fel că era plimilntul ţti cu apele tot uun 
Şi în aer întunerec. cum fusese tot-deauua 
Elemcntde uniforme se bateau pe 'nt,,etate. 
Jntr'uu singur corp ele o dată cele ,·oei Jo,·ial'I 

turbate 
Tot ce-i cald ţ,i ce e umed nn mai ratdr, ce-i usc1Lt, 
Ce-i u� -ir la lucruri grele duşmlinie a _iurat. 
Un zet'l bun şi o fire blAndi, potoliră a::,tă cenrtli, 
Căci păm„iit de cer ţ:i marea do pămcut să „o 

despartă 
Porunci. precum şi ceru! cel senin de aerai des. 
:;,i încet, i1.�et prin capllt haosului no"ntoles. 
Jtotunji i111Am păm,mtul, tipul 1orm1:lc,r rotunde, 
Ca acein�i greut.a:.e sl. o aibl ori fi nude 
Apoi m,.rlle albnstre le împrăştie răsle\e, 
Poruncind ca să cuprinJă colosale suprafe\e. 
\".,nt�rilnr furioso porunci sr, le ngih-. 
Dede nn:'teri la is,·6re. lacuri f:iră de limite 
:;'i �u maluri povirnite fluviile le-n incin�: 
T•�te astea. du)Ji"• locuri. parte de pămunt. ·atins 
!"unt �orl,ite. inrr, pnrtc le scubor Yirtl'j spre mare 
r 111\e fiind cuprinse 'n luciul apelor fără horn re. 
Se ,�uesc 1ăr:i dd preget lovind \ermi în loc de 

mnluri. 
AgitinHl in ,·al-,·îrtejnri ins1,ăimi1ntăl6rele valuri. 
J•,,ruuci !-l-iL se nştenruă c.;·unpuri: \'Tti �e a�tert.ură. 
lrubrăc,, p,«lu"·a i11 fruuz,,; ruun\ii cei de piatrli 

sură 
:M,,o,hi lrunlN\ ri<lirnri,. tupil:,nd Yirrul ,1„ zare. 

(Va urina) llle S. :·otrr.scu-Craio-r:1 

Spre t>ol ul Nord 

Sf1:r:,1t 

Exp,-ditinnil" polare contint1ă. Ele p,'t
tnm,l tot rnni adi111c in lal,irintul de tcrî 
l'olare. mărind cunosciitele asupra nccsteî 
pă.rţl din suprafaţa pii111:iut,an-<cii. d{,r spo
rin i l,'i nnml"rnl vi,-timelor. C,ite-n\ ,;xpe• 
diti mî nr mai fi de lll•·ntionnt înainte do 
ajnn !O la cPle ;j din nrrnă, cari s'ni1 tiknt-· 
st1h < chii no�tri. 

Jn annl 1, 7!1. <-on:;,.,·,•,;nl ;iMg-ratit· clin 
Halllburg 'şi exprimă uoriuţa de a ,·�·,lea 

stabilindu- o ci,w-vn st.at)noî meto:>rologine 
iu resinnile arcti,·e şi St,at�le-Unito trimt
scră doue expediţiunî sub comanda locote
nentilo:- Rny şi A. W. Grecly.-Din 2o 
m1:,ml,riî, carl compuseseră u:tima espediţie, 
numai şnpt,,:, ati fost regă.a•iti în Tera-Nova 
la 11 Iulie J, 4. Ca şi membrii din espe
diţiuuca lui Long. ei fura rr-du�l sA ml• 
n,'tnce pieilu ghetelor şi cuvorturile lor, ba 
unii nu se dădură înapoi de a mânca chiar 
din c·adavr1:lo tovarli.şilor lor, sucou,baţ.l 
din <·ausa suteri11ţolor. 

Căpitanul danez Froderic Roim, a.ploră 
inke anii 188:i şi 1885 c·ostcle orientale ale 
Groenllmdeî şi plilrunse spre uord piml la 
ni 68-lea grad, unde găsi aşezl\ri dr- eschi
ruoşl. Groenlnnda n - fost. r-sploraţ."\ ,i mal 
înainte dar ,:i în urmă de Nordeuskjveld, 
Nansen şi niţii. De 1wi înainte numaT avr-m 
nicI o cspediţie însemnnlă, plină la cele 3 
din urmă şi annmo, acea Iul Nansen, a lui 
And,:e şi în sfl.rşit acea a dt1celnl de Abruz�;. 

Dar înainte de a trece la aceste expedi
ţinni să încercam"'� vedem, cnrT ail fo3t cau• 
zele, pentru cari espPdiţiuniJe polare nu aii 
putut reuşi de multe ori. 

Aceste cau$e sunt multiple, se pot iQSll 
reduce la 3 urni principale: nespecialitatea 
Yasnlui de călătorie, scorbutul şi trigul cu 
t,·,to t!onsecintele luî. 

Bastimentul a fo:<t mai tot-deauna cansa 
pentru care n'a reuşit espediţia, luând pe 
memlJril e: tări� adiipcst, in mijlocul ghe
ţurilor, espnşl frignlni, dar mal ales pn!$I 
in imposibilitatea de a se intorce. Cele mal 
multe espeditiuni polare s'ail proiectat şi 
esecutnt dupA o prepare relativ prea scurtl, 
nşa că vasul n·a putut fi amenajat şi adop• 
tat scopului, ce se urm>1rea. 

Aforr1 de aceasta. constructia lor initială 
nu <·orespnndea cu ,·iolenţele pe carî avea 
><it ll' in<lure, în cât fatal trebuja,1 să fie 
,;droltite sub presimwa enormă a muntilQr 
J,. ghiatr1. (.;J1eţurile sait banchisele polare 
sunt în continnit mişc-are, !li' lrencii. se gră· 
111:,d,·sc nnel,· 1wsv• altelP. exer1·it,·n;I o pre- · 
><innc nimiture. Acela'/ joc an• Io,· in cinu• 
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pill• ele gbiaţl, ca ln câmpiile deaerte şi 
aoo�te de awpurl. Acolo unde ieri a fost 
mare de1Chid, uii ghiaţA liniştitll, azi pote 
fi un deal 1&1i chiar o.n munte de banchise 
l'Mt1mlate unele peste altele. latA dar o pro• 
bleu;il, � trebuia deslegatl. Ce forml şi  
conltrucţie Iii aibl vasul ? F()rmele vechi 
ian enii · bune, fiind-d ele otereaii gheţu• 
ri;Jor · o p_rea mare 91.lprataţl de presinne, 
�!,lnd flancurile prea drepte. \' om vede cine 
a resolvat aceuti probleml. 

· �r:h�tul eete o maladie, care decimeazl
de ol:iioeI eapediţinnile polare şi era aprope
iuevitabil )a eepediţiunile din trecut, fiind
�- ��- se •udiase luci. biue patologia şi
�entnl IHlii. In or ce cu, lipsa de hranl
��bţll; mal ales de verdeţurl, lipsa de
r.,�eţnri, lipu, de api potabili., lipsa de
�� influenţa umealeI şi a friguluI,
i.âU. �e cari produc acorbitul. AstA-zJ,
d;apl ohMrvaţil îndelungate, scorbutul se
tnllturl, nimicind efectu) causelor, Cllr'I îl
�roduc.

