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.-\sur. li. CossTASTA, 1 Fe1111t·An1r-: 1900 �o. 6, 7 şi 8 

OVIDIU 
Revistă ştiinţifică şi li te rară 

SUB DIRECŢIA UNUI COMITET 

O propunere <li' o. Alex. Belei* 
Alpii. 1lOl.•�ii •I•· . . . . . . . . . .. Gr. 1/161inucu 
Omnio quae edant cum prtril11gio. A. Gi1IM1î Bu,bequi ol,· .. Y,rgil Androne,cu 
Toamna. Somnul. 1�•f'�iT d" . . . . . . .. R6dulPscu lliger 
Rts�lul, origina. fff'Oluţiunile fulii lupta contra dreptdui ,I,· .. Alu. Belcik 
Oin •Petâfi,, \=i,• rl,· . D. III. Rimnic 
Isus. po.•$i•· • ,, . . .. P„ Cerna 
Singur. Din ria/6. p,�•sii oii' .. G .. CrdciuMscu 
lllu,afiril p6rintelul. nu,·rl:\ t),, .. 11,ger 
Riul. pa,td ,J,, . . .. D. III. R,innic 
ln noapte. Seara. pnl'Sii ,),, 0-ra Marie Thtkla 
Origina Românilor ,!,• Traugott Tamm ,I,. . D. Edgardo 
ln Toamna rie/tl. p•••�i,· ,1,, D-na Eltonora. I.Predesc.u-llour 
Rolul mumelor. ,fin,•1 ,!,, D-ra C. I. 1/10/01 
llum11lt dt Dobrogea . . D. Yirgii Andronesc:u 
lloaptea in cimitir. Jl,,.. .. _.;j" ,I,· D-na Elena•a,orMiba,t 
Oin larg (�.-l'i�1�m•l ,!,• . O. B6l6nescu 
Orept rfspuns tl•· .. na,em 
Epigrame, 11.· . . •• Knut. Ba"1u, Bard 
Doin/J domtsfica ,!',· . .. SI. St. Tu/eseu 
Fruct'� de lectur6 • ,,. .. Ylran 

·-- ----- --:--::-=--:-;---

◄ OrJ,?anul ct•r cuhtl lit..,rt1t· ,OYll>Jr ►-

co•&TAJrŢA 

Tipografia ·Aurora. Ilie I. Grigoriu 

lf\()('\ 
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OVIDIU 
RE VTS"I' .A. LITERARA ŞI ŞTIINŢIF,YCA 

O PROPUNERE 

:,icT odată în ţara noastră nu 
s'a simţit ra acum efectele mize
riei crurlc. 

Sih."'niT din judeţul Com�tanţa 
riscă a IHlll'Î de foame şi frig în 
cursul acestcT erue, aacil Eimţi
mîntul olidarităţel nu ne va mişca 
pc noT or·ăşenil, dacă nu ne vom 
grăl>i a le întin<lo o 111„ină bine
voitoare de fraţT în suferinţă. 

ă doH'dim dar că _ uferinţa 
înalţ,'i mon1lul omuluI şi 'I în
deamnă la nol>il' sacri[iciT, pentru 
a :;ah·a pe nenorociţl ! 

ŢtinrniJ, clasă producătoare, sunt 
;1cl<•\·('1·a1L'l0 nlbi11e ale ţăreT noa
stre nŞ1:ric0I<', cî fae prosperiÎ..atea 
ornşolor. DoY:ida o aYPlll a ·uma 
r:lnd mizer·ia plugal'ilor a atluR 
mizeria oraşelol'. 

NoT orăşeni) la r·îndul no5tru, 
să no unim pentru ,a scăµa din 
mizerie ţilri'lnimea suferindă; căcl 
înviorarea ţăranului va reda viaţă 
şi prosperitatea oraşelor. 

Ajutoarele ofioiale nu vor pu
t,•a satisface în totul imensele ne
v<. i ale ţăranilor. carl se svârco-

leRc în agonia mizeriel. Iniţiath·a 
privată trebue sA se afirme. Prin 
urmare propun : 

Revista Ovidiu sA deschidă o listA 
permanentă de subscripţiunl, to 
scop de a arluna fonduri destinate 
a ajuta numal ţărănimea. La pri
ma întrunire a cercului literar Ovi
diu s11 se i11stituo un comitet oare 
să caute a înfiinţa o colectJ\ pu
blică per111anentă, menită a crea 
un fond însemnat. care să stea con
semnat,, pentru a se putea ajuta 
în momente critice populaţia agri
colă săracă. 

Cele· mal miel cotizaţiunl sunt 
primite. Suma consemnată şi mo
dul ctistribuircJ se Ya publica me• 
reu în fie-care numer al revistei 
0Yidiu. Publicul va fi ţinut fn cu
rent ci • modul constituire! comi
tetuluT şi de mersul lucrărilor lui. 

Obţ,inânct un fond permanent 
menit a uşura suferinţele săteni• 
lor greu încercaţi de inundaţiunl 
incendii, boale, secete etc.; iniţia
tiva privată va fi la înălţimea el. 
Statul nu poate uşura la timp toaie 
suferinţele semenilor noştril. Ini
ţiativa privatA sA se afirme dar! 
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Cetilt.eanul col mal puţin avut, 
cheltucştc sume r<>lativ însemnate 
pentru distracţiunl aproape zilnic(). 
Să ne doprindP-m dar a �acrifica 
o mică parte din vrisosul nost.ru
pentru a ajuta pc nenororiţT. Ca
:c11î simţim suprema mulţumire su-

flewasoii, că am contribuit la aju -
torarea nenorociţilor; sA ne d.Am 
milna pentru a silvîrşi o operă ca
ritabilă şi multe rane se vor vin
,tcca. 

.A.LPXX 

Jos, din Fu.,ca prăbuşii, Ronul gă/uie l11rba( 
Alergând prin ripT· şi vă� in pdmintul ftămintat 
Şi din miez odine dospit. UriaşT r:,., bnie vent 
Cu călcăle marT de foc şi cu piele de zăpezT, 
După truda lor de-atunci, când eşirâ plămădiţl 
Din urgil cumplite, azl, par in tihnă neclintip., 

Şi 's sublim{ cu capul lor până dincolo de nor1,· 
Cu spinarea de granit şi Cil pieptul plin de flori.:. _ . 
E pustiiuL._ ŞN mere11 in prăpăstiT odinea. 
Cu-a/ singurătăfel dor in vedea Iul înfipt; 
Şi mereii le pierzl în el. ca' nlr o taină, şi, cât su� 
Vezt cum i se tot intind, de pe măgurile Iul, 
Vinetele depărlărT_ până după un apus, 
Când, pe cnllpe, lângă cer, arde parcd ghiaţa, sus. 

OMNIA Ql AE E\TANT C�M l'Rl\'ELEGIO 
.I.. CHIII.EJID JIVmQVU. 

E o carto tipărită la 1633 în Lyon. 
· Cu un conţinut do 175 pagini, afară do

indexul nlfn bctic, [ormat 6411
• livragiul

se inpartc în pntrn păr\T :;;i anume:

Gr. llillaNOlL 

a) A uger1I Gislenii Busboe<�uii, Legn
lionis Turcicae epistolae quatuor . 

b) Ejusdem exclamatio - sive de re
militari contra Turcam instituenda oon
silium. 

o) Solimani Turcarum lmp. Legatio
ad Ferdinandum. Romnm. Caes. anno 
CEafoXLII. 
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d) Ejusdom Busbequii Caosaris apud
Regem Gallortnn Lognti, Epistolao ad 
Rudolpbum II, Imperatorem: ex Biblioth. 
Io Bapt. Honwaorth. l. C. Patricii Bru
xollensis. 

Cole' 7 pagini de la început, sunt, o
cupate cu două cavitole co ar pt'irea că 
servesc de prefaţă. Primul e intitulat: 
L. Carrio Nicollao Micautio lndevedii.
D. R. l\f. în concilio secrotiori consiliario
S. D; iar al doilea; Viaţa Iul Amgerius
Gisloniu Busbeck, unde ni laudă scrie
rii: latine ale autorului, finind cu epita
ful setl în ,·crsurI,-întocmit do un_!il din
amicii ser.

lntrcgul conţinut e compns din vro-o
60 bu:ăţi, în majoritate epi&tolo, sutl moi 
uine zis corespondenţă diplomatică a 
autorului, în culitute do ambasartor po 
lângă mai 11111ltc curţI europene. 
- Ca mod de expunere J3usbeck, pe lângă
o <'laritate senină, ne prcsintă o bogăţie
de expresiuni, earT n<' do,·cdescc că au
torul cunoştea perfect limba latină, ca
limbă întrebuinţată în diplomaţie; ba
chiar clin relaţiunile Geografice, între
buinţate adesea or'i cn prN·isinn'e, ne
proboaz:1 că HI'<' cunoştinţt• întinso asu
pra cartografici antico.

!'rimele 4 epistole cuprind 111ai mult 
de j11111:itate din text, şi ar merita toată 
atenţiunea istoricilor noştri. 111 ele, pc 
lângă o varietate ele formi\, găsim şi un 
tezaur do noţiuni geografice şi do rela
ţiuni as11p1·n obicc•iurilor poponrelor ce 
Yisitcază. 

In prima scl"isoare, face o mulţime de 
digresiuni, cari deşi scurte, totuşi ser• 
vesc rto minun<', r.::, un punct de repaos 
în itinerariul cc descrie, parcurg:111d di
stanţa de la Viena la Constantinopol şi 
Asia mică. 

1 rmănd valea Dunărei, întftht<'şto o
n,şul Tolna, despre <>a1·e :u·au'\ că'î bo
�a· in ,·inurl şi că �ocuitorii sunt foarte 

ospitalieri: •et bumanitatem bJcola
nua non tacendum•. Trece apoi •· 
pol asupra c�rsuluJ de jos al �Ounlrel 
din Ungaria şi dupA ce spune el ceta

tea ValpovOJ' o aşe<jatA tntr'un1oc ridi
r,at, az:ată ca afluent tn drea1>ta pe Drava 
iar în stânga pe Tibiscua, menţionlnd 
oraşul Belgrad la conOuenţa Savef cu 
Dunărea. Cu ocazia transbordAreJ Ou
,·iul.ui face o digresiune ist-0rică aumpra 
regoluT Ludvie, care pasagiu cred el e 
mal do folos ni da aşoa cum e scris: 

•Hoc nditn caesum regem J,11dovicnm. captam 
Bu<lum, mnncipntnm Tran�ylvaniam, affictu regn11m 
flol'('nfi.�imnm non s.inc rnetu cj11sdem calamitatis 
nationum vicinarun\ quo cxemplo admoncri de
l)('nt, Cnstinni principes. ne muuitionibus ·et arci
bus, e;ontra tantmn hQStc111. si rem salvam velint. 
Mtis unqlll\111 pl'OVÎSllm pnknt•. 

])upă terminarea cligresiunel acesteia, 
continuă ast-fel: ,Indat..1 co preglltirăm 
i11 acest oraş (Belgrndul) toate cele ce 
păreau C}'i no lipsesc la drum ; lăsând 
la mâna stângă pc malul DunăreI, So
mendria, odinioară cetate a despoţilor 
S01·bior apucarăm calea NişuluI (Nissam)• 
iar ref<'rindu-so la pl\rţile ce lăsa spre 
Dunăre, ne pomeneşte şi de podul Iul 
Traian ele la Turnu-Severin. Dăm aci a
cest pasagiu: «c.c locis cdilionibus, Tur
cac ablicrmlcs 1'ran.sylvaniae nwntes: 
ci quo fcrr iv"" ,eliquiae pi/ac po,itis 
Tmi01ri c.d,abtwl, indicibus digilus de
f:ig11aba,1tl» ... A pol continuă: «Trecuţi riul 
J111mit do locuitori Morava 1), ne abătu
răm în satul Sârbilor, Iagodna, unde ,•�
(jurăm obiceiurile funebre ale acestul 
popor, ele care mult ne-am mirat 1n bi
Sl'rică era un cada,,ru, aşe(jat cu faţa 
descoperită, - alături avend lucnu·i de 
mâncare, pâine şi carne pre<>um şi un 
urcior cu vin. Printre femeile ce sUHeau 
în picioarP, se aflau firea şi soţia mor
tulut, îmbrăcate în haine de sărbătoare,-

]) )),. ,it;ttr �lnmrn. Lulg: t'l'aScli. 

•·
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fiica sn era �i\titA cu penP de păun. Soţia 
IJocind J)0 sn\ ii detu un ullim dar, un 
fes roşu, co lle uit-fel fetele bogate ohicl
nuesc a purta în partea IO<'uluT. După 
aceia nuqirilm tânguelile îngropăciune), 
,·eni cântecul funebro şi bocetele pc doull 
glasuri prin <'arc se întreb.a mortul : Ce 
lucru? Ce satisfacţie r Ce mllngAiere 'i-a 
lipsit? Pentru ce le lasA singure şi ne
norocite? şi altele de felul acesta•. 

Prin descrierea scenelor femees<'I şi a
rătarea unul tablou fidel al cimitirului 
Serbilor, ne preseută aceleaşi decoruri 
precum şi olJicciul cA femeile şi fetele 
poartă un fes roşu sau alb care dP alt-fel 
<'Xistă şi acjl în JtalcanT. ') 

La noi purtau fes odinioară numai ju
panitele şi jupânesele boerilor, hoerAna
şilor şi târgovcţilt>r; dar un obiceiu pur. 
poporan nu cxi ·ta de cât la femeile din 
judeţul �l<.•hedinţi în part.ea despre Du
năre, unde şi până acjl se observă a�st 
port Fesul însa c pus pe virful capului 
şi acoperit cu o maramă albă, cc so in
f ăşoară după g-:1t, căcjt>nd pe umeri ea 
la matroa11c-lc romane din timpul dPca• 
<lPnţeî. 

ln  epistola I, .Husliesk, urmează de
�<Tierea căli'itori<>i 1111 spre Constantino
pol şi Anatolia, iar în cea de a doua, la 
pagina 127, găsim un Pl!Sagiu iut,eresant 
pentru noi: «1tf'r procnlabesl a .llolda
nia el I·atacl,ia 11rori1nii�; rl cum w 
110111 i,u, ncl rei! 1uma.� 11u,g11u.<t uporft1-
11ilales /iabebal, 111111 quod nwllis e
quiti/111.� ah1mdabal, qui i'lhu,tc,p/l(lm 

p,·aecipiie oolueranl•. 
La finele c,elor -i epiRtolo urmează ca

pitolul • De- ro militari contra Turcam 
inRtitJcntla c·onsilium, iar la pagina 149

-153, • Helatio sh·e sermo Jegati• în
carl se vorbC'ştP de rc•laţiunilc diploma-

I 1 \" ('(I, 1·,111,·a I I-lui �rnit<"�••. O,, la R',rnaniT 
tlin )l:u,1l011ia. 

tice dinrre imperiul German fi Turcl, 
pentru succesiunea Iul Ion Zapolia. al 
cllruia executor te11tamentar 14' flc�uw 
11ultanul Soliman. 