FrilJlll e pote cel mal mare inconvenient 
�I co�tra Iul cu greu se pote cine-va a
� La espediţinnile trecute, niivile nefiind 
coo,truite în mod special, trigul şi umezeala 
pltrun�eaii forte U!fOr şi aduceau cu sine 
bc?D, � des scorbutul, care apoi tl.cea ra
va_g1). In cuul, clnd •'ar fi ajuns la o căi• 
duri. potrivit.A, se ridici\ totuşi un alt in• 
convţ,nient,-lipsa de aer curat, adicl lipsa 
de ventilaţie. latA o serie'de inconveniente 
de cari espediţiunile urmitore aii ţinut 
s�a. 

•pediţ.iunea polari a Iul Nansen e tării
lndo.iali cea mal lnaemnatA din ,·eacnl nos
tru, fiind-ci a avut ca plan de operaţie o 
bui aciiuţificl. 

Fr. Nauen clliitorind prin mlrile polare 
N coaviue_ee �b propria-I esperienţii de 
esi1tenţa _ unor curente marine deetul de pu
�ice, cart tranneazl oceanul glacial, 
trecând probabil prin apropierea polului. 

�i alţi exploratori aii obNrnt existenţa 
ll')elltor cven&e, avelld de 1uferit etectul 

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

banchiselor tinlt� de aceste curente, carl 
le impedicaii drumul. 

Afari do aceasta lrebne 111 admitem a
ceasta ln virtutea legcl natnralo fiirte sim
Jlle, ci apa, care iese, trebuie inlocuiti\ o:u 
alta, care intra. La aceste lapte li& maî a
daugi urm!ltore]e ohl!eru(iuni. lu fi••-care 
an mari cantiu\ţî de !Pmno din SibPria sunt 
transportato toc mal pr costa Grocn landel �i 
fapt mal botAriitor: ri\mll�itele .Tean„teJ. 
oare făcuse naufragiu la nordul insulelor 
Noile Siberiene, aii fo'lt adnse şi araucat.e 
tot pe costa Groenlandei. lntâmplarca acc�ta 
a intArit şi mal mult pP Nauscn in convin
gerile sale. Trobue dar sii existe un curent 
marin intre c6stele SiberieI şi Groenlandei. 
Acest curent 'I va utiliza Nanse11 şi ia.I.ii 
cum se esprimii el iusuşi. 1) ,.Intentia me11 
deci este de a ru{I sen-i de aceas�1 comn
uicaţiane, pe care mi-o oferă natnra. Voii1 
încerca si\ descopăr unde '!<I are ohir„ia <'U· 
rentul şi me voiii in:irepta �litre polt;l nord 
până voiii fi blocat în gheţurile polare, a
tunel voiu lă.�a să fiii transportat prin re
giunea necunoscut.ă. de cea )'altă part,· a 
polului". 

Pentru a adnce la îndt!plinir,· plannl sr.i1 
Nansen aYea nevoie de rm vas !<pecia!. r.arC' 
sii resiste gheţurilor şi si1 ofen• esplorato
rilor un adipost l!igur. Constrll(·tin speciali, 
a luI .Franc" clei aşa s·a numit ,·llsnl lui 
Nansen a coriispuns1>C'rfod n�t<>pt�'\rilor sri!e. 
Ar fi interesant să diim o de.scrine C'xacl;i 
a constracţiei ,ia)e, spaţiul însă nu 1w per
mite, de acea trimetem pe cel ce s'ar i11-
teresa la scrierea sa „In Nacht un 'Ei;,." 
tradnsl\ î.n tote limbile moderne. unde \"Or 
găsi tote detaliile Dt!cesare. 

In or ce cas forma şi felul de construc\i1• 
al Iul "Franc" a diferit cu totul de al celor
raite niivî. Feţele laterale sunt ast-fel in
clin;.te. in cât gheţurile cuprinzând Ya�nl 
nu mi destul punct de reazim şi nu'I p.-.t 
stri,·i, ci alunecă pe margini. ridici,ndu-1 ln 

') Vezi articol. s.:r, ver;; le P,,le NorJ din "La 
Lecturo ilusuee no. 8 din 2.'; Iulie I :lli. 
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sus. Prin I\CCnsl.i\ construcţie Nansen a de,i
l•·gat prima proulemă. 

Pentru a �vita scorbutul. Nansen a în
grijit de o hrană ci1t sr, pr',to de variatii ,ii 
forte binu conservalfl, a,:a în ciiL 11mid1tnt<·iL 
:-:i frigul i;l\. nu o p,;1.,1. pi1truncle. Jmbrlil'i\
niint.ea şi tote m.:l(;•l'lllto oliiecte aii .ost 
de asemunea alese· şi preparate cu cea mai 
maro iugrijirc,. Pentru expecli\inoi d(J recu
nvştcre în cns N1111l „ltr,,ck ar li bloc:it, 
s'ai\ prov1:z11t sănii >iÎ <·i1iniî cd mai n•sis
te11ţ! hi 1rig. 

Citlduro. va�ulul so intretino printr'un 1·11-
1ril\•r, iar vontiln\ia print.r·un aparat. in

YuntaL do in:<n�1 Nan:;en. caru a ·1,irit şi rci;
pin:.;e a<-rul. Prin aceste 111ijlvc·,· ·'1111 înlii• 
tnrat tule inconv<•nienteh.• e.xpeclitiunitur 
Ll'P<:,1tr. 

EsJ11•diti1111ca f'iici•n:ln-se în condi(i1111i !)l1t1e 
i;i n,,11lta1 elo la cari s'ai1 1�j1111s, nu fo:<t 
sul isfiio-i1turo ,:i ducii Nnus,•n n'a 1iju11s I,\ 
s,·O('III ,luri1,, prohnbil ciL n·a �iisitcur,•nlnl 
c,111alal ori ,lt-viat do la ci. 

A don;� ,;spl'Cli\,inne. cu tolnl ori�innli,. ,. 
a,·,·in n li1i Amli•;,, .. caro a pl,·l'ttt i11 l.,nlort 
ntili>':111'1 c·11n·11tc),. a1111osleri<'O. J,1,•i:i l111 
1\11,lr:,,. 1111 <' de ci,t acc<'a :1 lni N:u,son a
plicai,· la atm""t;,ri,. J3n1onui s:,,i era 1p1nsi
c:q,1 i\·, l•Plll,1'11 ca sii 1111 ,;,• înalt,, la alLitu-
1 i.li11i pr••:1 111a1'1 �j �,, ia :'ISl·lcl :wru11nntilor 
111ijio,·1il ,I,, a fa,.,. ol,,f•t·\·11\itmi. Unt!,• s,• \'fl 
li 1111,,nd A11,tn:e ,. o 1•11ig111:1 �i f'aptnl ,·i'1 
1111 s':1 intnrs )'i'i1:i1 ac11111, dii tl1: l,,,uuit ('fo 
:.ti,1 ,-1,·i•t�i 10,nr,1::ii „;j s11111 )'c:·d11\i p,mtru 
toL-d,·:urna. t:,·n·,•tiirilc s:1111 i1wop111,, dtij,� ::i

in:<n�i 1lii,•,·l,· d,• Al,rnzzi, c11r,· a l'l•·<· 'lt de 
cun·1nd !<]'1'•· )'"I ,·a fo.-o ccn·etl'iri în ac<.'asl:1 
di1·e1·ti11n<'. 

Inch,-i11cl a111inti111. de�i n..:P.a�tii l'spcdili" 
ur jllttea si11;:nri'L 1;,m,a ol,i,·ct ni 111111i nrli• 
col, c,1 1·un1putriotnl nost nt C. Haco,·i\i't s'll 
intors ele lu polul Sud 1111.fe !nasc l'arlt- la 
espediţia „Belg-ic:,·i�. E 1•ri111ul ro111i111. cari! 
a pittnms ::i visirnt glH•\uril,· polare i11 cn
litato ci,· s:want, �i 1111h1rnlist ,:i ,1,·,·i s:1 nş
teptiim cu intere�. d,•s,·riptin11ile interesa11te 
a l01•h•r vc:.rnte ,;i sut',·riu-. 

F.. Fl:iri:111 

Dumi.tru -Stăncescu1>

(�••liţe bio&ra8ee) 

A lii.turi ele Ispiresou,-acel Uncho� spl
ws - put.Pm pnne şi pe regret-atul 1criitor, 
D. Stăncescu.

El a tri'lit pe când o pleiadii gogemite
d,, maro do bnr,)i. poeţî, prosatori etc. un 
atom do foldoriştl dintre care şi el, fer
mecnii lnmi:a ;;i rrau admiraţl cilcT iutreţi
nN11i gust ul d„ citit cu scrierile lor. 

1n mijlocul ncustPI at,mosfere, el singurul 
s'a afirmat ca tolclorist, M·fmd un merit in-
1•nnt"st11bil 

Cunosciitor perfect al grainlul popular, 
Stăncescn a pnl,licat: 

BnsmP, t·erhul d<' aur. alto 1,asme, sn6ve, 
1Jas111e �i sn,�rn, ghtmP �i povel?n, la· gura 
soLei, n,nsme �i snove). In t,jte n,·este scrieri 
:,o o�linclest· ,,mi'1estria ,ie a tura expresiile 
popornlni.· miiestri.- 11imit.,ire, ciici aci afli 
,.limba 11,•noşii ţeriiu,:scit" 

,;Mai nl,•s in ce pri,·eşto ghuna şi hazul. 
irouin şi snrrnzurnl, literatura popularA!) 
romitn,:sd"L nu-�l g,1sf'�to pereche in nicl o 
nhi'1 liternt11ri1 popularii din hune. Dar abia 
rlo la Jspirescn incoal'1'. nceastil vini'I hogatit 
n ncrleî mine de· a11r, co se numr•sce lite
ratura popularu, a inc„put a fi exploatntl\ 
,·,•\'!\ mai cu dinadinsul. 

Un >'l'n·iciu l'tt mnlt mai mare se aduoo 
literaturii atunci când, fiirii a se n,plica a
TIP•·•!of elor l'opulare tortura rimelor cu or1-cP. 
1,n·t, ,-le se re1,o,·cstesc po cât. se pote în 
gminl limp..:cle şi colorat, care este propriu 
tuturor prodt11:ţiunilor literare populare. 

C,·en-r:e D. Dumitru StAncescu numeşte, 
-dupr, Ispirescu.- sn6,·e, este intocmaI ge
nul ex('lnatnt d.-. D. Speranţ.ă sub numirea
eh• ,.An,·cdole popularo " Câte-va clin aceste 
;; 11 o a ,. e >'nu a n  cc d o t c• sânt chiar poves
tit a ele nmimdoi. de fie-care ins11 în felul 
si·it J)l'O]'rin. 

'). Născut 1SH7 - Ul:l!l. 

•) Popom11!1, 

;_ 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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D. �tăncescu a 1n17.Ît Sn,i\·a ţi pose·d,rn,l
in mare graci talc n t u  1 tle li 1•0,·esti în 
fe!ul popular. nel'reto:n\ios, 11(•-o rP,Jii. c-a un 
parf11111 Je 11,,re ci1rn1wn,:,wi\ i;i pr6�piit;\ 
..t c. t•tc." (Ade\·r-rul litl'rar Bucure�ti l t<�-1 J.

Intenţia _trndusii in fapt. p1·in inliin\arca 
�Bil,liotecei pentrn tO\i� cn editornl :\Jiill.er. 
dnpe 111ost.ra "Uni\"<•rsal llil,liotek·' L€-Îp\i�. 
a lo�t snlntnră. c:wi a cootril,uit at.·,t la 
inllorin•a literai urii romi,ne-prin colal,o
rarca �criitorilvr no,:tri do Yr,h",1-.--ci11 �i 
prin vnllciari�an·a ucc::&<.r CUf\i- pretul fiind 
nti,t dv minim!... Cn uc,-·stă oc•ti,.<;iuue trn
ilusu din dh·e1·se opm·i. t<,t ce scriituri struinI 
a11 produs rnoi striun,·it, 1,0 li,ng,1 1Jn11Li
l'lole .r:1\'U�•• rle drn111·' fă,·ur„ scriitori!ow. 
r,•111:1rci11lll11-,a• ca t nulncrttur distins. Ca di
rt,ctor al roYistoi r.Fvia. Jll'llll'U lo\i' timp, 
du doi ani pi1ni'1 ce 1,.;1,1. su puse ziil'or. 
Stim,-,,s,·11 n l11cr:1t, f'ilri, pregd. rnm1t·ă ti
ta11iu:i. nuuiai ,:i 111.1111:li „l'J'r" a-�i cl'-'J>l1110 o
holnl p,· altarnl u11Hmitil\ii" ::a,-;:-, ml' t"Xprim 
în liml ,a 1J-l11i Drn;.:omiri:>scn. 

Sa,·rili,·,1n.J totnl. l'd li111g.i de\·utamont11l 
•.-i :tl,11,•;.;-a\in11.;n d"J'llSă. 1,rin 111ijl,ice:<1raniî 
a întins in pop,1r ,·ul tura, sprijinit du �,·rii
turl tal,·nf:11_i - t·n ,u·1icol•· inslrm·ti,·c.
.. V,)!nnl\ll Cr,1mp,·io·' s,• compnn,• di11 J.11-
,.;1\i 1111itc iutr,· ,·I• 1•ri111r·11n fir d,· 111nrali1 
"impiii şi 11�(,r,1. ,·aro fov !'fl. op,•ri\ sfl fi,: 
,-i1 it:, cn ]'::,c,•rd �i f11l11;;·'. 