J,; c-unotWut, c1l Gennaui oi Unguri a• · 
n1rd de Rueţinut grele lupte contra Tur• 
cilor, lupto <'are ţinurA mal bine de j()() 
ani �i C'.an• a\'11rl drept re11ultat. eclpa• 
r<'a l'ngariel şi ln specinl II Tran.Un
nicl de sub �lusulmanl. Cu ocuia a�ta 
inainte de expansiunea hotArit6re II a. 
roulul muntean �lihal Viteazul, ln Ar
deal, au c1llcat tn1pelo RomAnilor vic
torioase sul, Petru Rareş. PAtrnt('o t"el 
Hun, Alexandru LApu,neanu etc. 

Către anii 1566-1596, tmpAratul Fer
dinand trimite la Sublima Poarti. ca 
ambasadori de pace pe A. G. Busbeclc,(?) 
pc Antoniu Verootins oi Francisc Zay. 
Pe Bosbeck, Şincai li numeşte Augerie 
Flandrul '). Extragem pasagiul referi
t.or, care va fi ca un corolar pentru 
textul tratatului ce publicăm mal la vale: 

• l're.l putenii1:11I lmpi\rat mlcar c-A ortmlui-sc
t()tă f,stel\ din Tracia, �i pc Toi-rO<tiî moldovenef!C 
\IÎ n111ntenesc· si duci tnapoi pe fiul craiului 
Ioan. şi pe prcanserinnalA mnma JuJ, totnţ,T ca să 
1111 vadă. dll' este sete de AAngcle creştinesc pre
<·11m dioea Carol (V) � }"enlinand � ai1 vorl>il 
impăr:1111I: aii ini:r;ii:luit crainlnT roananilor. ca să 
lol6rci Anlealul tii partea ţlrei ll11g111'Cţ!lt S.:'!!e 
luni. adccll de la luna noa a lut Junie. plnl la 
hma ,·cehe din Soemb� poruncind prin Augerie 
Flandnal, im11l dintre soli (aiî eroiuluJ l'Olllinilor. 
ca pănă atunci sli lntorcă tot,: cale au Inat, ('C do 
>'C ,-a face tmplrahal IT va fi preain. de nu "faol
,·a s.imti resboiul gata. 

Şi ai\ poruncit pree p11temic11l lnapirat tutulor 
l,eglcrbc,giJor ser, ahagiJor şi ,,oe-ro<lilor romue,tT 
1..-'I nccliut,incl la iaml, R.'111 la vreme rea, !'pro a 
� luni toţi si fie ln arme, şi si 1nceapi din 
toate pă11iJe 11Snpra ţlrilor l11T Ferdinand. Porun
cit-ai\ şi PaşeT din Buda, ca plnA at,mcT el apero 
� credincioşii crle;;cl şi aI fiului eT de 1111uprirea 
Qamenilor hai ••erdinand. Aceasta s·a11 ficut tn a
nul 1.·,c,5_ scri.�•au &>liroan fi şi o epil!toll crai11-
l11T Fentinand I prin Aogerio Flandrul. cari' o 
poţT afla la n11mitul a.noo imul din Belgrad• 

1) C:rooicile R1J10,\nilor. Voi. U pq. 31G.
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Din _citatul lui Şincal nu am putea 
coordona nimic, dac4 nu am sta tun Sll<'c'o
siunea de faptele istorice, într'un mod 
clar. 

Soliman so declarase protuctorul fin
tur lui Ion Zapolia, care fiind nevrîsnic 
oferi Turcului ocaziunea favorabilll, do 
n se amesteca ti mat direct în aface
rile de succesiune. Ferdinand tinen cu 
ort-ce chip, să ia Ardealul, insA Soli
man dacă acordll acestuia o pace, o fllc•1; 
cu condiţiune ca să'şl retragă trupele din 
Transilvania, iar el la imuliuiren termo
nulu' de armistiţiu, neoxcercitund o pu
tere simpaticA ca1UJeI şi populaţiei, aduco 
după sine unirea adversarilor contru 
du�manulul comun, împăratul. In faţa 
rez1sten;e1 partidelor politir.e, carr stllru
iau pontru un stat unitar unguresc, şi aju
tate pe sub mAnă de emisarr Germani carl 
nYea� intere�ul sl.'I alunge pc fiul rog"• 
Jur ş1 pc regina Izabela, indulgenta Snl
tanuluI adresa o noull revoltă. 

Soliman trimite ponmcil ,·oe,·oqilo,· 
Munteniei, şi Moldovei 1) să intre cu 
�rmata în Ar·deal sil 'I supuie, 1·estabi
hnd fn scaunul părintesc pc Siirismnnd 
fiul regelui Zapolia �i po htt�nrea h; 
Isabela. I 

Pătrăşcu rndă şi Aloxantlru L.lpuş
neanu, intrară în 'J'ransilvania, inhirnpi
nand pe regina Elisabeta care ,·encn din 
Polonia. 

Ultimele r,indurr din citatul do mal :mi-

t:X(•1t1plar i'Î•'1• '"Jli,1 l,it•·rnn11n t'n-,J:t,,n11n 1,j. 

,tem Legat,,. in r.111:,,.'\ in•luriannn •l\:lenalium 1111 
Ro111a11um l111pc"t"i11111 :i Tnn:anuu lmJil'l'3(t)rf• ,1 •• 
tnn1111. 

.-Eo st:lpilnul tutulor stiipiloilor, o
"1ild11itor, al Oricntulur şi Occid<'ntulul, 
cart, sunt în stare s/1 riw şi "" nu fac 
orl-c(• nu-ml con ,·ine, domn a toat4 Gro
cin, Persia şi Arahia, iltllptlnitor al tu• 
tuior acelor lucrm.-, ,.,. pot a fi s111,uso 
unul rege sau domn, mare eroii ni a
<·cstor timpuri �i puternic culo'.! al aoos
tor lumi Îllir<'gl pt·ea ncţănnniUI, al a
zuriei 1111'\rf Atice şi SJJrl' gloria 1111 Dum
n_e(jeii al �trălucitcl şi llrink'I cetătl Mcca,
ş1 al <'etăţol �lcdina şi al sfintuhtl şi 
purificatului oraş al lerusnlimuluJ, st/1-
pilnitor. R<'l!<' ni rwea nohilulur regat al 
Egyµtulul, domn al pă111,\11t11l11I Ionici 
şi ol <·ehltilor .\ tl1ena, He11a1111m ('!'), al 
sfintuluI h•rnplu al Iul Dum111'(jeu Za
bilon şi Bassio, lfotsam şi :\fagodin ; 
sc·aun ţ1i reşedinţă ni ma rolul r1•go Nashin 
H_ett�, şi domn ol i11 ulcJ Alge1·icl (�) şi
p111c1po al 1·egatuh11 Tnrtn1for, l\lesopo
tamiel, şi al :\lr1.ilor, Ul'orgienilor şi al 
intregel Grecii, ni :\IOl'l'f şi Anatoliei, al 
Asi�T, Armenit'.'• �alahie� Moldaviel şi 
a tolă Ungana ţ11 al altor multe şi 11u-
111t•roaso rPgato �i priuripntl', al ciiro1· 
împărat sunt Eii i cel de• lr<:f orJ slll
Yit l't•sttr. , ultauul Soli111a11, fiul mări
tuluT sultan SC'Jim, cnr<' am de la Oum
nc(jeu puterea <lt• a gu ,·crna cu milsnrll 
pe toate poponrel<', şi i11n(•d11i11irea do al Iul Şincal ne dii bauuială el!. el IUJ 

'şi dll în totdeauna seamă do succesiu
nea evenimentelor. Epistola de rare 
spune Şincnl, nu s'n făcut la 011111 1555 
ci mal târ(jlu, pe cure 1101 nu o luihn 
după un anonim ci in extenso, o tra
ducem după insuşr cartea co studiem, a 
luJ A. G. Rusbeck. lat:l'l: 

I I Xe11opol A. ll. \' ol. li I. l•'IJ.f. s 1�1111·ia H,,
mii1 ilo1·. 

a deschide porţile şi 1..ln1ar<>lo tutulor 
c·ctlltilor filrll <'XC'Ppţie111(', c:ic-I t6te Jim!l
nurile pămintulnT !'-C' t'n,·in a fi nlo c·c-
lul puternic. Eu st:lµ,l11itor11I Orientulur 
ele la p:'imint\il Tsl'in ,:ii până la limi
tele A friccl, raro dom11itor Durunu(jeu 
l'a întăt·it p1·i11 nscu\işul ��IJioT luptăto
rilor, inaintC'n t:lruia nici la,!?ărul <.:e�a
rian c·el 111>hiruit al cc•l('f mal pul!'rnic,• 
stăp1inirI n ·a rc•si,-1111 şi foţ:l de• -prPa 
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puţin tntinsul imperiu şi stApilnirl a luT 
Alexandru col maro, caro se socoteşto 
între posesiunile mole moştenite. Ou 
mine osto puterea întregol lumi şi 
a întregului firmament. De oare-co tu 
rege Ferdinande, caro eştl puternice, 
domn al întregol croştinAtilţT şi respun
(jetor ales al puterniceT credinţe creştino 
şi ales împărat al · pop6rolor Roma
nilor şi al BoomieT, al Vanuulilor, al 
CrabarieT şi rege 'şi oblllduitor ol altor 
multo stăpAnirI etc ... , de câtă-va vreme al 
trimis şi al surghinuit po tm oare-care 
ales dintre consilil'rl şi pe amhasadorul 
teu Augerius Bubosck, la tronul şi cur
tea mea, care o refugiul t)entrn toţT 
principi acestor timpuri, odată cu scriso
rile confodoraţiunei, pontiru a reînoi c11 
nor pacea, pentru a întări amiciţia şi a 
face alianţă, care scrisori fură primito 
\a anul do ia profetul Isus (poste caro 
ca şi pesto noi 11ă fie în cinstea şi pa
cea luT Dumnezeu, profetul Moh:unet) 
1GG2, chiar în ,dna I-a n I unEll Iunio, co
renci de la nor ca să ti eonc,ed un ar
mistiţl,1 do 8 ani pentru cetatrn ta, pen
tru lagllrile, provincialo şi pop6rolo tale, 
ca do aci înainte să nu ne mal ciocmă
nim cu nicl un fel de armii ; ci să hotl{
rim a trăi în pace şi linişte etc ... La 
caro cerere a ta resptmdem că intre noi 
şi cea l'altă parte, d'ai<'I'11ainte timp rle
8 anI întregi, \'R fi şt··vn� t�bni so fiEJ o 
nou6 uniro şi amiciţie tlCl•'h·i'irată şi sta
tornică. Această învoială, unire şi pace 
să fie în acest chip: J). Intoi ca prin în
grijirea ta să aibă a so trimite la cur
tea n6stră pe fie-care an ca tribut ele

armistiţiu, 30000 ducaţi 11nguro'1ti, (1111.ci 
emu illo rcsiduo qnod ,wbis per 11ro
ximc praetur a7-1s1mt bicw1i11111 a Ic de� 
betur). Pentru aceasta promitem uoi c:it 
şi fiul regelur Ion, C1\ d'nicl înai11to 
să popresc nn1iunile moştenito do el, fie 
că acestea sunt stabilite în partea de din-

c6cc a Unl,.!ariei fie in partcn ulterioară 
a TisoT (q11r, Ir, 111P11 om11P1t j11re /,flii nfl 
110s 8Jl('Cl11 ni), po rilt timp duron1.il acest 
armistiţiu do 8 unr, nicT unn ,iin pt'\r\l 
s:1 nu doroasc.1 a înt;·c11rind(' CO\'n sau 
din inimiciţio sou din nmicitie. Tot aşa 
şi fiul regcl11T IOfm în timpul acestei pilcl 
de 8 an1;· in modul proscris, vn (i ţinut 
a ne p11sti-a supuncron, nst-fel ca d'nicT 
'nninto să nu incerco uicl (\ vrll�mllşio, nicf 
conh·a ,·on,-trll, nici a sup,">ra pc s11p11-
şiT voştriT, fio prin fier, fie prin foc; nici 
n ocupa oroşclc, castrele sau Cilstolclr; 
nid a 1110 cu violentă turmele, ciro(jilo, 
bunurile, nverilo soi'1 dijm9lo voastre; 
sau să'T fio permis a prllcln po ţ/lrnnl 
sau supuşi voştri. Şi nor în ucolaşl chip 
nu vom a voa nici un drept nicT 1-ă că
utăm ocasiuuon do a pdldi, voponrelo 
Yoastre, do a Io jefui prin f()(', sau de n 
lua captivT, dor co,·a mai mult vom plls
tra cn sfinţenie <·lltro ,·oi, pncoa şi omi
ciţi11 in acest r�stimp do opt ani. Şi Io 
acc•sto comliţiI nlo păceT ,-or fi obligoţT, 
cu toate bum1rilo şi. proprietăţile lor Hn
lasrhi Michael şi N'i<.'Olao Hathori, şi cu 
numeroşiT lor semenl şi vor fi impuşi 
vo111• ca şi fiuluT rogeluT Ioan. Do nici 
'nai11to dacii voi· fi crva ,-ro-()dată faţă 
<Io voi c·:ît şi rlo fiul rogolul lonn, din 
partea popoarelor supuso chiar inaitea 
rcshoit1l11I, să'şî fi acaparat unul altuia 
h111111rilo, proprietll(ilo şi domeniolP Io.-, 
do undo si1 pot nasre în noost mod pro
coso şi noi nemulinrnirî. Voim şi hotl\
rim cll ti·ohuo o îi nm:inate ncole ofo
cerr, priciul şi drc•ptqrT, panii c·11nd sil so fi 
scurs acrst timp hot:lrfit de armislilill. 