A >'.·ri< 11111h �i 1,in,·. a m1�1t-it c·u talent 
�i cil ,·i11:<11) ,Jicc. d. D,·ln,·ranct'a cle:<pro T ,_ 
l'ir,•:<,·11. A,:1•!:1-::i lnl'ru ,Ji<· �i r•it d,·•l'ra
:,1,,nc,·s,·11. Ră)'Ît. in IJ,;r,·a \"ir,:1l'i-tr,·i-,J,·r·i
�i rloi d,, nnl - ,,I la .. <ă un gol man• l'rintr,:,
J'lllolici,iti. s·a dus; ,!nr prin �<·rieri, .-1 \·a
ti tot-<l-anna într,, noi. Scri,,rilo :<ni" rc)'•·t.
pitnr,·<ci. l'li11e ,le wn tl ltn7.lit·. ,mni citito 
c11 gust ,!-· popor iu dt>0�,-1,i. c,ici pnn-�1 
nscnl(i pe unhcea'inl iste( şi n,·intr,·cnt d,· 
�ngalnic po,·estind ştr,•ngiirii car,, mai ,J,, 
cnrc şi dcsliltiit.°>rt• cm11 ,)i,·Pn ,·l cl"'"l'r,· 
Creangă. cu admirahilul simt artistic. A 
c•olal,orat la Powstea Yorhii. Gt>nc·ra\ia 
Nuuă. Ro,·ista Olt,'.uA C'k. A triiif un ,·is 
de ,·ia\ă, ca �i prietenul seu Traian Deme-

1rcs1:11, �i acum s o,lihn••�te ... ,,Luî. prie
t •·nl .. �i <·i1 it.,ri ii tl:°IOJ uo 11 \'clll ma.1 l,un in 
noi .... lacrluni :· 

conr orinta Il-lnl Viriilio A1dronesco 

Ti·uărul şi 111nit11osul prufesor :.,im
n11sial. D. \·. An1lron(•st·11, a tiont o 
conlcrintă i111portanl(t din t()atc p111w
telo do ,·CLlerc, a,·.:•ml ca subiect: 
U 7Jrioirr,, i�loric.i, asuprt& Dubroge. 
Sala. C:��inulnl Comnmll a ora�nlu1 
nostru an•a în c>a <.•lita intPligentcl 
l\)n.-;ta11ţie1w. în 1J111a ele �, ln11ic 
cfmd confcrl'nţinrnl. dc,d:î�ur(� în 1110<1 
clar :;;i concis, YCtlcrclc salo asnpra 
t1 ccntuln1 acu�tei pro,·inci1 aC'11111 de 
noii sub sti\pftnirca r-imâuoa�wă. Ca 
uu material br>g,,t do studiu, J11cre11 
(locu111cntat, �i t:11 o sistc11,atiHaro <'· 
rudită. pnblicnl a a� ·uitat cu ntc>n
ţiune: incordat(i dci-\'(tluirNt faptelor 
at.ît, de variato .�i 111ultiple di11 isto
ria Dobro:;cî.-Dc aceia �i aplaw:;elc 
bine-meritat(' alo pnbliculu'i rnhuc-
nca,1, snpliniiml pasajele în caro D. 
AndronC'scu. llc�i clasic, ştia să in
c:i ltJeaF:crt tcrcnuJ arid al subiectnluî 
:;-i stocul colusal ue fapte istorice. 

Pnrtca în cHe conferoutiarnl s·a 
ocopat. cn o logică impeeabilă, rlcs
pre limd.-f,, stn!11foi. Bulgar în cursul 
tiinpmilor, ni �•a părnt partea cca 
mai doctă, 1li111preună. cu magistrala 
llÎ;.;cntie cc o lficu asupra numeluî 
Dolw111Jm. 0-F:a, pr,1heazi'L ci't ace�t 
nume nn poate ,·cni de la Dobrutici, 
Locrnl cn ('f1t'i-n1 an't do �tăpfmire 
nu1.uar. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



O\" lfl l U 31 !) 

Pentru o mal cxactit 1lt1rc de :-ea
mf't asn pra accstd con li•ri n ţ c, 1lai'1 ac·i 
notele luate îu �irnl cxpu:; de ,·or
bitor: 

D-sa ineepo cu un tablc,11 tl�•stnl
de amăn11nţ.it :-;,i limpc,lo asupra sciiu
ţo1, intcrp·etcază po Herotlc,t :;:i ne 
amtf'L ltotarcJo c'i, in<.:epcml du la 
Varna spro nonl, fi'u-ă să. nite ceia 
cc este ele marc importanţă pe11tn1 
1101. descrierea. hotarelor popoarelor 
:;cptcutrionalc. VorbiuJ <le pupo�1relc 
tracice :;i tlc expansiunea lor spro 
nord, le ocnpania Sc·.,·tic'î c•i,;-dnnă
nmc tlc d"itrc Gct1, do Tribal'f. Mys'î 
L't1·., arali't rolul lor la Dunăre. 

î11sr1, ca ori-ce din lnmc. care am 
p:1rtea lut bună �i p:trka Jui l'l'H, t:1-
lC'1ttlll c·u11lcrcnti,1rulul ct1 care a !;'ti11t 
,-.(t il11111i11czc neagra. 11oapto 1li11 trc
,·utul i,;tnric al acc;;tcî pro,·inri1, a 
t.icut 1•fl. 1.'ll aptit11Jinea 1111, să ia o
marc pa1·tc din ee,•:<111 coDforcntC'i,
a::-a că, mal pC' unnil a fost 110,·C'it
:<ii trcar:i inat rC'twtlc a:<npra eelor
l'altn l'hcsti11111. 1,: :1,le\'t•rat că s1:
hie>ctul li:nd 1•0111ph·x �i 11111�. c de
111irarc c·:1 lJ.,.,., a l'nprin::: llc.,.t11l 110 

n1st teren.
'l'reci1nd la intinclcn':t Rornf1nilor 

1·11 stăp.inirca Joi· la Duuărca. 11c a
nlltL i11 tri't,-t1tur1 marî rolul 11rnn:<l'· 
lc11l111 ':'i trofoul111 de !a .Ada111-k!isi. 
prcrn111 -':'i organisn1·ca romauă a pifr
tci i;; dnniircnc în �ly.sia. i,;ccuncla 
t ai'1 inlcriuriL Oe aci intră în confo· 
el !raţia sc�·tică, sau romati:::ă �i go 
tit·ă, arittfmd urt,·f'd1rile barbarilor la 
Dunărea de jo:<, pf1răsirca Dacici ub 
Aurelian :;i pozi�iunea etnică :;-i geo-

gratic:ă a �locsie1 inferioare, f�ţă do 
(.;oţ,. 

.,\ pui, trecu la orn:;cle Dobrog<:l. 
cu t:arc prilej explică lllodul do <.;O• 
Ionizare al l\lilcsianilor, Carionilor. :;:i 
Gn•cilur din Hcllada făccoll ast-li.:1 
�i istoricul următoarelor ora�c: To· 
mi.s (Coostantiaua), Callatis, Troes
mi:::, Drust:>rn111 �i Istriopolis. Tut în 
acc,istă parte a cootcrcnţc1 sale, in
terprcteaztt cartogn1li1lc antice, ca 
tl'llmla p1.mtengiriauf't. ptolou1oică. :;;i 
acea a geografului H,wcnat, din caro 
ileduc:e î11,;,ă11111l:'ttatoa unor ot·a�o :;i 
îrnpăqirca lor în :s c:1tcgorii: grece, 
ro111a110 �i getice. 