Afară dl' asta, <Inc/\ din inh\mplnro in 
urmă s'ar ivi noînţ11lrgere între unit şi 
olţl din eausa judccătel, nRt-fel dl în nici 
un mod să nu so parii că pot a so îm
p/\ra şi înmi, do nst.'\ dată ,·oim <·a al 
voştri :-:ll rămilni"i cu ai ,·oştri, ttl noştri 
cu ni noştri, şi ,i fip înlăturată orT--0e 
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nemulţumire şi năşm:l11ie. Şi orl-<·e sute v� un alac ronlra noa.slr4, din cos
ar fi nşecjate acolea lu Du111lro şi Tnttn, Ielele din partea 1•oas/rd, el ÎII toiul sd 
să li se permită n se ll11<·ura dt• 3<'<'81 caute a ne păstra posesiunde lor. lordrept de mal sus: aşea c:il militari c:trf' ,ltwil vrc-odatil nr irN'I! 111 11c.r şi ar luasunt 11i acum în garnizoana cnstelulul t·u cr ,-afi aur sau a,·crl euri all servitTatta, să n'aibii nici un clropt a JJUSlii t·lltur-vn dintrt• pri1wipi, lillU clacA !n&tllf(şi jefui satele a<'elea oşecjato lu Dun:lrl'. c1,, la \"Ol or trt:ee la nol ca fugari, a-Apoi dncll în acest intcn·ol de pace, tuocr şi din O part" şi din nitu sii se incare-va din nobilT sau propi·iet.ariî ,·oş- şi restitu,, uc-cle lmnurT prin jus po!4tlitri, ar nvea acum <'apti,·T, pe uni din no- minii. JnM fugarii h•<'bu.-,w a fi pedevbilil noşn·i din rousa fugcr, trcLm• a 1 siţT şi mustratr dupil <'X<'mplul rutora,tilsn si' plct·e şi o 'I libero făr:l pedenpsii. chior a ,·cril<' fugarilor să i,;('· 1l<>a dupăŞi să'I remi�"\ ln ar 101· fării plata 11u1·- dr.-pt. eiitrE' sldpfinul lor. ne alt-tel ,·11 „h.JmuluT (timtrnluT tinut prii::onier): prin fi permis loootPnet�ilor şi cilpitanilor�are noT l<'glhn mol bi,w par<'a şi nmidţia ,·oştri, l"a s;l"şf rozidcasd\ şi întllreascdşi caro vn dura mal bine. Ar<'stea toate, castt>loll', oraşele şi tocuintt>lt• tlo la hoşi fi<'-care în partl', ,·oim şi promitem <·11 t:u·elc• t;ugnrii•i şi .:;;l import<' de acolotrebut, să fie urmato ru sfin\t•nie şi în provi(jiilE>, nlinwntel<', ornwlo şi orl-C<\ d<>seam;l ţinute ci<' 1101 făril n-o-o frandil :wP:,it-Cel: dar nic, 1111111 din t•i s:\ treactlsau inşalăciunc, tic acum şi până la fi. diiH"olo do hntarelo lor. :;ii pc c:it timpnete celor 8 anî p1·E>sr1·işl. hinr pcntni va duro ai·cst 11rmisti\in, :<;\ 1111 Cio pi-ins , aceasta, acc,ste acte nlo armistitiuluf şi nici unul tlin :-upuşif ,·oştri, fie din 1·11-ro11fcdcrati1111ei tlispnncm de la cui·t.·a g:u·ia sau din ,,rT-rarP a_ltc- R�ăp:lnirr alenoastră prea slăvit:l, st\ fie publicalt\ şi ,•oastre sau t,·dme ;;;:\ fw pnns, dar to-afară df' asta 1111 numai că o S;l ingi:i- tusT tlnc·:i 1•8,..ul ,·n fi i11t..i111pinat, atuncijim ca tipicul ac·c•stor arte, ,-:\ s,• pro- .u-e:;-IT !:'t'n•i l"II :-igurantă şi fără inttir-mulgc odat:1 1·u edictul nostrn gt>nci·nl <Jicn• ,·a lrchni a se înapoia la ar s6!.şi împărtil<' coma11<l:111tilo1· ar111atc•lo1· de- .Har:l dl' a:<la ori l"ilrc din parl(•a Cl"C!;lll·mare şi uscat, nit• prea clin,;tinsel noar,tn• nilor ,,a,· afla it1 • tatc-lc nonstr(• av�ndcrăiî, căpitanilor, locotc11Pntilo1· �i tutuim· ,-ru-o insiln·inarP<lc- ti·nn,,.mi,- la prea tlii-functionnrilor, militarilor şi san·apilo,· 

tin,:a nostr:1 l't1rw, ast-fcl după cum suntdar chiar ordon;"\111 ca c·u ,-tr!ljnicil'. •·11 ::unhasadori, miniştri, funl·\ionari ;1i altr:sfintenie şi E>xnctitat1• ;,;1 fie urmate. Şi tutul••i· ac-eRtora nu numai Ic r11;1ccdl'maceastă stipula(iune (condiţiune) a pă- !';i pcrmitt•m , .. , s·1 111111,le, s:1 \'io şi i<:l
cel şi armistiţiu/ul voim să coprindă şi ;l, i11t6r1·,1 la c·11rlt', Rau i11 pro\"in<-iilc
privească pe cel dol prea nobili gos- 110Rtr1•; dar chiar voim şi poruncim ca
podar[ şi Voevozl al noştri, al Va/alliel t>i să fio 111·111ati de lt1111:1 mintă şi di!'-

/ d" tinc-tiuni şi cit· a porunci i11tnp1·c,t.intlşi Moldoviel, asl-jel ca nicl unu 
m li111l,a n6sti·:l, Iar d:w:l in pn•ajma mE>j-Ungurl, Crobaţl, Sdavinl al voştrlsa1i 

tlinilo1· ţa1·int'lc11· sau hotarelor sau cam şi a/le popoare ale voaslre din orl-care aşea t:ern, R'ar fi i,:cat uncie, cnuse do 
provincie, mări şi insule, să fte nelilu'ş- ncinlelegcrl şi n-,\jm,l�ic intru supuşi şi
fiţi şi in�reiuaţf prin vre o Învoia/ii faţă _ unei părtl ::i al c€lci-lult,,, _acl• te Jll"O<'<'sc• 
de IIQT. Că dacă vre-odată să va face sll u1·111<>zc a fi ju<IN•atr• !:• cl1•sh:'i111te tic 
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6meni separat 'şi pe dr!>pt i,i..din o parte 
ti din alta. InsA autori unor ast..fel 
de netnţelegerl orr cum bănuit[, tre
buesc a fi pedesiţI a se conforma trac
tatului. Şi oprim luptele ostile sau 
duelurile ce comiţl şi alţi, obijnuesc w1e
orr la hotare. Dorim însă ca pretutinde
nea în provinciele noastre, acestia sl1 
îngrijească a ordona eli se anunţe şi ci
tească în public iar modelul (tipicul) a
cestuia ti fie care articol în parte al a
cestei păcl şi concordil să se ţină şi 
urmeze cu supunere şi devotament 
Aceia ce noi pe rînd cu credinţă şi st
rAnjnicie, am promis deja înainte c:'I va 
fi şi ambasadorul vostru po care l-aţi 
trimis la noi cu câte-va hmî mal nainte, 
a rugat şi cerut însuşi această de la 1101 
în numele vostru, şi prin colu expuse 
ne-a înduplecat cu rugăciuni ca să întă
rim să fie această pace şi confederaţie 
prin jurământul împărătesc şi prin aceste 
acte acreditate, distinse şi tcmieinicc (ca 
şi cum :1.colo de faţă aşi vorhi cu vol). 
Din cnro causi\ şi lui i-am dat aceste 
tratate de pace, ca să'mT [ie date şi alo 
,·ostro; iar voo,·o(ji şi militarI urmcnză 
ale ţine în scamă. Prin urmare c5.t timp 
nimic din areic, co vor fi contrarii a
cestuia nu s'ar fi întroprin., atâta timp 
la rindu-mI aceste cHiuse ale păceî vor 
fi primite şi urmate. J-! ntru mărturia şi 
întărirea acestora cu fac ltcest jurământ 
pe adcYeratul şi viul creator aJ cerului 
şi al pămentuluî, p(' adev�ratuJ steag 
al maroluI şi domnulul de ,•tinornţiune 
profet al nostru, pe impărl1teasca m('a 
putere şi po a<levurata mea credinţă, 
de 6re ·ce făcui cunoscute clauselc, con
diţiole şi promisiunile hotărîte între noi 
pentru pace �i armistiţiu de 8 anl, nu 
,·ol cerea nimic contrariu, nimic strei11. 
De a nu so fi tentat sau intreprins nicl un 
neajuns de uni din părţile n6stre ; de 
c4pitanl, coloneU, generall, guvernatorT 

voon,qt şi comandaţi; ba ina1 jum/i
lor noştri, prea putemicT al imfNriulul, 
gospodarilor Wa/ahie'f şi Moldoviel şi 
insaşl rege/ul Ştefan şi altora caregu
vemă statele nu mal puţin ca noT sd 
prirruasc4 şi să respede aceste stipu/a
f iunl ale păce( Jaf d de poporele vostre, 
de oraşele, castelele, locuinţele v6stre şi sil 
păzească cu �fin\onie, justeţo şi cu cre
dinţă. Şi 11iri uni din supuşi voştri, chiar 
ci1t de puţin să nu aducă pag-ub:'i, jaf, 
ne<'instire sau ocarl'L ln scurt al'estel 
prea puterniri şi distinşet amiciţil şi in
\elegerf făcuw, cât priv('i,1t(' part('n n6stră 
vom acorda cea mai înaltă distincţie, 
onoare şi temeinicie, ast-fel ca orf-<',e se 
coro de la noI sli pută fi. Ila încă pe 
ori-caro prisonicrt creştin pe f'ari TT cerc 
a'f trilnile, prin ambasndorul tt'u, fără 
nicl o pretenţie de aur sau argint, om 
permis a se int6rco liberi la voT, din 
care captivitate totuşl în adevcr nu ar 
fi putut vreodată a so 1·cint6rc(', dacă 
11u Ic tlă<lenrn acea permisiune a a111il'iţiT 
şi unircT noa�tr(' .. \ pol, cn atât mar mult 
p('ntru af'castn, C'a şi w1T la r·înclul vostni, 
s,1 trimrte\I fi" Turri noştri, pr carT îi 
ţif capth·i, C('a c·c cu 1111111 sperăm ci\ 
vetf face. 

Aceste tratate alo ('ongn'�ulul !';i pikc-I 
sunt date şi scrise în palatul 110,;tru im
perial din u11icul oraş a t,Jt puternic 
al ConstantinopoluluT. în amLI marelui 
şi veneratuluT Prof Pt, DCCCCLXIX, in • 
1- Septembrie ........ 

Jn rine SP:" lămurir(', legarul Tuflfilpr 
a a,·ut cu el în Buda oraş al C:ngariel 
o marc suită, parte au fost gu,·ernatorT
şi nobilT şi cu 29 cal şi 6 cămilo ..

l;rmcază apoi numele şi l'o:,rnomonile 
ambasadorilor dfo ambele părţi, din 
care rei�se C'ă reprt-sentantul cel mal de 
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vaqil al sultanuluT, era din 1·cgatul Polon, 
lbraim Syrotius - ,\u�criu Grisleniu 
stlilu cnpti,· pc lângă sultan, pună in 
1562 cf111d reuşi a întocmi tratatul de 
arniistitiu ru mareic ,·i7.ir .\li Paşa, care 
mai apol fu ratificat la Buda de Ferdi
nand în prescnţa congre�ului care se 
menţiona în tratatul tradu din lati
neşte maT sus. 

Cu ocaziunea încheicreî Iul la 1 Iunie 
1562, .\li-Paşa adresă Iul Busbequius 
urm:it6relc cuvinte, pc care Ic reproduc 
după textul lui Raml,aud 1) et La'"ils e: 

l'csais bicn quc mon vi<'ux maitre a 
hcsoin de rcpos, me le repos n'est pas 
moi11s neccssairo a l'Empreur ....... . 
li ne faut pas 1·appelor au conbat le 
lio1. cndormb. 

Restul că1·tei lui so compune înră din 
53 scrisori miei. tot de online diploma
tică, i11să prh·it6re la isto1·ia statelor din 
orl'identul EuropcT du care 1111 me ocup. 

Virvil Alldro11eac• 

(9�a1u11if/ 

Lung tremur smtură de-odată 
111 gura Codmlui 1111 fag: 
O fm11ză galbenă s'orală ! 
H semn că vara, timpul drog, 
De pregătiri de dmm ÎŞt cată_ 

Şi fagul, altul fag şopteşte, -

Vecin de lraiii În codru 'ntins; 
Aşa fiorul toamne[ creşte 
Pe-al codrulul Întreg cuprins: 
Ce muflă frunză '11gălbeneşte ! 

I) li istui"' gi'.·11,·ralt' ,ol. l \'. 1)(1g, 71·,. 

Ce mu/Jd fronz4 se 11Sual, 
Pe zi ce merge, ne' ncdal, 
Şi calea vmlulul apuc4 .' -
Sub ceru 'n zare 'ntunecal 
Se vede vara ca năluaL 

Ori cum, simţindu-se cd nware, 
Vrind să mal spuie un cuvml, 
Prin luminişuri, printre-ogoare, 
Natura 'n ultimu-1 avini 
Mal izvoreşte câte-o floare._ 

Ce meltinco/ic răt�te 
Câte-un biet fluture târziii 
Ce 'n miezul zile1 se iveşte 
Şi peste-un ceas, ca 'nlr un sicriu. 
La sÎnul florilor s/tîrşeşte ! 

Pe bolta cen1/ul se scrie, 
Din depărtare, câte-un rînd 
De negre litere ce 'nvie: 
Cocon, pleacă, suspinând, 
Şi drumu( lung o să le fie_ 

Pe vale cumpăna /ântănel 
S' apleacă tristă, ingănând, 
Un cântec da pustiu: români'/ 
5)'!,şiră '11 farinl de curând, 
Şi vinfti-l 1111ma 'n preajma stânii, 

De-aro/o doar să mal presară, 
Din vÎ,fw dealu/ul umbros 
fn taina cefelor de seară, 
Din câte-un jluer somnoros 
Al doinel glas şi dor de varii-· 

O luminiţă 'neremenită, 
De veghe până 'ntr' un t.ărzia, 
Din ce În ce mal ostenită, 
E singura 'n acel pustiu 
Vieaf ă-abia mărturisită_ 
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82·\ O Y·I Dl U ---.- ·---- ---------

Iar când prin negura din zare 
Se uită zori 'n resării, 
Bătrânu/ cadro 'n disperare 
Co zi se vede 'mbătrifnil, 
Co zi mal mult în scuturare_ 

Puţin _ şi vor părea schelete 
Tulpinl şi ramurile lor _ 
Pe văl şi dealurl pustule 
Va•Ji stăpâna tuturor 
Geroasa lamă cu-albe plete_ 

--- � 

De-am început ceva s'ado1· 
Mal mult acum, e Somnul, 

Al r'lirul h�r măngâietor 
Purrede do la Domnul 

C,ind vino-a'mT rore-al moii obul, 
fn zarea runoştinţol 
II Yed eternei păci simbol, -
Icoană-a suferinţei. 

De!!chise po rat timp iml sint 
Ferestrele simţirii, 
[n 111ine-adu11, do po pămint, 
Durerilo-omcnil'Îî... 

...... 

Ciinrl Somnul mi Ic 'nchiC:e, plec 
Pc drum de alinare, 
Sdrnbesc al vieţel lanţ şi tre<" 
La pace i;:i uitare. 

- •Co nol'să pit-rzi �• d�-aş fi 'ntrebat
De Acel co tot pi\t-runde: 
• \'ioaţă, somn 1 • - Neîncurcat :

\'icaţa ! 'i-aş respunde ! 
Niger. 

Resboiul, ·ori�na, revoluţiunile Iul 
q! 

:r ... uptu, 0-ont.ra dr<,•ptnlnl' 

Rcsboiul fie cil apArare n dreptului, 
Cie ca conchi!!tll, este o manife8taţhrne 
a ,·meţol socialo şi oa atare el a fost şi 
ar fi trebuit sll remllnA un uct Rincer 
şi spontancu al luptei penlru esistenţA.
Din nefericire accastl manifestare a or
ganismulur sociai primiti\', perde enorm 
din sinceritatea ci, în proporţiune Ml 
apariţiunen dorinţei egoistice do cuce
rire a conducătorilor st-a telor. - l ml 
propun u urmări dar fazele prin care 
trece rcsboiul şi n semnala în treacM, 
dacă resboiul modern este mal leal do
cit al lumoT vechi. • Do pe acum afirm, 
că resboiul nstâ-<JI are un curacter o
goistic revoltător. 

De la constituirea societăţol primitivo 
în tiriLurl conduso de şefi cu puteri ne-

. limitate, sub acţiunea unor causo de
torminauto anumite, apar dh•ersităţT re
marcabilo .în modul de a munci şi a cu
get.a al omulul primiti\'. - Mediul fizic 
(solul şi clima) fură primele cause l'aro 
dădură ce1·te din>cţiunl primilor paşl 
:iI omenirol; îndemnând pe om aci la 
pescuit şi vânat, acolo la păstorie, mal 
încolo Ja plugărie, ear mult mar târcjiu 
la oomcrţ şi industrie . 

La maro urnit ma'( timpuriu docit in 
stope şi munte, omenirea :i început să 
doe semne imbucurăt6re de manifestl'lrl 
mal îndrăzneţe in lupta pentru Pxis
tenţi,. In India, Egipt, Peru, llexir·o 
etc. litoralul mărel fu leagănul celor mal 
primitirn grupări soc·ialo cu ,,bţă .. 

lfnreu cu imensul al orizon. cu sbu
dumul ci perpetuu contra litorahdul c:ire'I 
baricadcai/\ calea, maroa şi unda cf ari 
furioasă până la turbare şi aer blândă 
şi seducătoare, a deşteptat şi rn <loş-
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tepta mere'1 in sunete idol şi dorin.ţl în
drl\zneţe ! NmnnT cund rlunânem pentru 
pl'ima oară rllpiţT do admiraţiuno sub 
impresiunea sublimului spectacol al mă
rci, numai atuncl no <'xplici\m în mod 
i11tuiti\·1 pentru cc nnuHJT ln mare apare 
prima •mişoaro civilizatrice a omenire!. 

Oriwntal închis din stupo şi din 1111111te 
n'n putut îndemna pe om ln avânturi 
îndrăzneţe, cum l'n îndemnat marca. 
Eaci\ dai· cum mediul fizic oferi\ omu
lui primele cause detorminant-0, <·:1re'l 
mişcă spre propăşire mal repede; orl 
îl •· ţine într'o stare ele timi<litnto ma
nifosti'l, şi'I lasă în urma somonilor Iul 
mal favoriţT de natura. 

Propi\şiron mat ropodo a unor trl
lmrl 1 rimitive, a··rncut <·a acolo rcmase 
în urnu1 s/1 priYească cu oaro-care noas
timpăr şi invidie buna stare n rulor 
di11Ul.J De ncolo dar naşte dorinţa 
do a lua cu forţa de la acel mal pros
perr, acoin ce triburile înapoeate 1111 pu
teau produce în mediul lor fizic sără
cllcios. 

Ene/\ dn1· origina primitivă n rcsuo
iulul, a,·and de �cop fio gonirea unui 
trib din l0011I care aţîţ.n ll'icomia nl\.,·A
lilorulul, fio numal simpla prndă în scop 
de a satisface necesităţi momontano. -
In ori-co caz, rcsl,oiul primitiv era un 
opii,.od trer1ll,1'1r al luptei lH'nt1·u exis
tenţă. 

lu rr�l1oiul primitiv 0111111 de,;fi:lşură 
COl'l(' ,·:iliti\tT, brnyura p:1nă la eroism 
imtltâ moralul luptătOJ'ilor şi dă naştcrn 
poomilor epice, care atrng inră atenţiu
nea lumcl ele aslă-cJI. - Mnl mult. -- Hes
boinl a fost prima ocasi1lne în \'CChimc 
ca popoarolo să so cunonscă, să'şl apro
prieze şi sil respil11densc1l corlo cunoş
tinţi utile '·0111011irei, care alt-fel nr fi 
remas mult timp stationare. Oe si
gur că primele rnporturi comerciale in
t<>rnationale lnarâ naştere in t1nticitat1>, 

numai ln urma reshoaelor din acele 
t-impnrT lndep!lrtatc. E�riptenil cun0&
c11ră mal do nproap<' c:i\•ilir.nţiunoa ra
so{ semitice, nnmnT în urma luptei ce 
avură cu Asirienii. Romani[ prin ros
bo11ole junlco, pt• lângl\ perfeclionarea 
sistemulul ele luptă nlhralll, ajung a cu
noaşte mal de npronµo t,unurilo comer
ciulut, curo era Îll oroare la Roma ln 
primele timpuri al(' rcpublicol. - Cu
ceririle Maurilor pun hi Spania temelia 
unei noutl ere de propllşiro a literelor 
şi artelor. 

In \'Cchimo 1111 rl'sboili fl1rl1 scop bine 
dcfiniti,, şi prin urmare fAr1l urmare sa
lutară pentru omenire, a fost oxpedi
ţiunca Iul Alexandru ni Macedoniei în 
India. - In adevlk, cu forţele de caro 
elispunen acel general, 1111 so putea rea
liza o oucerirc indri\znea\11 în ntloa 
Gangolul; uicl omenirea (în special lu
moa elonică), n11 putea trago foloaso din 
ace-astă expodiţiune filră scoJ>. 

1n lumea modernă un general doritor 
de fapte ,le arme, se avîntll fn oxpedi
unT îndrliznoţa în Egipt şi în Europa; 
Ca şi aceb caro a tlliatli nodul gordian 
Napoleon I varsll zadarnic sângolo bra
,•ilor caro'! urmară, tulbură liniştea în
trcgcl Europe; înămoleşt� gloria arme
l()r franceze în zăpo(jile RusieI şi cade 
în fota uncT conlitiunl ouropeo�, care 
so decide a aduro la ordine pe amato
rul de conchist<', filrll scop social bine 
definit. P1·oc11111 Alexandru al Maco
donieT nu p_utea supune hunea pană în 
,•nlc-a Gnng<'lnl, tot ast-fel Xapoloon nu 
p11t<'a pune sul, Rccptrul can•-1 \'isa de 
mult, Europa clin Ocean p:1nă în C..:au
cilz şi )le<literano .. - Zgomotul acestor 
<"Ond1istt1 al>t•a i!':toria ii mal transmite 
g<'neratiilor, ca un specimen de lupte 
steril<', t·art> a făcut să c1wg:'1 ;:adamic 
un sân�c generos ! 

I II secolul nostrn a fan\ de luptele 
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pentru naţionalitate, date d•e mica Gr� 
cie, de Italia �i Oennania, care reuşeşte 
a constitui marele imperiu GormJn, ce
lel'aJto resbono nu au un caracter de u
tilitate, nici din punctul de ,·edere na
ţional, nicl din punctul de vedere civi
lizator. - Cu alte cuvinte, în lumea 
nouă rosboiul perdo caracterul Iul pri
mitiv, de ce manifestare sfocoră t& fop
lei pcntrii exi.�lentă. - Mal mult Lu
me,\ moderni\ face reshoiu pontru..robi
rea şi exploatarea popoarelor slabe din 
cele-l'alte continente; ducând mal de
parte nefasta politică col1,niali\ a Spa• 
niolilor, cari ruinară popoare viguroase 
din America, pentru a trage foloase i
mense spre înavuţirea unor exploata
tol'T lacoml. 

Repeţitele rcsboao făcute rio Rusia 
'l'urciel, pentru pretinsă emancipare a 
Creştinilor de suh jugul otoman, a dat 
în fine la ivenlă planul e�oistic al Ţa
rilor, în ultima campanie din 1877.

Ruşii intrară în ţară ca amici, dacă tre• 
bue să credem proclamaţiunea Ţarulul 
Alexandru II: apoi într'un momeut su
prem so apeleză la ajutorul nostru. Te
legrama intrat:1 astă-(jl in domenul is
tăriel ne spunoa ·veniţi.'... ,;auzu crcţtli-
11â lăţci e.sle perd1dă ! ...

N'am pus condiţiuni, căci spre neno
rocirea noastră, rom[rnul e prea generos! 

�lişcatl de generoasa 'ldco do a lupta 
pentru emanciparea uuuI Jtopor vecin, 
n1ltanil muntelui, şoimi[ ciimpiilor tra
ver�tiţl Cil pene de curcan, porniră ca 
1111 torent spre Dunăre; urmând pe A
l'Cln cnro n fost menit a redeştepta bra
,·ura română, cte îndelungat timp nmot·· 
ţită ! Cu c1.intoce, cu clanţm·I în cor im
punător, primiră c11rc1nrii primele b6mbe 
turceştl. Ruşii înmărmuririi do admira
ţiune; oar 1'arul a ve(jut 3tuncl re p6te 
eroismul ţăranului român, care fu pri
vit <·11 dispreţ de falnicele legiunî ale 

nordului; oAnd ee ecurgeaik ca po&opul 
cAtrA nlea DunArel tn primA-vara anu
lui 1877. 

In atacul lor, RomilniJ au dovedit Inel 
odată bârfîtorilor vulgarl, ci el 1unt 
eroi desllvtrşiţl, chear atunci' eind luptt 
pentru o cauză strlinA. - Europa a 
putut constata de 'l'Ufl el 11udilt1, ci 
mica şi viguroasa naţiune de la Du-
1111re e�to un factor lnsemnat pentru ci• 
vilizaţiuneo modonu1. 

Dar ,•al !_. decepţiunea urmă repede 
triumfuluI. Tot noi salvatorii unei eauee 
care nu era a noastră, am plltit &eump 
sah·area creştinilor. - Europa a per
mis sA ni so reia o parte din ţAritoara 
noastră, care şi la 1812 nu ni s'a luat 
cu mâna inarmatl. 

Trebuit-a acest dureros sacrificiu �n
tru emanciparea creştinilor? Mal văzut-a 
omenirea un învingător de11poeat Y Nu 
cred. 

Nedreptatea ce ni s'a flcut nu are un 
precedent ln istorie! 

Rusia deschizend o luJ)lil pentru e
manciparea creştinilor de sub jugul a
păsător al Turcilor, a probat cât a fost 
de nesincer apelul ol; iar lumea mo
dernă a întărit„ pe Oe-<:are in credinţa 
dureroasă ; că naţiunile mari carl vor
besc în numele civilizaţiunel, dau uşor 
consimţim în tul lor Io îngenuncherea po
poarelor mici, care doresc să se dos
\'Olte în pace numai spre b:nele ome
nire!! - Lumea modernă a (Acut din 
resboii'1 1m mijloc de exploatare a sta
telor mici. - Resboiul a încetat dar de 
a fi un mijloc franc do luptă pentru 
existenţă. - Rusia n'a luptat pentru 
naţionalitate, n'a luptat pentru salv11-
rca creştinilor; căci singurul el scop a 
fost întinderea hotarelor întinso destu.l 
în cele cto11ă mari continente ale glo
b11l11T. 

Dorul egoistic de t·ucerir.i pare u lua 
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un avint tot mal mare în lumeo ci\·i
lizetă. a cărei pretinse tendint1> ar fi 
garantarea păcol universale. 

Modul cum Rusia a căutat în urmă 
să se impunll Bulgarilor, confirmă tncă 
odată afinnatiunea; c<i apelul fă,-111 ,,, 
11umclc „re,ti11;/or rtJJllpri(i o fr>,,/ 11r
-�incer. 

De la raceste e\·enimcntc aparţinând 
domonulul istoriei, voiu trece Io alte 
fapte de actualitate; Rpre a proba că 
resboiul acum a df'Yenit 1111 mijl0<· de 
•'xploatarc. 

Resboiul care nu unnlireşto un scop 
vădit de constjtuirea unel naţiuni, or( 
emanciparea unul popor subjugat, nu. 
m._.l rospunds astăzi unei necesităţi so
ciale realo. Astl-z• popoarele so pot cu
noaşte prin raporturi internaţionale pa„1-
nice, raporturi comerciale, pentru a că
ror prop._\şire în folosul omenirel labo
rioase, nu este necesitate de cât de o 
pace durabilă, infinitd. La co am inter
veni cu arme astăzi pentru a consolida 
�i a întinde raporturile comerciale din
tre popoare, ci111d cele mal înapoiate tri
hurl se pot convinge flir:l vărsare de 
singe, că schimbul comer<'ial este 1111 fo. 
los real şi pentru CC'IP mal înapoiate po
pulaţiuni. 

A înfrange inciipăţinarea triburilor 
1·are resping cu stăruinţă ori-ce încer
cări de 1·aporturl pacinice comerciale, ar 
fi singura măsnr:'\ admisibilă lu p0litica 
coloniaH'î ; daci\ lumea modernă ţine ca 
să nu calce iu picioare principiile uma
nitare, de care se face atâta caz în ori
ce ocasiune solemnă. 

Din nenorocire in politica care a a
doptat Anglia in întinderea domeniului 
e! colonial şi violenta şi exploatarea sunt 
mijloace qilnic intrebuinl3te; precum a 
făcut şi Spania cu nenorocitele el colo
nii din America. 

Lumea a v�<Jut unde a ajuns Spania. 

Viitoarele generati11nl vor ,·edea unde 
,·a ajungfl politica colonialA a Angliel, 
condusă de milionarii lacomi de ciltti• 
gurl imense. 