,� orbind do sta l>irea cre>:;:tini,.urnluî 
iu \'alea dunăreană, clicsLiune inc.iru 
era Jc rlc,rit si'i aibă lllat mult ti111p 
:;pro a :<o li putut intio«lo mai mult, 
D-sa combate pc Golubinsk_,. care în
opara sa, "pri\·:ture la creştiui:0m"
spnno cl"t cre::-ti_uismul a fost primit
ele c-ătro How,inî de la Bulgar,. Pen·
trn aceasta. O-sa probN1ză exii-tenta.
cre::-tini;;muln'f în Dacia in al :!-lca
;:;ccol. arăti'.lnrl �i cum ;;'a tăcut sd
zimwa îutrc pnp-;rclc gotice din a
cea tă prO\'incie l;i trecerea lor in
Dobrogea. li di't :;:i numele episcopilor
cre,;:tinî Jiu Dacia car'î luară. parte
la primele 5 siuoacle, ecumenice şi
ne desln!;'CŞte cum, în al .j.•lca din
ace.:<tt' si1!oadc, se decide ca episcopii
pontic1 :-;ă apaqinrt arcliiepiscopilor
din Constantinopol. Repet îD acest
punt istoric do toată în�emnătittea,
itr ti trelmit să insi;:te ma'î mult . .-\m
simtit multă plăcere. totu�î. când am
Yăzut c,\ 1>-sa probează exi:Jteoţa e-
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piscopatclor din Dobrogea, citănJ 
numele unora dintre cpiscopî, ca 
Bretoni ns, Theotim şi A rtcnil'I. 

lntrtnd to secolul al vr, ajungC\ la 
divitiunoa imperiuluî rlbllritean dupll 
Justinian I. 

Ca notll distinctivii. a conferinţel, 
fu cAnd D-sa ajunge la invaziunea 
slavl şi bulgară medi11val�, discutând 
limitele statulnl bulgar îu decursul 
timpurilor, bazat pe hărţile geogra
fice medievale precum 1;<Î pe textul 
geogratic al Iul Lelewel, discuţie fă• 
cută în mod critic care Iace onoare 
tinărulul conferenţiar. 

In tabulele odrisiano din 'l I.ii şi 
11 =•'� spune, indică. oraşele vcchr ale 
l\Ioesiel şi numele Dobrogel do Bord
zau. Revenind a pol la tabula lua A li 
lbn A bulhassan ( I 008) lbn Said Ma
grebinus şi la tabt1la catalana(1375) 
ne do,·ede:;;te schin!!,>a�.ea numirilor 
de_ or�e: din Odessus-Varm,; din 
Pandeli, Mangalia; Constantza, .;;:a· 
lina, Moncastro, Dinestro, tc,t aşa în 
mapa Iul Andrei Biancl:iiQ, A11dreas 
Benicasa, ,:;i în tabula coutinentalis 
din sec. X V şi X V r gâse�te '"i maî 
marl apropieri Gostantza (Constant-'), 
Pangrilla (Mangalia), �ilistra, St. 
George, Solina, etc. 

1n fine, ajunge la ultimul punt al 
conferinţel, la c0merţul maritim al 
Venf:ţianilor, al Genovezilor şi al Ra
guzanilol·. Aci indică debu�euriltl fie
clrel republice şi nrată că partea 
Ragusanilor era de la lJangalia în 

- jos, cu centru principal la Varua. Pe
temeiul tratatelor de comerţ ale re
publicilor cu �rit valaho-bulgar, satl

numai cu ac<'I bulgari, arată. prcfc
rinta cc ><C dădea Ragu,..auilor cnrl 
erai'i r-ilad de orirrini t Aici, conferen
ţiarul arată cu precisiuno hotarele 
Bulgariol sub fi<'•C31'8 ţu bulgar. 

Făcc'·n<l diferito concl11.:.i11n'f, \·or
be�te do r<'gclo A lcxandrn Şi�man şi 
de despărţirea statnlu1 bulgar, c!\.nd 
Turci, se află maî puternicl în Eu
ropa, �i tot atuncl arătă �i ocuparea 
unu, sfert din Bulgaria do c-?itro nn 
boer, DobrnticT, Je origină poate do 
pc ţ>:nuul wăre1 Adriatice, iusr� 1lo 
ucam nobil. :$i de astă dată, cn multi"� 
claritate, confereutiarul specifică. că 
principatul acela al lut Dobrnticl nu 
se întindea do c;'\t Jo la Mangalin. 
ia jos. p;luă dincolo do Varna, ca
pitala luî, anlnd ca ora�e Eruine �i 
Koziac. Cu ven•r1 apoi combate pă• 
rerea cri nun1ele de Dobrogea ar \·eni 
Jo la Dobrutic'L Trecând în revistit 
numirile \·echt alo Dobrogei, ca: Sc,\·• 
tia, lJysia, lloesia, Uorzau, Bordgean 
etc. spune că. Ra�usaniî erai'.1 do,m
mi�i do către �lav1 Dobro,cenî, iar 
cetatea. Hagusa purta numolo de Do
bromic; şi ni-aratr� că. teritoriul h.tî 
Dobruticî era populat mal mult cu 
slava dobro\·cenî, în urma concesiu
nilor ţărilor hulgart Apoi pe basa 
concesiunilor de jurisdicţiunc, admi
nistra{ie, armată şi poliţie, date Ra
gu·anilor iu ţinuturile dintre Man
galia pi\nă. din j0s ele Varna, con
ehide d'L numele p't'ovincie1 s'ar fi 
putut lua de la poporul care, acutu 
dl:l\·eniso indepcmlent, prin uzurparea 
făcută de C'ohrutica şi încheie con· 
forenţa cu expauziunea munteană în 
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dreapta DunlreJ, cu cuceri;;le lut 
Radu, Vladislav şi Mircea col Ill
trAn, d&.nd citire şi titulaturilor lor 
<lin 1379-1387. 

�ingurile punte mat slabe din ar
gumenţ.aţiunea D-luf Virgiliu Andro
nescu, a11a dar, mi se par: 1-a ci. 
stocul de cunoi,tinţe asupra creştinis
mulut trebuiau sistematizate mat bine; 
2-a cAnd ni-a vorbit de domnia Iul
Şişn ,n, era absolut trebuincios sl ni
se punl in vedere şi doJumentul Ry
lan, referitor la administraţia şi la
comerţ,11 de la Marea Neagrl. Poate
el! lungimea subiectului pentru o orii
de conferinţă nu i-a permis să facă
de cât menţionlrf şi citaţil, care n'a
jung pentru stabilirea unul punt ca
pital de te7.l ca acela.