Pacinicul popor din TraansvaaL de o
rigine olandeză, să sbuciumd de mal 
multe decenil în i:;hiarel • unul CON!Or• 
ţiu englez; iar marea şi civilizata na
ţiune onglozil s·a arătat dispusă a se
cunda opera de exploatare a lacomilor 
oamenl de afacerî, cărora comorile fn. 
<liel nu Ic mal ajung. Ce interese naţio
nale ori ci,·ilizatoare urmăreşte Marea 
Bl'itanio în ţara pacinicilor Boerl (Buri)'? 
�imene îne1l n'a putut formula in prin
cipiu concret, care ar fi sc:opul naţional 
orT umanitar, pentru caro Englezii dau 
c, luptă de exterminare unul popor mic 
şi brin·. Lupta dată de Englezi este ne
dreaptă, pentru că o marn naţiune care 
are pretenţiun�a do a vorlJi şi lupta în 
numele civilzaţiunol s'a hotărât a călca 
in picioare şi a nimici un popor pacloic, 
laborios şi brav; caro este dispus a pori 
de cut a 'şi pcrdo scumpa nea turnare! 

Dacă Anglia ar dobori acest popor 
erou, fapta acf'asta ar remânca o pată 
neştcarsă in istoria acestul secol, o pată 
c-are ar face să păioase;'\ aureola lumei
moderuo ! Dacă Anglia ar cădea 'învinsă,
ipot.eză care are sorţi de reuşită, popo
rul erou ar mal dovedi incă odată, cu
câtă putere luptă acela care ·şt · apărli
mormintele străbunilor şi patrimoniul .. _
urmaşilor. Căderea Angliei ar fi căde
rea sistemului mod<'rn de exploatare a
coloniilor. f\\<iei·ea .\uglieI ar asigura în
,·iitor pe popoarele mic-I, c:\ in lupta
pPntru neatârnare rel mic este neînvins!

Să spenlm totuşl că lumea modernă 
nu va Iii.sa ca această luptă neegală să 
se prelungească mal mult timp: alt-foi 
nepăsarea popoarelor mari ar dovedi, 
că simţul solidarirntel ilU exis�:'i între 
popoarele lumei moderne. Si111t11l solida-
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ritlţei iodh·idualo faco ca oamenii să ke 
mişto spontaneu, spre a ajuta pe 11i1UI 
din someniT lor <·aro este intr'un marc 
pericul. Eî bine, acest simţimint n'ar_ 
trebui oaro să mişte popoarele şi să- Ic 
determine a intinde o mână l>ine,-oitoare, 
unui paclnic ;;ii hl'aY popor ameninţat 
cu nimicirea? • <' poate în. .fine admite, 
că lumea civilizată ar rc1mi11ea imlife
rentă, Ja groza\'ul spoctacol, care ar a
vea de rezultat final 11imieirc•a popont
ruluî Burilor, care promite a fi un fac
tor civilizator în continentul Africei '? 
Bunulul simţ il repugnă atare indife
renţă. Lumea civilizată va fi mişcat� do 
simţimilltul solidariUlţoI umane; alt-foi 
omeni1·ea ar do,·edi că alunecă pe po
,-îrnişul unei repede degenerări! 

Popoarele mari so pol înţelege atunrf 
orT c,ind ca să suprime po11oarele mitî 
care le impodeci'i îu desvoltarca siste
mului lol' do colonizare şi de exploata
rea popoarelor slal>e. Suh faladosul mo
tiv do ci1,ilizcu-ca lll111f'1, coi puternicT 

· vor merge atuDtî mânii în mană po ca
lea subjugărel şi a cxploab'îrei 0111e11i
rel .. Armatele Yo1· ajungi' a fi agenţii de
exel'utarc a cxploatatorilol' lumei mo
derne.

Lupta, cum se dă astă-cJi, este mai bar
bară de cât în anl.icitate, pentru c:1 lup
t..'itornl col maI aYut s� ya -înarma cu
instrumente perfecţionato�outra cărora
nicî l,ravm·a şi lu rigoare nicI mulţimea
luptătorilor, nu va aYca :;orţ1 de trimnf,
Ast-fcl lupta modcl'll:'i e mal puţin demnă
de c�it lupta omcnirei primitiYe, de oa
re-ce armele şi ezplosibilile de ast.lzT
prefac lupta intr'o scarboa :l măcelărir<>,
care poate demoraliza pe erou �i poate
încununa de glorie pe cel mai puţin
brav, dar maî bine pregătit cu instTo
mente cxterminătoare.

Din cele cc am desfăşurat pânn aicl•a
rees::I. 1::.1 rcshoiul modern 1111 mai estt> 

o ;nanife8taro sincerA a luptei JM'Dlr\l
existţnţA, ori pentru consolidarea naţio
nalitl\ţilor. El nu mal eJ1to o lupll atJe
tica1, in' c·nre valoare.a erouluf decidea do
reuşita luptei. chear cAnd duşmanul era
mal puternic. Resboiul modem a ajuns
un mijloc de nsPrvire a celu.t slah do
către cel tare, un mijloc de exploatare
·a omulul de cMra om. Doct omenirea
trebile să'şl propună, a pune Mpăt ace
st.el tendinţo nofaste a unor pop;ja1•e cu
nAzuinţf 11em4surate de colonizare. DacA
civilizaţiu11ea nu este un cnvint lipelt
de înţeles real, npol cred c'ar fi II08it
timpul, ca toate popoarele să formeze o
ligll unh·<'rsaJă cu tondioţa nestrămu
tată de a pune capăt exploatllreI popoa
relor, în 11umelc cit•i.Ji:o/i1111ei !

Omenire.1 poate să cDccrcască lumea
cuasi-selbatc<·ă prin proccdllrI mal u
mane. Comerciul născut in lumea Ye<:he
sul, aripele zeuluI Marto, poate p:'işi sin
gu1· azi peste toatu mările şi co11t-inentele,
numai prin simpla impulsiune a aburu
lui; cruţ,\nd 1.,eata omenire viitoare de
scenele singoroase ale cuceririlor aiua
torilor de colonii exploatabile! ('u c:lt
armtlle 11eicr:1toare so ,·or porfocţiona mal
mult, cu cat omenirea su va simţi mar
istovită de grelele sar<'ino resl>oinice, cu
atât momentul triumiuluî păceT uni veniale
se va apropia cu pa:;;l repezi. .Judecâud
dar duµă acest<' premise, cred di era
conchistelor sîngeroaso atinge ultima el
far.ii. Comerciul va face ca omenirea să
dorca�ă din rcsputerl pacea universalii;
c..'icT alt-fel 01·f-ce schimb sigur şi pros
pen'in<l între îndepărtatele continente ar
fi c·u neputinţă. Tările comercialo şi in
dustriale vor căuta să asigure definitivul
triumf al schimbului internaţional, ear
in atare ipoteză oomerci11l va da lot1i
lura de graf ie resboi11/11i !

\lerrur zouJ comerciului, amicul pă('('i,
cre$r11t suh s ·11h1l luf \tarto cjeul rcsho-·· 
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iulul iu anticitatea indepArtată, t•q curmei 81ngeroase, cum toci n'aQ lnregiltrat 
zilele crescălnrul1ti si1i ! i8toria omenireJ. Dupl aoetU predici-

Ce viitor senin no surido nouii iubi- torl de resboae slngeroue fi in„nni
torilor sinoerl ar pdccl, când ne inchi- nabile, luptele Iul Napoleon Tor renalnea 
puim ci toate mijto,accle de t>ropllşire 11işte palide incaerurt, �aro n'nur4 de 
de care dispune omenirea, se ,·or c.hel- rosuJtat o genornlă im·ălm4fa.)A · resboi
tui intr'un apropiat ,·iitor numai spre a nicA, ca aceia rare viitorul 88C(ll o ,·a 
consolida operti păc,1i eterne! videa, 

Condemnarea milcelulul resboinic ne ( 'are din acest<' prevederi 8C apropie 
va aduce în schimb armonia univerealA, mal mult de-realitatea, ce viitonal 8ecnl 
născând din consolidarea raporturilor va faco se apurA po scena lumei, n'o 
de adev�rat.4 frăţie între popoare. Nu- ştim. Totuşi dacă ne este permis a .spera 
mai atunci vom vorbi aproapelui nostru că lumea modernă doreşte sincer trium
do :,Jl,irna de oameni, c:a de 11n q mal; ful definitiv aJ pll�I, dadl omenirea ee 
e:1r marea familie umană va v:d:.:a di'. ,·11 convinge mal eurînd, cA prosperitc&
părânu din sinul €I măcelul; care nsU121 tea 11'0 putem asigura societăţel' umane 
încă glo1:ifr�ă pe cei mal abili i1t ad'L decât cu ajutor·ul unel păci durabilei 
măcel,·lui. evident că ajungem la <'Onclnsfonea ce 

Sumele enorm<' sacrificate numal eco- se impune: ri·�[JOiul 1•a fi definili1• con
purilor resboinice, din cal'e muncitorul demna/, pe11fr11 a <tHigum. r,rmonici fi 
nu trage nicT cel mai mic folos, se vor prosperitatea llllivcrsală. 
întrebuinţa cu succes pentm răpedoa Specia uman:'l este singul'a c:u·e de la 
desfăşurare a înv4!ţămintulul în masele constituirea sooiotăţ�J primiti,·e şi plină 
populare : astăzi lipsite in mare parte de astăzl, a mers cu luptele dc:exterminare 
l',!�al:'l copărt-ăşic în l,inefacerile şcoaleî. până la ferocitate; pentru că intre speciile 

FonrlurI in:-omnate YO_m putea intre- inferi6re omului acestO tendinţă de a so 
hui11ţa pantru căi, ranalc, azilurl pentru sfişia nu există. Numal foamea împinge 
infirmi, pentru prop11şirea industriei Ş! carniYorele la luptă ucigaşă între ole. 
1·0111erciuluI prin înfiinţare de numeroase Să fie admisibil ca omenirea să se sco
case de credit; pent1·u incurajarea ar- __ QQ_are mal jos cu rr111.imea. '? Este cu j>u
telor şi literaturoi atât de uitate astîh;I. tinţ.ă ca un popor so caute a extermina 

Omc>niroa trllinp în pace ar in,·ăţa a astăzi pc un altul, J>Ontru a pune stă
practica ado\'{-rata iubire do oameni: pânire po t·omorile naţi unei suprimate Y 
adntul <·;Ură · gloria singeroasă dispă- Lupta pentru comori o găsesc mai bar
rând, am \"idea stingăndu-se repc>de por- bară. de cât lupta pentru existenţă a o
nirile egoistico ale euceritorilor şi e:\.- meniJ·eI primitive! A admile oă omeni• 
ploatatorilor; ear o eternă ligă a păcei rea va duce mal departe această luptă, 
ar sigila pentru tot-deauna înfrăţirea este a scobori mai jos omul de căt c.ar
mult doritâ între oameni! Săngele c.el ni,·orelo, care .,w .�făşie 1tttmai sub 9ro
mal generos n'ăr mal curge pentru ilus- zava pornire a foamei.' 
trarea cător-va ambipoşl. Cu toţii, în Pentru demnitatea speciei umaue, tre
finer vom conlucra atunci mimai pentru hue dar să lupUlm pe toate căile, ca 
lriu.1nfttl a deverului şi al �tii,iţei .1 lupta ucigaşă dintre oamenl să dispară 

Alţii mal pesimişti ca mine, preved rât mar curând, pentrn totdeauna. Dacă 
intr'un apropiat Yiitor luptele cele mal omenirea 1111 găseşte atâtll putere 1110-
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ralil, ro ea, e.., să'şl împartă frăţeşte toam 
· bunurile acestul glob, prea suficiente

pentru a ne asigura buna stare tuturor
oopartaşilor; neapărat că nesaţul de a
vuţie a stins ultima scfmtee de inaltl!
simţire morală a omenirel !

Ori cât de puţină aparenţA de reuşiti\
ar avea lupta pentru triumfu] plleef e
terne, amicii devotaţi al pAcel să lupte;
căcl vor bine-merita omagiile omenirel
viitoare. trăind în frăţie şi prosperitate.

Tendinţa nemăsurată a indi\·irJuJuI ori
a Statutul spre cuct>rirea avuţiilor imense,
duce adese ori pe individ ca şi pe o
menire la dezastre morule incalculabile.

Această tendinţă nefastă spre ina \'U

ţire, face ca omenirea să nu maî c.unoasră
nic.l o ma1·gino în a v intui el egoistic;
călcând fără s[ială drtipturile altora. in
tru cât acele drepturi C'.Onstitue rerte ob
stacole în calea cur-erirel întreprinse.

De aice îşl ica oriţ!ina avîntul condam� 
nabil spre inarnţiro şi erige1·ea · violen
ţei în principiu de stat; porniri condam
nabile care doboară d1·cplnl, for(a 111n

rală, baza socielăfei nwdrnu' !
• Societatea cnre inaugurează lupta con
tra dreptuluî, sapil singură haza pe care 
s'a clădit întregul cdiriciu �OC'ial,. ii pre
cipită oa însăşi in prăpasria mornlă co
îşi deschide, pifo inaugurarea luptPi ue
măsurate spre înan1fire. 

...... 

A vutia singură apoî nu va a igu1·a de-
stul trăinicia statu1uî.4!ăci ştim C'ă state
avute au displ!.rnt de po faţa pământu
lui, pentru c.'\ n'avură altă bazil de l',lt
comoara.

Averea imensă duce la tr.indăvie, c;111d
societatea nu ştie să menţină moravu
rile austere, cultul trniuluî cumpiitat, res
pectarea dreplUluT celnî slah rn şi al ce
lui puternic.

Numai cultul dreptei/ei şi al 111om/i
lăţci sociale, .�,wl adrrlralr rfrl11li ,·i-
1•ice care înlârc:;<· [,,,.:rt 111or11/<i " �o-

eidăll'i : l'H!Otru ci respectul d,ertuJuJ 
dd naştere solidaritilef Intre oameni ca 
şi într� state: fnUlrind tot mul mult ar
monia so..�:!.llil. i;iingura gnnrnlie d<' trili
nicio :1 stawlor. 

Stntul 1·:1 şi omul modern 8A oihil dar 
lllt adc1:h,1/ r111/ J•CJJlru drrplHI ull11ia. 
('i\c.I altfel cgn.litaloa d1n·i1w o ,•aliolll ri
dicolă, peste caro ·ooJor puterni<·t le-ur 
fi totdeauna permis s/\ treadl, in nAzu
in\a lor c,1tră un scop cgoistic onn.-c.are. 