Altminteri, în fond ca şi 'n f"rmA., 
conferinţa D-sale intr'un teren arid 
a presentat · tot interesul ştiinţific 1;1i 
sperAm el pe viitor vom avea aceiaşl 
pll'icută ocazie de a ne lumina şi io -
alte sbuiecte tot aşa de bine studiate 
şi aprofundate în mod critic. 

-------

Inclficdtura fig<11uasca 

t:u \i;.:a11 din fire 
I· iinu cam hn\oma:,. 
Ad, intr·o clipire, 
!;itcrsc un curc;.n 
!;ii o gâscă ;.:'' a.�:1 
Cc şi'o alcsasă 

1: ar, fiindu-I h ică, 
J;e ! ca nu cum-, a 
C'o să 'I ia <.!c chică 
Cel ce 'I cău:a 
ln dcsagl Ic aşca,:ă 
�i aşa rcflcctbll, 

,-\cum. orr şi cine 
De m'ar înt1cba, 
Eu, s!l mi! ţin bine, 
Şi să spur aşa : 
Ia�a ici am or:r. 
.Şi dincoa on:z. 

Car fiindu"! fr ic:t 
Că o să se 'ncurce 
Se gândi să qică 
Până ce o ajunge 
I Io traista cu orz 
.Şi una cu o,·cz. 

Dar, din întâmpla, e 
L'.n ro111i111 dcştc1't, 
Cam acciaşT calc 
O urma ci drept. 
Pe ţi�an ii ndc 
La d se repede 

:\lcrg,'.:nd hinişor 
Ca �i nu 'I audă 
Oica tot u�or 
l'asul s1

rşr ascundă 
Oda tă s'I 'I ia 
Să ·1 p6Lă !!peria 

Cc 'T în sacr ţi�ane 
De mergi to� cu frică r 
Ţin'tc ho\omane 
Că te iau uc chică, 
�i uc n'<,l rcspu:1de 
l:e ca te vciu tunde. 

Ticanul f, icos, 
S"a cam zllpăcit, 
Repede, pe uc-s, 
A l)is cc a gândit: 
Ho t1a.ista cu gâsca 
Şi una cu curca 

\".:q.:nd cc spusese 
Cu palma lo,·i 
Gura ce putuse 
A'l cam plldili. 

qic-,nd: 

821 

Spurca-te-aşT da gura murdara 
Ca ma facuşT da horara. 

....... ·.·.···.·.li.' ..... "llfl!I 
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Armonie depărtată Şi astâ-zl 'ml r�sunl ln urechi� fer•

mec1itorul slH• glas, miracolul netn
···- trecut al vo<,et sale. Cu muzica el

Un fermecltor glas so dc::ilace din 
trecut, tremurând în note clare înalţ! 
din revlrsata apl a timpurilor mira
giul limpede al \1rc1111u-ilor albastro, 
al fericii-el m6l'te. 

Plutesc pe marea a amintirilor din 
larg11l et tC1t mal dulce, tot mal tm
bltltor se h)_alţă. ::1âutul. Me îneacă 
Jarmecul revoderi1. 

Splendidele ţenuml de am· aprinso 
de s6re, pe care le-am aLi11::1 odini6ră; 
le revod acnm în plina 101· lumină, 
in coloritul lin �i calu în care mi le 
î.,făţişa altă dată incăntaroa. 

Din clar obscurnl vrcmcl rcsarn 
suava idilă a iubire, melc dântfl.iu 
la umbra copacilor betrflnl, în 1·uurn
rile căror tremurai'i ,u-ipilo albe alo 
columbelor, primele lumiu1 ale rcsă
ritulnt luri�i\ndu-so iu noplca pădurcl 
clnd strân�• în braţ,e ascultam snsu
l'Ul apel, fo:;;nctul frunzelor ase111ăuă
tor fâ�iituln'( uucl bogato rochl de 
mătase. 

Ermu a:;,a de tcu1Lr când n\}-am :;ă
rutat iutaia ur;L sub :sceular.:'1 curonă 
a copacilor, cc cu 1m:1iu1 du verdeaţă 
uu-a b:ue Cll\'Outat. 

�i cât ue iubeam în 111ijlucul li
ni:;:teî de:;ăvar:;;itP, pe care .ajmic o 
turhura, lumea Clt lucil 1mejo 'hu c
xistrl pentru 1101 �i viaţa intrengă cu 
llgomotu-1 dc�crt expiră la marginile 
parculu1 solita1· ! 

Câtă lini�tc, c,1tă lini:;:tc ! 
E1·am mcuţl unul pentru altul �i 

potriviţl în tote; nu ue gândeam că 
într'o q.i oceanul vicţcl �tărărnimd 
sperauţele nostre 'are ::1ă înece cca 
ma1 curată, cca ţual slăntă dragoi;te. 

Dânsa o rcvM iu vil'giualelc·l ves
minte albe, era o lumină vie în nup
tea pădur�t; e <;liua cca mal 1Mălu
cit6re din 1}ilcla vieţol mele. 

imbătăt6re deştepta plidurea adormitl
im:redioţcnd ecoulut aprinsa sa iubire, 
o uud cu aceca�l intensitate, cu ace
la� farmec in lungul nopţilor de in•
somnie.

A rar c[1tc un corn de vâolt6re re
suna prin amurgul parculut. Sunetele 
acelea depătate, dulcei<', durerosul lor 
ccoi'i, amestec de regret de preve&tire 
ne :;tA.�ia inimele. In glasul lut pare cA 
auzeam: aduceţi-ve aminte. A pol fe
ricirea treco apol din uuu : Aduceţi
vc: aminte fericirea v6stră e trecA
t6rc 1i o lini�to ad,îuc(l urma ncestor 
noto ce no spăimântni'1 ca o preves
tiro amară. 

lată că o mure luminl s'a {Acut. 
Ca::itc:lul cc pauâ atu�cî fusese mut 
peste lerestrcle căruia crescuse liane 
i;;i se ţesuse p,\i"jeni:; s'a. aprins de 
locur1 );'i de luminl. iar viaţa. cu sgo• 
mutu-1 deşert a pătruns pfinll la nol. 

Era strălucilvrc subt lumina balu
lu'( i;;i rochea el de dantelă părea ţe· 
sută diutr'un nor, dar cât o iubeam 
l.11 haiuele-l simple, în ooptea par-

.· culut subt blă.nda m:'lngâere de 81'· 
gint a lnnel. 
- ţ;i iată că ca a început să iubească

danţul, \"iaţa �i lumea �i locul cande·
Jubrclor bogate a gonit umbrele dulct
:;:i parfumate ale pădure1 ; iar viaţa
dc�cartă nu in de�ert a bătut la por
�ilc castelulnl, clici în vârtejul el ne
bun mi-a răpit'o.

Castelul :<a aprins odată mal stră
lucitor ca nicl odată de focurl şi lu
uiint 

Era nunta el. Nu o ,·�<,lusem incli 
a�a de frumosă ! Io ochil et um�dl 
�i alba'?trit ll trcmnra. fericirea, i so 
înpu1·pura obraj1l şi vorbea cum nu 
mal vorbise pQ.ui'l acum. 