Suprimand insil egoizmul, dreptul şi o
gaJitatea ajung bunuri prcţionsl.' şi rf'11• 
poetule. Atuncl ohicrt do disputil vio
lentă n'ar mal exista in omenire, atunci 
violenţa şi rcsboiul ar <lisptlrea ca prin 
farmec. 

Pentru a ajung-o ln ai:est idc11l atât de 
urnit dorit, omrnircn .�â ."if' drprirulti ci 
a vra 1111, cult pc11t,·11 adr111'r !

Să l11cni111 dar µr11tn1. ;.11prh1111r,Ja 
egoinnului fi prnlr11 i11l<iri,·c11 r·11/l11l11i 
l'ttle1·i>r11l11i !

f'onRtanta 2 Ianuarie 1900. 
,\((>xamlru Bt•l,·ik. 

: o-<-:, 

.. ' 
DIN ,,PE't'OFI 

'.JftF cr.r 11//1/Hl t'llll"IÎ .:' 
-.:.., . 

. . j,' 
. 

J < 

0 1111 rn .,nitltic/e; 

{§
'/

ft�uh/ dr• Ît1c1i1f' llfl'i 

%11r Înc fn,>eAfln . .

dft· ;e câ11cl. 111 cou/r au,Î.

!!>f;;i,celol ;mini rlc <lr1, 

,:H?/;u/eÎr ,:,;,kknu

�-adi11ccx Î11 .>Îll11Î Ici 

INfi D. I-Rimnic.
...,�--
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.9,,;, 11100:/t, � JU neoo[ 

�- ,1011/ir, /:.°?oa,", /'/f,,,,u/'
.!J'o/e11afa.r �Mă ;,en/111 1101; 

@hzz. 0�11i1/a-,-: /'e11lru t/;11011/'. .. 

�/' cade je:f/t de amor,, 

c:fi',· D#QOIIU�-1' l'UJ()&,)llă . . . . .

@a:- ,1>111,uu� tu".,/, .>�uloz-, 

�-- c,,,,, lc/i p,�/' /'/f;mmiâ, 

elî:n11i11e Dt'ClnlC /'e cal'ooi 

� Ct,•cea 11111,/,',,t,i�. . . ,aln-1': 
@Jo.>, 1i1/1,e doi- ca 101 t;/1/01 ,

e5�1�, ;,du @u//111' efji11I pt' 'ciialăl'.. 

Rmila. P. C....
--,,.r. 

/
_,;a)l(rl-'�C.:)a.lll(a.t�----

SINGUR 

Afor.1 ,·untu •�• cântă doina. 
Prin frunze şi prin florT inr·<'I. 
Eu stau in ca.-.1 mcdit:ln,I. 
A�npm unnT trişt E<anet. 

L'am terminat insă nu-mi plac-c. 
n tot recit şi-l corect<'z. 
:\IaT c;\nt tic dur, mai �tau P<' gilmlurT 
Şi. treaz. at:itca tot ,•if:Cz. 

l'ar'că 7.ărc;<C intin!'ă-alcnc>. 
Alilturea in patul m6le. 
J,'iinţa cc 'mi robi simţirea.-
Cu părul negru. braţ" gule. 

Şi par'c;1 'mi face ,;cmo să \'ÎII, 
Iar eu mi! fac c>ă n ·o ascult -
\' etlT c;1 imT place ca s,1 ţii' 
Inchip11i1m 111l'a mai urnit. 

Stan ore '•trell' de .a aiiit_ liapr.
Iar ctnil de-n � M ......... 
TrcMr. atunci cil • .a.-, 
Ci din ,�d m·am � · .. ! 

AşT "1'811 ast-fel pini la 4iull

Alle!!ea si n!mln d�pt. 
Să tot rize�. !!l mi fac la plannrl 
Şi i<ă'mî incbipoî c'o „tept. 

DIN VIEAŢĂ 

C4t am fost topii ln leog4II, 
Duios mama mi-a taatat 
Ca s'adonn, - - lllpl' de pna 
Spre-a mea paz4 a metllaJ . .. ! 

Pe la zea an1, · bunim 
/ml spunea poveşll cu smd, 
P4n4 ce sornul m# fan, 
Şi adormeam în pola el . .. ! 

Vzeaţa 'ml din topil4N 
A lrmd ai o poveste: 
M'am instreiJult de IIIOIIIII 

Şi bunu:a nu mal esle .•••

. . . . Tu iubi/4, al/I ;,,,r spui, 
Sub acest bltrdl, stejar,_ 
Vo,:bi de iubire dakl, 
Pdolinda-ml mult amar •.•.

Spune-ml spune-a mea iubiJ4 
Şi ,ne 'mJ,aJ4 Cil privina, 
C4c1 nu ştiu de azl în tolo 
Cât mi-o ride feriarta. 

E ftigar neobosit 
Timpul multe iea ca sine 
Şi me tem c4 în scurt4 rmne 
Te voi perde şi pe tine ....

G. Crlc:i.a11ea

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



IUSAFIBII PABillELUI 

Casa cea mal din deal, e casa piirin
telul Florea, tocmaJ do unde• in·eepe şi 
codrul. 

Şi e mare codrul, că se întinde pe 
cinel de_alurî şi pe patru·· văl,_�__ 

Nici O c1•eangă de copac Oţl s'a înfio
rat îocă de umbra coadef de topor; 
nicI uuul copac nu ·1-a tremurat m�
duva în el la glasul ferăstrăuluf. 

Doar crAngile uscate 'l-a(i Cost adu
l'rnte de po jos ; doar frunzele ii pică, 
t6mna,- galbene şi mlţhnite, ca să i se 
întoarci1 din aJţl nrngurl, tinere şi ve
selo, când primă vara prinde-a rîde în 
zefirT albastre. 

Uasa părintelui }�loroa e din &'Teii fă
cută, chipof;ă şi curatil, ca o fatl\ do rc
ziiş cu dare do mână. 

Din dreapta caseI socotind, pe de-a
lungul drnmului din jurul codrului şi 
până de mie pe c-6stă, se întinde locul 
părinteluI, cam de n'o cinci fălci bune. 

Şi l'a îngrădit, părintele 1''1orea, azl 
o parte şi n11îine altă bucaUi, JlAnll ce
l'a cuprins pe de-a'ntregul, cu gard de
nucle, şi c'o cunună de spini dc-asu1lra.

Pe urmă, tot azl o parte şi mâine 
alta, 'şf a fă<'ut colea st1tpăric, dincoace 
loc llentru rnrdcţurl, coloa'fâneaţă, mal 
dincolo porumbişte, şi'n vale grâu dcio
pilulit prin suşăniţI de în de c�inepil. 

E1·a plugar cu pricepere, păl'intele 
Florea ... , era; om cu noroc, sfinţia-sa, şi 
nimenea nu'l supilra nici măcar c·o um
bră de cuYînt pizmaş, dar mi-cu cu în-
tunerec de faptă rea. 

·· · 

De-aceea, f6rte'l miră pc sfinţia sa 
când, prinse de voste, intr'o bună ·ai
miueaţA, că gardul diu dreptul porum
bul11I era stricat; ba, mai mult, că po-

' 
rumbul 10t.--n1t1T -4)at fn_ lapiA', t1ra lllAn. 
cat JlO i,•r"pe colo-, 

Mare, co 1,utea 111 l'je:? 
lspravt

( 

do om rfO la ,u,et. na _,_,._. · 
Ftlra doar şi 1,o:1te vr•o· Jighioanl pai. 
duratecă s:l infrUJt80 la dulcuţa vuruni
buluI. 

Numai, co ligl1ioa.u�? 
Vulpe sil fi fQ3t \' Ar fi eeApnl pe eu� 

iugrl\ditură, orl cliiar dnc'n.r fi roii-O, 
locul nu ora sit fio uşa do mare. 

Dai· nşa, <lupu fel şi chip, in!,"Tiidi
t111·a .s'hrăt.<l ca rup:td cu gura, şi • 1m1-
buşit6 apoi ca sub ,cine şUe ce Kreultt.kl 
,le �matahahl .... 

Jar dacă 1wi11s0 a'şl pli111hn ocl1ii pq 
jos, pilrintole .Florc-a ve1.11 nişte urmo 
care-l pornini pc �ândurl Jo groad: 
par'c'ar fi fost de urs, par·c•'ar fi fosl 
mistreţ .... hint• rrn'şT putea cla seama; 
intipiiiril.urn urmt'lor e1·a ins:t destul do 
aJînc,l in ogorul moale·, c>ra dPstnl db 
htlions:1. 

Făeu ce făcu ,;ărintole şi după o lm
cată do vreme, 111111,lu spărtura chip c·n 
un uorman de spini uscoţl apo1, o Iul\ 
la deal spro casă. 

Că rnuiau Lighioano din codru, era a
cuurn lucru limpude: ,·ot'l,a, cum s11 le 
dcsliero din ooicoiu păgubitor? 

Să so puie Ip pândă,. nu era mare 
stră<lănic; să fie plinda cu folos, era 
toatî'i chit<•ala. 

Om tare de înger, ora sfinţia-sa ; da 
cu puşca, filră greş : ii neodihnea nu
mol <."ii 1111 ştia cu ce soiu de lighioană 
nv-ca să doa ochi, ca să ştie cnm sil'şI 
rinou iască şi pânda._. 

8(- întoarse la va1e iur. 
In drC'ptul spărture1 fllooa umbră pă• 

mântulul un copac gros, nalt, stufos, 
cu crăogile groaso, plecate_ şi răsfiraie: 
minunat loc de pânda. 

Să şi hotărî s:l �(' suie în copa<' <'li 

puşca inr:,rcatJ. 
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De-aceea, mi se puse pa umbJot re
. pode la deal, şi'şl grlji puşca pe cnre 
· cam de multil ,·rem.o o uitase dupal nu
şti6 care uşA.

Toată. cjiuJi<:a 'acea nu':şl mal luă gâ_n• 
· dul do lu p,ihadtl" şi'n fel de fel oe chipurl
i se năluci 'ivirea ligioqpel, iar inimoşîa
Iul ii da mereii înfiorări de. nerllbdare.

.•. 

., 

In sfi1-şit. dlldu Dnmno1.0u s1l se po
goare soarele în asfinţit� .. 

Părintelo Florea· imbu<'ll clin fugă, 
n • .ll fâţă să'şf dea senma ce ducea la 
ggrll, aşa departe ce era cu gândul, şi 
puse nulna pc puşcă. 

De geaba 'I întreabil . preuteasa. cil 
undi:: se duce şi pentru cc ia puşco·, pli
rintelo dădu din cap. foc do scump la 
vorbă, şi porni la vale. ... 

Preuteasa, din prag,. ii piea·du repede 
umbra între rindurile de porumb. 

Pe când părintele cobora, hma prin
dea să se ridice dintr'un colţ al depăr
tărel.... 

l'u ahit mal binP •·il era să fie luoă : 
era să p6ti'\ şi părinte!<' să'şl ,•adă liine 
vrăjmaşul. 

Cum ajunse părinti,le Florea la co
pac, chibzui l'lllll să se 11otil sui c-11 su
ra ta puşcă· di11t1·'odah1. 

O anină cu cureaua de-o crcan�!"I, şi 
sfinţia sa. ca p,• vremea ciind c-1·a-- nu
mal o sburătur11 de ronuin. mi Ne ac:lta 
şi sui până la 1111 Io<' ; anină puşca mal
sus şi se mal sui o Intentă şi sfinţîa-sa, 
�i tot aşa, pfrnă ce St' cuihări binişor 
de tot intre frunziş, pp· nişt.o ramurT 
groase. 

li e1·a f6rte la indhmlnă acolo. 
. Iar apoi, cu cât luna purced oa mal 

în largul cerului şi să filcea mai lumi
noasă, pArintele vedea mal lămurit de-a 
lungul păd�trol muint în luminil. 

După o bucată ele vreme, satul a-

n1orţi : o <1enţA uvqi:arl ae 1181 d'.,upn-1,
cm o brohoadd de n()21pte. 

In rosfimpnrl· depArtate cite. un 11-
trl\t leuos flloeu sa se panl fi mal •· 
dânc pustiul ·[n jurul pllrinteJul. � 

ln  hăul nesfirşirel stea du1•A a�• so 
j\'oa, par'că 'şt-au fi aprins lurpina una 

I 
• 

do alta.- \ · 
OraiuJ firet 'ioceJnHl<:ea tainici '6ptA 

u- ne,•�1.utelor ci vietAţl, ('lontna. caTe
noaptea e vrc1nc de traiu şi de i,lergl•
tură pentru hrană.

Vintul nu se simţ'8a şi totuşi un fir
şit uşurel par'cii pornea din cAilu oo
druh,L. 

.NicT odată pân 'atunci nu ascultase pA
ri11tclc Flnre.-i acea mişcaro inăbnşitA 11 
vieteI de n6ptP .... 

Pa1•'ml'I Iun cn fiori şi par\iă\l plAcea 
ucspus de mult ... 

SH uita cum rie-c1u;1• hlnjnn de po
rumu îşT culcn nlătnrf umbra. lftngA
alt.l mnl,ri\; cum izvora oe ici şi do 
colo câtl ... O • luminiţă iu mirişt.ea in,·er
ziUl, o.rl diaitrc mnhrole hlujllnilor. 

J)in pMea lumei de sus picur!l în tm•
flNul sfintiel sale pace do �i'lndurt.._ 

Oare ,·o f1•I do ,·ienţ:l e>rn astn de-I 
a<lucea inimel un hine> aşa do dulce, 
d11pii t:aro par'că se piorde>a du drog? 

Câte nopţi nu trec-uso1·ă peste 1.ilelo 
Iul d-0 p:ln'atun<'î, şi din nicT una ·nu-l 
izvorîse o aşa viato norni ! ... 

Şi, ia le uită, cum uduccrl aminte 
mfmdre>, veninu neuma rle p<1 zilrl de
părtate, tlin vremuri ac.lîncite in uitare, 
ca să-l desmierdo pri\•irile, cu încbipuirI 
c·11 icoane şterse de mult. ale c-Arora 
margini le înYiora însă o lumină scli
pitoru·e? 

Şi 1111 şti(a ce glas, din ale Iul adân
curi pornit. dulce la şoptit. incopu sA-I 
sput> poYeştI, negrăii do ademenitoaro..

Şi parcă simţea, intr'un târziii, cum 
să apropia 1111 Filt-1-"rumos pe un ca] 
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nlzdrlvan, do duduia plmAntul ■ub 
copitele lui care aplsaii din greO in 
fugi. ... 

De-odat4 80 ■cutură ,i ochii i se fă

euri marL. A&ipeala i · 88 deslipi do 
gene ; prin trup i Stl imprA,tia fiori-.. 