Eu în neştire am plecat pc aleele 
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tntuoecate si 'am mers înainte, m'am 
afundat Io n6ptoa parculut, am mere 
pAuA. ce am clzut la marginea unu1 
,anţ peste albastre flor1 de cic6re 
peste roşiile flort de mac. C&nd 
m'am deşteptat eram ud de roul, 
sdrobit cu desA.va.11irc, abea pu�m 
tnglna câteva cuvinte şi plAngeam. 

De atunct am tot mers tnainte, am 
strlbltut drumurf şi ţ1r1 şi dacl ou 
am mat sorbit dia cupa veselie1 şi 
nu mal ştiu ce c râsul plin de viaţf. 
şi înviorător; castelul cu tocur1 şi 
lumiJ.J ·. parcul fermecat a r�mas o 
poveste. 

7 August !ISO\) 

Din literatura pop1ranl n11cri1l 

DESCÂ�TF.CE 

De lsdat. l'arLPa ,,racticiL - Faci cruce 
peste iuimr1 cu mâua in tOt timpnl descân
tccul11i 1i ,,I ici <le trei ori: 

b<late \'eni nate 
JsdaL răii 
Cii tu l,at..! Du1une1Je1i, 
Că un le bat cu .JO de crnci 
Cn .JO <le miinf1--tiri 
Cn Cll\Îtu tc•oi tăia 
Cu titmi1ie te-oi tiimâia 
Cu fi•cn tc-ui ardea 
�i 'n UJ'ă tu-oi arunca 
l;,rlate veninate 
Po snpt. pâm,rnt ai venit 
Pe snpt pîimânt sr, te duel 
Că aici nu e de tine. 
Te dn la .căşile tele 
Să riimi1ie (cut.are) curat 
Ca maica. sa care !'a .fl'1cut 
Leac din mana meci 
Şi din maica precista.. 

Auqit dn la Ilinca Stan Niţă în etate 
de 55 de ani din comuna Ca.tanele pia.sa 
Ba.ta judeţul Doljiu. 

St. St. T■ţesta 

GHICITORI 

Sp•u de /mi S. J'r..-11141rl" con.. P�tr�,ci 
dt: jo,, /J"lj- <J-urji ... 

Am o linguri de unt 
Toat.e vlile le ung. 

Pe�chir vlrgat 
Peste Dunlre•arnncat 

Serele 

Cunbtal 
Scot. nu pir l'oş.iu 
Şi rerulne gaura (splrtura) nfgrâ. 

!frl'ola 
Am o filntânA cu cheiie ver<;II 
Şi cu apa roşie 

l.ul1r11I!, 11ri,,·■a ur•e)
Am unele vaci slabe şi altei!' gras" 
Cele s.labe sar 1)este garduri, iar cel.: ;:-rase 

, Lcad jos. 
Gria ?I 11le1:ra 

Ce 'I pe tine ,;i nu simtl 

Ce s!A >'ub tuli\ 
Şi nu resuflrt 

San,tle 

r111tra 
Ce trece prin tut" ::i nu • au,le 

l'eaţa 
Am o curea unsi1 
Pc sub pit111c.nt a:;cunsii 

Am o găinuşe 
Cu minciunile in gn::e 
• 1 l'U dre)'tatea P'-' i<J,iniu-e ' 

t:iat:lr11l 

\'itei multi într'o CO!iar..., 
::,i . toţi cu codd1: atari'l. 

Lla.rarlle ia itracblal 
Intr'o val� a11imdi 
Stau cioril1: ·bunei 

Ll■ţ■rlle ie tr.ael)!u \ 

,','puie de Ilie ol .iJliticiii di,1 Cataflr 

Am un uerbel·e pa din nitwitru 
negru şi pe dtn afară rJ�iu 

co,111 use( 
Am o vadi cu ţ.îfa d„ lemn 
Şi suge un vitei de carn<' la ea 

L11leaaa 
St. St. T■ţ·sca 
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DE CE a• AO IAfll lfllTI 
(118'.-il) 

Se (jice ci iot/o sari frigurosl din dul
cele Crr.ciunulut, w1 român neguind undo 
sii mâe (cineze), a tras la un Su. Erea 
tocmal ln timpul meset. 

Sasul potti pe romi.o la mau. Dufl masă
el mal stiitnrii puţ.în de tainA. Rom.imu veqend 
atiimato de tavanul casel mat multe ,uncl 
de o potrivă şi în mijlocul lor una mal 
mare, întrebi ve �as: l)e bazaconiI si fie 
alea din gyindiI? Sasul respunde: acel mai 
miel sunt afinti. şi cel mal mare o Dwu
necJeu. Romîmul vedu ră e picAlit, o in
ghiţi l$i tăcu . .Merg apol şi se culci. Tot.A 
n,jptea nu adorme 6spele gândindu-se cum 
si vlciil •asei şi el pe Sas. Se accilA de di
mineaţă, a,Junl toţi sfinţii şi ii bagi Io 
traistă. 

Sii duce la Sas şi îşi ia bnnl-(jiua qicend: 
c J/al rvmt'h1eţl cu Du,ruae�le• c1i ,:ii, ,11 ·• duc 
cu Sjin1ir.. 

Apoi plecă. Sasu nict Je cum nu pricepu 
,·orbele Romirnului. Tocmai dimineaţa, când 
se sc�lit, vcrJn ci a fost piiciilit. De atunci 
numai au l:ia�ii �fiin\î, cA î a furat Bo
mimul. 
1SD9 �h•ra■ St, Taţe�e• 

Sn6ve inedite 

O cuconii mal în vârst1\ a�a, so duse la 
ţară. Pe calo, ajunge pe un călugl\r tiiniir, 
care mergea şi el tot intr'�lo .. Cum 1-a 
vio(jut cocona i-a şi clzut cu tronc,-cl era 
călugărul şi frumos dupi!. ce era tiner-a 
oorit trăsura şi i-a zis: 

• - SArut mâna pl!.rinte, apoi pe jos ciilă
toreştl?

- Pe jos, ci sint aforiait să nu umbla
în căruţă. 

- Poftim colea aliiturl cu mine ci asta
nu e căruţ�, e trăsarl. 

- Că bine zicl ! .•
lterseri ce merseri, ,i opri cuc6na, se

dădu jos sub un nuc stufos, şi lntinse sA 
mlnânce, vizitiul se dUllese cu cail să-I a• 
dape la o gârll ce trecea mal pe departe. 

-Poftim, pl!.rinţele, zise cucona, mini.oei.

1) Clnt1"ţelui. 

- Nu pot moca came cuconi, ca uI •
Vinerl. 

- Apoi asta canae e ?,_ Asta e puiii de
giifoă, Dumneata nu vezl. 

- CA bine sicl ! zi11e popa.
După _ ce miJ?carl bil!e, d� 1e săturari ,i

bi\url ş1 mal l,me. cucona zise popii : 
la lliruti-mă c-0)11& odatl plrint.-. 

- Vai de mine! .•• NonA nu ne e l!Cria
si\ ne alilturim de femeT. 

A pol eii femee sunt? Ei1 sunt cnc(,ol I 
Că l,ine zici! 

�ălal eu zeaxnă. 

Trecea un român pe o cl\rar.- croit.A pe 
marginea unei giirll'. 

La un loc sub o salcie, iaci v'lde un ti• · 
g�n. intr'o miini. tu un codru de mlimlligl
dm care rupea dm când în când cu gura 
iar în mttna ailaltă cu o lingurfl (I,. lem1; 
Ina api din gârli 'ii sorbea 

S� miră românul ,ii se opri de întrebi\ 
pe ţigan: 

- Dar ce faci acolo, mi\I ţigan" ?
- Iaca ce să fac, ri:·spnnse tigauul · în·

torcânrlu-se spre el �i ples�uind din Jimbii 
milniinc şi eu ca tot omul ! ' 

Ce mlnîincJ? 
- llămllligă cn zeamă rle peşte.
- Ce rl�acu z.,,amA de p,,�tc e aia_ că eii

te ,·ed sorlnnd ap1i, peşte(� unde e? 
Ia uite'I, uite'l cum s<:1 mal bate! zise 

ţiganul. arltimd în giirli\ cu degetul. 

Ţa,·ă. zăp&eită. 

Sta intr'o zi un arendR:$ de vorbă cu 
cu ciiţl-va prieteni la ci1rciuma din sat. a
fară sub 11mbrar. 

Pe când vorbeau el. iacă nişte hoţ'i în 
tiare ; îi duceau cll1iraşiJ la sub-prefectură. 

Se. uit.A arendaşul şi vede printre el pe
un ţigan pe care-l ştia cil abia scăpase din 
ruşcărie de 011 era o lunA. 
. -:-- J?ar b�ne, ml ţigane, U &ise, nicI n'al 
1e�1t. brne ,ho puşclrie, şi iar te-ai apucat 
de blestemAţiI? 

- Nu, boiarule, pa m.iae m'a luat martor!
- Ce fel de martor ml, legat cu lan•

ţurl ? .... întrebă boemi. 
- HapoJ ţari. zlpâcită, boiarnle, nu şti"T

dumneata? 
D••l&•u 9tiaCl!8H 

·······: ::::::::: ==== :····-·.
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,nici. C11ooace11 .re-b lranami1l11De poponnl 
uupra d�ouluî' ele lnt!. 

/dna. Volumul de culegeri popHue, die 
_jude1e1, Go!'j, Dolj, V.lcea, l1t111aeait, Tele
orman, Vla,ca, Dimbo•ila 'i Mehediasr, acru 
de d-ou Gr. Tocilescu ca concurau) d-1•1 
Ch. Ţapu, Ionescu ele. E o publicaiie flcell
<le Ministerul iostruc1iet publice. Cel ce va 
scris. vc sLă la disposiiie pentru ori-ce de
taliu. 

Idem. Culegerile d-luJ lluiao, membro Io 
Acade 1ia Română. 

D-lu'i Popeacu- Cttp. Bucureş.ti. Nu v'am 
loviouit, a.:um vi< cunosc. Sunt sigur că oe 
ve!i mai trimite ceva. RuE,ăm faceii abl>nai'i 
printre s,·uJeo�i, 5 Ici :ioual, - ,·ed•!i molo.-

D-lui DrJ9uţ. ;\�·ieptăm c.e,·a culegeri de 
la D-slrll. 

D-lui ,llunt.-Râmt1ie: R.-�iiraL Prom ile!i 
Ins� ...... de cc nu vine. SperAm Pentru ou-
merul , i itor. cel cu obser

0
vaţiunile-pedagogice 

O- lui Ieremia L'vem. Bae<ttL. Trimele!i 
mereu .. \�tcptăm mt:lle, multe de la D-ta. 

D-lui Se. Socol. T.-Se•erin Ori'-ce afacere 
blh1easen privc�1c pe casierul Cercului.O,·idiu 
comitetul de roJac!ie conduce numai bariul 
mers ,,1 ,·evistci. 

D-lui St. St. Tuţcscu. Re tu ln numcrul 

, . 

D-l� P. _.,_,_ ........... •fi_.... 

loacf, la lle. I IIJli aHI � O-a. 
• D-lui &. J.....,._C'-.. 1.-YllcN, la

� Cot■iw&el rel■-fle .ntlcillaN flcell 
de d-nal V. A9dNNaco. 

D-hd 11. Oro.ol. 1.-Vilua. Vi rqAa a 
ne •ritH&e ar&icelal promis d-lui Vlraa. 

D-lui WilA�,.. l'.>nektu.11. Cenal11Jt. A
precierile D-sul 11111& forte frlllDOM. llu •
dem Iod lii/&erual li&erar. Decu"'eolele de 
care worbi!( HD& deja publicate Io -colecţia 
Buraiuiacbi v. IIL' •1&11umim lasl pen&ra a
ten!iun�, sperlm sl oe Lr_imi&eH, ceva ooi1. 

�l&e&al ·• ... Hlle 

A •plrut , 

Blfilll llutnll BllclllUI 
No. II 322 

.,Ga•eu. SAteaoulal" 

c. ..... ,

lmplouririle şi i.rriga\iile N. 
Una din Pie!1îcile d�vol-

t.ăre'I. Mo:şteoirea 
Cronica Agricol� 

S. Neculcea 
C. C. D. 

-viitor. 
. . Recoltarea fulgilor de 

D-nei J/,/1. Loco. Io numl!rul Yi1lor. • ,. 
I • C . ,.,, r . c; 

gasca 
D- u, nat. ,-apu. pro· Broda. -per�-,GhicA Vodl.Domnulllol-

vii&or. 
si avem articolul D-voslril pcoLru numcrul d l o,c 

D-lui Gi10-eac1,. prof. Foo�ot. Idem. &u
gllm ou oe uil:>! i, vc vom scrie. 

D-luf Hârlcscu Fillticflni. Ave1i Io vedere 
lis� de suos�np!ie. I 

D-lui C. Şa/ian. Boto�ani. Documentele se 
vor pablica Io re, ista Ovidiu, 

Cel mal po'.riviţl, pentru 
climatul Bomăniel, Ar-
bori de alee, umbrire 
şi impMurire la <'.i.mp 

Drumurile fructifere din 
Franoia

FelnrimI: LUD& are at
mo�feră - Prioin& ml.r· 
gl.ritarelor. Un cine 

Polina C. Cont'ita. 

C. C. D. 

D-na- Stdncule,cu. prof. Tecuciu; y;; ru
g�m ren&ru cele cc va vorbit d-nul V. A. 
la ,�ooslao!a. matematic Compilator 

&irl diferite agricoleD- lw Dr- Chri•lear.u. Tlrgov;,,e v.:; con

sider.tm abonat. �uliumim. 
D-far Ş,.f •lt-•cu-Ru� pror. T.-Jiu. Con

-ti!m pe 41evo�menlu! d -s&rl pentru cul&url 
�i speri• ci oe ve�i ua cooc11rsul ce�,. 
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