La gard, oq'ce matahală neagă um
bla 8A',1 fecA drum printre spinii gră
mAdilf de sfinţia-ea de ou ziua. 

Ce groasnicA grobllială .. _ şi părul pA
rinteluI 88 (Icu măciuci subt căciulă. 

Işl ţinu r�8u0area şi·remase ghemuit 
şi (Ară mişcare ca o piatră aruncată şi 
oprită în frunzif. 

Mistreţul dădu cu ritul spinii de-o
parte, prinse a se frl'Ca do copac şi pe 
urmi se aşezA pe mâncat porumb .... 

Mânca şi grohAia_ .. 
Să trag în dihonia spurcată? gândi 

părintele după ce'şl veni în fire.... Nu; 
ia să mal aştept-. 

Şi nu aşteptă multă vreme, c.ind eacă 
v6zu cu mirare că so apropie altă ma
tahală .... mal mare par'că de cât iastă
l 'altă. __ 

Urs .. _ gândi păriut.ele .... Da buni mu
safiri am cu, noptea, în ogoarele mele .... 

Ursul, se opri câte-rn clipe în drep
tul spărturel, ridică botiil în sus, mi
rosi- prinse-a mormăi, apoi se strecură. 

1n �rul Iul se anină o grămadă de 
spini__ ', 

De-abia făcu câţi-va paşi h\ngd po
rumb şi se opri, c'o mormăială mal a
păsat4. 

Mistreţul se lăsă de mâncat şi gro
bii, cătând la urs .... Părul lui ••ros se 
ridică la ceafă. 

Ursul începu a mânca; mistreţul s·a
pucă şi el de mâncat. ... 

- Să trag acuma? gândi pllrintel<'.
Dar in care? De-oiii trage în urs, e în 
stare, dihania, să dea jos copacul şi să 
mă facă chisăliţă_ Să trag în mistreţ? 
Domne, învaţă-mă cum să fac, câ în 

grea cumpt'lnă sunL 
Ursul inainlă c'1111 p11s in s1-1re mi'!• 

treţ; mistreţul se OJ>ri do mdn<'at ti (n
cepu a grohăi, mll:iios.. .. 

- Ce-o fi o fi, îşi grăi pilrinwlc, am
Ră trag în mistreţ şi repede apoi in nr-8. 

Işf striinse puterea, ridică CO<'oşul ln 
amândouă ţovilo; îşi fileu loc in fnm
ziş: şi.. .. puşl'n la ochl 

- Bang ! hang! ...
O leacă de fum, în dreptul 1·nl'ac11l11r

şi două lungi rtssu.neto în codru_. 
Dar tot atunci mistreţul grohăi în

fricoşat şi ursul scose un mormăit do 
se sgudui copacul părintelui. 

Şi, cât clipi sCinţia sa, ghemuil do 
gr6ză, să şi repezi ursul la mistreţ_ .. 

Doamne, unde începură atuncl dihă
niile să sbicro şi să se înhaţe la luptă .... 
la o luptă turbata de fiaro năprasnico, 
do săriaii bolovanii de pllmunt în Hl
turI, de să stringeau hlujcniI subt uria
şele trupuri.... şi de resuna <·odm de 
sbieretcle cele infiorătoare .... 

Colţil mjstre\ulul se înfigeau în blana 
ursuJul şi o sff1şiuu; gura ursuluJ sc 
înfigea in şoricul mistretuluI şi lăsă în 
loc groapă plină de sânge. 

Iar când iT veni bine ursului, cu
prinse pe mistreţ în brate şi so rosto
goli cu dinsul, stringt'·ndu-1 din toată 
puterea sa năjmăşascil; iar mistretul 
în vremea asta, îşi înfigea col\iJ in gâ
ttil ursului. 

l"rsul sc6se un răget carC' îrtfioră l'-O· 
drul până în ad incurile lut cele mal de
părtate._ 

Părinte!<' a,-u inimă să 'şi mal incRrce 
odată puşca, dacă'şT ,·ilzu n-ăjmaşiI în 
luptă de m6rte unul impotri\"a altuia, 
şi"l ochl la cap, pe rind .... 

Dihăniill1 mal răgiră odată, se mal 
S\"ircoliră, f:iră să se descleşteze şi re
mosoră locuJuJ .... 

�umol carnea le mai tremura parcă, 
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şi le tremuri încă vr'o câte-va cli1)C.. 
Subt copac. în hălnca liJliştită a 111-

ncJ, rămAsese neuma un morman ne
gru într'un blUtac de sânge .. ., şi mor
manul nu se mat mişca. 

PArinteluT insA tot nu'T venea să se 

don jos .. -
lnaintea ochilor Iul cele .două trupnrT 

tot se mal cutremurail. pa.r'ca la auz 
tot îl mal resnnau, par'cA �traşnicilc 
sbierete c.;11 lnng rllsunet în codn1J scu-
lat din somn. 

Nişte paşi greoi inccpură atunci si\ 
so adune pe lângă gard. 

Era straja. 

Se du.ce tainic soptind, 
Cu silciile se hîrjoueşte, 
Şi 'IJecinic cerul oglindind, 
Şăgalnfoul din mol cinpeşte . . .

Afît i-s undele de clare, 
C<i-f, mnnert pieirile din fund .. ,
Şi când Re-ndoaie-n spume, pare 
Că pli11ge părli.<dtul fund . . . . 

Şi vesel intră-n arălur'i, 
Că un flăcăit la sezătoarc; 
Dr freamăt în sem.ănăturr 
Şi grea ispilli.-n 01·1.-ce floare . . . 

. Spre el le-ndeamnă să se plece 
Setoase spice şi-albc'i.strele . . . . .

Las că ma!trec! . .  şi-ntr',imatrece, 
Voios hătindu-şi joc. de ele ..... 

D. K. RDINIC. 

-------·------

Adqrm.ifl de 1Jraja dulce, 
Ce-o trimit,e mandra lună, 
Pwpit 1.ncet vorbeac prin vi'8e 
'Premurdndu-şt fru,iza fntr' una. 

• 

• • 

Vî11i11, 1ndoaie iarba 'n valt1rl 
Şoptind vorbe d,e iubire, 
Floricelei, ce'l răspunde: 
«Prea şăgal1iic eşU sefire-. ! 

• 
• • 

Venus 'şl priveşt-e faţa, 
ln ogli11.dă de isvor; 
Stelele 'şl fac cu ochiul 
Ea .,;' a.,;cu1ule S1tbt un nor. 

SEARA 

Pe măgură se lasă ceaţa, 
Pe cerurr steaua se iveşte. 
Incet părâul şopoteşte 
Şi luna 'şi desveleşte faţa. 

• 
• • 

Amurgul şi-a'ntins aripa. 
Şi sb6ră în spre apus de soare. 
Se'ndoaie iarba în lină b6re 
Şi aburl înalţl trimete· ripa. 

• 
• • 

Talanga se aude în vale 
Şi buciumul r�sunli lung. 
In spre trecut, blând amurg 
M� uit, gândind l'a vieţi cale. 

llarie Tbek1a 
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DESPRE ORIGINEA ROM.\XltOH 
Contribuţie la etnografia Europei Sudestice 

DE 

TRAU80TT TA■■ 

CAPITOL I 

Ro111anisarea peninsulei Balcanice 

Mal întâiu de t6to, au fost două 
împrejurărl, C\arl de la început ati 
împedicat romanisarea efecth"ă a 
peninsulel balcanice, după felul ce
lei hispanice sau galice: duşmă
nia helenismuluI şi legătura neîn
destulăt6re a ţarel cu Italia. 

Helenismul domnea liber în su
dul peninstilel-şi Roma DU s'a în
cercat măcar odată să smulgă n
cestuia sfera sa de influenţă sau 
măcar să i-o micşnreze; ea rPcu

noştea de bună YOic egala însem
nătate a culturel greceştT, iar pu
ţinele colonii de cetilţenl, car) an 
fost aşezate in Grecia propriC': 
Patrae, Dyme, Corinth şi :\fogara, 
nu erac, destinate s,t...._servească 
pentru întinderea pupulaţiunel 1·0-

mane, ci în special ctL Reopui de 
a îngriji pc yeteranI ; · 1·�l:1ditul 
Corinth era serliul autoritlîţilor ad
ministrative romane, şi dcc1 n, fi 
fost semi-:taJic, ci\cT, pe cM cuno
ştiinţa limhel latine era necesară 
pentru ierarhia funcţiunilor supe
rioare sau inferioare, Grecii, e:arî 
le ocupan şi-a însuşit-o_. dar în 
viaţa publică nu s'a înYcţat v1·c-o 

ciată in GreciA at.:Ha latineşte pc 
cât greceşte în Roma 1) •·

Dar chiar şi ţinuturile ioveet• 
nate Eladel propriu zise şi supuse 
influent.el greceşţl. aCt fofo\t respec
tate ca atarl de Roma. Nfkopolis. 
ceJ sudepirotic, noua fundaţiune a 
Iul August„ care a luat naştere 
printr'un synoiki::;mos, purta un 
caracter curat grecesc. 

Se evita cu îngrijire la orga
nisaţia orl\şcneascl\ şi religioasă 
tot <'.ea era propriu italic, orl căt 
de imperios s'ar fi cerut ca ora
şul victoriel (Nikop<Jlis) să fie or
ganisat <lup(! mo<lel romnn, fiind 
strâns unit cu fundamentul statu
lul. Dacă cine-va stabileşt-0 o legă
tură intre fundaţiunile sugust-eice 
din Elarla şi în deosel>l cu aceasta 
piatrA finali\, nu �e va putea opri 
de a'şT face c-onvingci·ea, ci\ Au
o-ust a crezut in posibilitatea unei o 

reoro•anisărI a Eladel sub scutul e, • 
principatulul roman şi că a ,·oit să 
aducă la îndPplinire acest lucru) 

In Epirul nordic era în ade,·er 
o <'olonie romană Buthrotum, dar
care pe de o parte nu s'a ri
dicat cănd-va la vre-o însemn�
tate oare-care, nu putea decl . ă
:ulucă ,-re-o sr�rt.dcre infh.ienţcl he
l<'nicf', iar pe de altă part.e pe
timpul Iul August ca şi astăzi,
Epirul de nord era loGuit de Ar
năuţl, cm·I în sărăcia şi sălbăticia

11 )lt,mnL-.•n. H,,mi.-,-lt,· • ; . .,...J,i,·hl•• , 
.
• p. t 1.!J. 

:?t )ll•IIIIU-..·ll. \" p. °li�. 
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lor mal a{es, erao refract,arT orf 
cărcl influent,c mal nclâncT, fii) uin
tr'un cerc cultural roman �au gre
cesc. Thesalia a rtimas curat lude
nici'I, tot aşa şi ţinuturile de pc 
coastele Macedonier '). Coasta Tt·a
cieT a fost şi răma�o grecească, n
celal;J lucru, so poate spune•,. de 

� Moosia, mal puţin însă cte cât în
Macedo11ia. In aceste două ţă1·l din 
urmă, helenis111ul a cutezat să pro
greseze de la mare spre ... fri.terior. 
Pf, ,�1 la sfârşitul secolulul întâiu 
aflăm numal două co.lonil: , Ap,·i 
în intoriorul continontt11luI, nu de
part,• de Porynthos şi Deultus pc 
tioasta nordfoă 2). 

l\I al târziu găsim un mal maro 
m1111,11· de funclaţiunl: .nu colo.nii 
do străinî ci nişte politiT fundate 
şi organisate grecoşte, după mo
del�tl dat, de August în Nikopolis; 
e1·a decl o cfrilisare şi o hel<misam·e 
a p1·ovinciel de sus in jos :1) •·

Cum deja am observat, oraşele 
dupe coasta l\loesiel t'EJ111astwh gre
cPşti; probabil că hl constituirea 
provinciei romane i\loe�ia, ele fun1
euprin::;e intr'o ligă a celor cinel 
nrnşc d,, pe 111alul st,.lng al :\l,1rel 
N11gl'c saft cum !'-t� mal 11unie::;c 
aln Ureeilol' , udic:1 ale G1·ecilor 

clin această proYincic. Mal t:lrziu 
s'a alipit de nreastă ligă şi un al 
şeas,clea oraş, cetntea Marciano- · 
polis, fundat,1 de Tl'ajan 11u de-

'!) )lflllltlli-\'ll, \' 1'· :!ifi. 
l I )l„111111,-•11 \'. )'. :.'141. 
:!1 ,1„111111 ... '11 \" !•• .:! ... "!. 

parte cte grani�a t.raciră şi orga
nisat.;. fluj)� mo(le>I traco-grecosc 1).

Din cele ariitnt,c �e poate deduce, 
cl'.i romanil 1nti·eprim:.eserA cu de
plin,1 couştiintll o scisiuoe a pc
nini-;ul<'I balcanice: sudul şi sud
estul hlmasc sforoI de influente 
grecl'ştl. apu. ul şi nordul cele\ ro
mane; limita int.rt> amendouA ar 
fi fost o linie, po <>a,·c 11c-nm în
chipui-o trasil <le la Scodra pftnă
la �larcianopolis, - romane fiind 
aşa clar ţinuturile Dalmaţia, Moe
sia supel'ionră şi inferioară (ou 
cscoµţia coa tei Mftrel n<'gre şi cu 
p1·ohahilHato şi a oraşulul Nico- -· 
polis de l:-1 no1·<111l Hcmulul, soco-
tit la Tracia); grereştT fiind: A
chaia, Epi,·ul !;ii Thesalia, Macedo
nia şi Traoia. 

De sigur, <·ă în fapt nu s'a le
gat nimic sever de această linie 
artifi�ială -do separaţie, de grani
ţele tot uşa <le nrbitt�aril ale pro
vinciilor, totuşT �lll ne lipsesc in
dicărl, că elcmc-nt.ul roman t':lcea

. inct'ilrărî în ::-fera gre<;oască, pre
cum :;;i cel �roceoc în cea roman/\. 
Serdicn cu :3iguranţă era sub in
flu<'nţa ronrnm1, do asemenea şi 
ţ:wa muntoasă dintre Nestus şi 
Oescus, rai·e face linia de separaţie 
a apelor, precum şi cantoanele Bes
. ilor tracl !).

Dar orî-rum ar fi tl'ebu<' să re
cunoaştem. că cel,, mnl inflorit.oare, 

1, )IPlllll\SCII ,. I'• :?:'tl. 
:?1 l 'f. 'l'nma.-<·h,•k. Hn1111:llia 11. !<1,:;ali:l. n1>l,•I 

J:,•111,·1·k. iil,.,r ,l,•n l ... •-,-i-,·l o,·11 ,·.,1�-1.1111111 
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populate şi practicabile părţl alo 
-peninsulei balcanico au ro�t lăsato
Helenismulul.

Şi prin aceasta, terit.oriul firesc
de expansiune spre sud, se su ·tJ•ă
gea de a fi romanisat rlo partea
care avea basa el pe Dunăre, des
părţită de Marea Egoicl\, cultura
romană plutea în aer; fruntea el
în mod destul de nefiresc ora în
dreptată spre nordul barbar nu că
tre sudul mal o:,;;pitalicr, şi dacă
helenismul s'ar fi pus v1·0-o dnti'\
în mişcare şi ar fi pornit la lupti\
contra tinerelor plantaţiuni do lim
hă şi obiceiuri itatice <I<' la Du
năre, la o eventuală retragere nu
ar fi existat o apărare do elemente
omogene; <le îndată ce limesul rlu
nărean ar fi fost forţat� at:'it !-fora
romană cât şi cea grecească s'ar
fi v�<,tut ameninţato la c::.trem.

Cât de bine însă era apt1rată
cultm·n romană ir( peninsula ibe
rică! Unica log:1t11ră cu c-,0ntincn
t,ul o închide lanţul Pirineilor, din
această parte pentru multil v1·cmc
nu ameninţa ,-re-un pericol; şi ori
cât, de îndelungat era tl'R!-cul ma
ritim de la Ostia până la CaJ"thago
N9va, el nu stingherea ::.uprema
ţia romanismului în Hisp:rnia. ci\cl
era foarte uşor de pfit.1·uni,; cfttro
interiorul muntos prin coasta cca
joasă şi binccuvîntată rlP naturii.
Propriu zis, ţărilor balcanice le fo.
losea puţin traseul scurt de la
Brundisium la Dirachium şi mal
vuţin, tlrm1111l pc uscat li<' la ,\qni-

---

leia către ţinuturile ilirice. Asprele 
şi nepracticabilele zitlurl ,!le pia
tră, carT în. ot-<'�u c(lasta adriatich. 
de la Istria pnn{t în Epir; ţara 
muntoas1\ inospit.alirrll d • la spa•
tele lor, care era livsiU\ ele cele
mal olmncmtare concLiţiunl pentru 
o cultul'1\ mal înaltn, dar chiar
pPntru construcţia drumurilor şi
mijluacclor de comunicaţi<-, nr ii
fi-tcut de la început Cără resultat�
orl-ce încercare tic 1·oma11isarc;
de altmint,rc-lea o nsemenea încer
care ahia dacă a fost întreprinsă.

De la sine �c înt:elege, c1' era im
posibil, c:a ţ.innt.urilo Dnlmatino şi 
ţinutu1·ile ilil'ic<', a:;;czatP dC\-a-lun
g-ul coastel, s,1 1111 int.rc sub i1�f.lu
enta ltaliel cclol apl'opint<'. Tot.uşl 
întregulul şir tle ornş<' infloritoar<', 
care ocupă în timpul imperiuluf 
t,ermul îngust al Arlriat.icel de la 
lsf.ria şi pâni\ la gura Dl'inulul,--
i s'a întcmplat intocmal ca şi aşo
z.;:1rilor 1>ontice grecC'ştl de pc pa1·
toa opusă a peninsulei. Partea d'i- - · 
năuntru a ţ�rC'I cu greu se 1:1s,1. 
a fi atrasă în cercul lor do cultură ; 
l0�ntura dintre ţara muntoasă şi 
porturi a fost şi rcmase pc tot 
timpul aşa rlc clîficil1', că abia era 
suficientă pentru relaţiunile co
�11erciale cc existati pt? alocurea, 
clar nu şi spre o colonisal'CI adc
,·,wat:'\ a ţi:•r<'l interioare. Din is
t.oria litornlulul Dalmatin reiese 
clar, c:l ocuparea şi roloni!.arca 
unui ţinut nu mC'r�c <'::;clusiv ilupe 
hunul plai• al fnrţ1'î politi1·e: im-
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prejl.rările cJimato-gco�rafice $U· 
pravieţuesc schimhăreJ timpurilor 
şi straturilor etnografic<', ele de
termină trăsilturilo caracteristice 

_şi influenţa celor din urmă. 
Din regiunea Adriatică, s'a pu

tut romanisa nurnal acea parte a
pusanll a pt"ninsulel balcanice, care 
purta caracteru) florer me•lite1·nnce, 
adică regiunea veclnic verde, caro 
îmhracă în mod neîntn>rupt c•oa
sta răsllritoană a măre1 adriatice 
.:de la golful Triest pânA în Dat." 
lllf)ţia 1). 

Şi pe cfit do g1�0.t1 d.u t,·nn!,:;pl.111-
tat mirţiI, via şi măsliniî de po 
podişurile np!1rato alo golfut•ilor
dalmatinc, CHtre suişurile sterpe 
şi tH,pn>rlin intf'tfol'; tot nttit de pu
t,in şi populaţiunea <le limhă italică 
care ern ohişnuită cu o Yiaţ� maî 
civili::-nt.'i, prcfr1·a $� se dedei<', pc>
constă, la n<'goţul industt·ieI tex
tile• şi hor1·.ii:11ltt1l'('l, <lupe modl'lul 
i talic, ele cut s,1 miine tul"llwlc 111

piiduril<' de stPjc11· :;;i pc p:1şiunilt> 
înalt<' ale rnunţ.ilor OalmatinT. Cea 
co s·a spus nci despr, poponitia 
it;alic:), valor•'nz,1 în1oemai pC'ntn1 
Cf'a C'h•nie,1-'3i acPastn �l' poate :1-
dew.n-i np,·oapn nu111aI in intp1•io
rnl teritoriuluI meclitei-anenn. 

Coincidcnţn clintrP climă şi ex
pansiunea naţ.io11ali1, este aşa de 
evidentă că am face puţine gl'eşclI 
şi numa.I în dt>talil, dac1', de pildă. 
în loc de a lua harta etnografică 

u Europel dci Gerbaml (R<'rgbani;1
.Phy!-lik.- Atl No. 67), nm PUII(' mânR
pe harta corţ pun1.ilt-0a.re a Jlorel
de Drude (Rerglrnus 1'11ys. AU. -l7).
Nu mal icl .. i colt•a atl 1 rebuit Gre
ciI să facă loc Slavilor şi Osman- ....: 

bî..ilor în interiorul teritoriul mcdi
teranian. Aia că o· pnl't<? a terito-
1·iul11I Dal111atin, r ma c ca. şi nc
a1ins de influenţa rommHl, f1mm10 
di. ta11t,a <le la Jaclei· (Zara) pânil
IR unihi1.1l no1·clic al sînuluî fla
natic (quarnero); cea ce nu ,·a maf
p�l'ea uinii1or; <lupe cole spuse mal
SW:i, cck) o 0•1hi1·0 asupr·a citatcT
d11·tl ll Iul l11·ud1• 11(' IHllllll'CŞlf',
<.:;,l t,ot·mn1 ari flora 111cditcrnnoii
era limitnt:1 pe un litn1·HI aşa de• -
îngust. c,i lotul nn <'t':--r :-ufinicnt
pcntrn aş<'z[11'l mni ma,·I') .

Este r�11·fwtc-1·istic pl'ntrn roma-
11 i:rnt·ca l>alnrnţit'1, <:fi Nl s'n s:.1-
d,·şit apronpc for-a sprijinul Ho
m('l ofi<·ialP, şi a fo1·tt•Jo1· arlminis
tratin' şi milital'e; :-;curt timp după 
pacific:H·Nt ţ,ll'CI, )PgiunjJe furl:1 
duse :;ii aşezate în locm·i mal a
mcnintate; a t:-feJ o,1 negust:orul 
itnlic a fost Acela, c·arc cr<>ă pen
tru tultura ţărcY sale o situaţiune 
durnbilA, dC'şi cam ror--tr-însă. 

Dou,1 erau or�şelo cele mar în
semnate: Aquiloia şi Salonic, care 
c.-rac, 111enite. _et·e marc înfloril'O. 
E g1•e(1 de spus, cat do mult an 
fost influenţate ţ.)rile din int,erio1· 
de ac<'st<.' doux CC'rth'<'; c-aile în-

I I I iri;..•ls1o·h I p. :?-17. 
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cepute de Tibernl nu plitrundeaii 
cu mult mal departe de �rmul 
adriaticei şi dacă aflăm că în 
Bosnia de azi se esploatau de cff
tre RomanT mine de fier pe vremea 
imperiulul, apoi din aceasta nu 
resultă, că masele populaţîunilor 
Celto ilirice (Skipetare) să· fi fost 
ridicate din inferiorul lor nivel 
cultural. Probabil însă că nea
murile de păstori din apropie
rea coastelor să fi intrat mal 
mult sau mal puţin în curen
tul romanisator, [arlică să fi pri
mit în limba lor o grămad:l 
de cuvinte romanice, de carl şi 
asUH;ll nH dă probă limba alba
neză, dar despre o apropiere mal 
mare în moravuri nu poate fi 
YOrha. Nu Romanilor Io rn fi dat 
să exc.>rcit.e influenţa hoti'irîtoare 
pe acest colţ al pC'ninsuleI balca
nice; de timpuri fi at1 fost împil
naţi elinii cu element<' celtice şi 
acesta este un indicitt, că aceste 
ţinuturl vor primi ultima lor în
tipărio etnografici\ din acea parte 
şi din arca porţ.itrn<' de cer. prin 
invasiunile sJ;wilor. i'><!ninsula bal
c�miră 'şT întorce decl faţa spre 
nord, nu sp1·e sud sat1 vest şi de 
Yoiao romaniT să'şI deschidă drum 
înt1·'0 parte aci, împr<>ună cu limba 
lor, atunci actista trC'huia să Yie 
<lin spre D11111\"rf', nu cte la Biumt„ 
sai:1 de la Salonne. l)p fapt, el au 
ales drumul Dunilrel. Inaintar@a 
micelor etape alt> romanisi\1•01 le re
<·unonştt>m nrni hin<' <lin mutat'<'a 

progresivă a Jagărurilor legiuni
lor. Negreşit, cil !ifoesi� trecuse 
deja tn cercul roman de influenţă 
(in an. 29) înainte de a se fi pu
tut stabili o unitate teritoria1A cu 
Italia: <lin însuşi faptul, că ţi
rilo pe cari azi le numim Serbia 
şi Bulgaria ao fost supuse de la 
sud, din �faccdonia cea elenistică 
reiese în destul de clar. cil roma
nisarea lor nu putea fi întreprisă 
de la început, 

Cetăţile greceştT de pe litoralul 
măre, negre fură puse sub ocro
tirea principalul Odrizilor, iar res
tul teritoriului cuceriţ ru distri
buit di!eriţilor principl federaţl, 
clirora le trecea decl paza grani
t,elor imperiulul, Roma ne a,·end 
legiunl propril zise. pentru paza 
aC(•stor ţărT. 1) Şi afari't de asta, 
ele ar fi plutit complectamente în 
aer, C}it timv Dunărea n'ar fi Cost 
cu desăvîrşire grani/a nordică a 
in1pcriulul. Cu totul alt-foi s·a pe
trecut lucrul, cilnd împăratul Au
gust, a adus în stăpânirea ::;a, Al
piT şi porţiunea <le tar,'I dinain
tea lor. 

Acum lua deosebită însemnă
tate calea de la Aquilea peste E
mona spre Panonia, can• de cu
rând primis� dreptul de cetăţe
nie. La început numal mijlocitoa
rea unul comerţ ,·iu, ea devenea 
acum o··p6rtă de eşire a Italiel 
către rasărit. Jn Dalmaţia :,e men
ţinură cele două lagăre fle la Bur-

I• )lc,i11111~·n \' J•. I.\. 11.
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num din valea Titius şi Dclmi
nium din valea Tilurius, cât timp 
provincia ou era încă complect 
liniştită; grosul trupclo1· din ţinu
tul mărginaş iliro-panonic, ocupa 
linia Sa vei. . De aci puterea ro
mana pătrundea către nord şi 
răsArit şi cu1·ând graniţa fu mu
tată la D1·1:wa, aşa că Poetovio 
<tevE>ni de aci înainte punct.ul cen
tral militar al ţinutulJ!I în locul 
Siscieî. 

.�u trecu mult şi Ro111a 'şl a• 
ţinti priYirile asupra fluviuluI Du-
1.ărea, ra să faeă din el, pen
tru multe secole, valul în-Uirh al
granit.ei imperiului. Pare ci). pe
întinsn linie, de la Emona ()ână
la Vininacium să :se fi operat după
un plan determinat. Intre anil
1:3- 11 1• PY. ajungându-se în ră
si1rit la o :-upuner(� clefinith·i:i a
Tracilor şi �loP�ilor celor rebeli, in
locul fo:telor state cli<>ntelare, se or
ganisă o 1wo,·ineiC' romană. După
ce a fost înăbuşită într<' nnil 6- 9
d. C,·. puternica in�urectiune a Iliri-
101· tlin Dalmatin şi Panonia, Roma
ajunse ln ma1·1·a ţintit: pl'nim;ula
balcani<':'1 n11ma1 pra o cu<'erire
trans ma1·ini:t, ci ::;frânR lega_t.'i. de
puterea impel'ÎuluI prin C'entura
înşfăcăt61·e a t·Plo,· cinci mari des
pr1rţirî a<lmini:-tratin': Rot.i:l, No
i-icul. P:rnonia. Dalmatia şi :\loe
sia. ComparatiY i-omanisarea ţi'\
rilor Alpestre !;li Uuni'trene mer:-e
reprdr; aceia a �oriculul aşa de
reped<', că un călător, care ar fi

mers cumva sub Caliguln sal1 
Clandius de la Aquilen pe�te Al
pill Carnicl, r,ătre Nor •ja. sail pest-c 
AJpil lulienI catre Emona, abia 
ar Ci putut observ;1, cil a p�rllsit 
Italia. De nreia în curînd deveni 
rlc pri. os o pază statornici\ a lt:
giunilor în Norie; lagăntl lor sta
ti\· fu alipit la Pa non ia. Acea, tA 
provincie se romonisă invc•rs Dal
maţiel şi .Xo1·icuh1l, nu prin ele
mentul cetăt.cnesc. ei ca Gallia rA
::iăriteană prin influenta lagărelor 
stative. lmpilratul Vespasia a mu
tat trup<'le Ualmaţiene din Bur
num şi Delminium. la Dunăre, la 
C'arnnutum şi Vindohona; un în
treg numi:tr de localitătT va primi 
pe viitor <treptul cet:1tencs<'. 

Inert dinaintea i:-bucpirc1 mnrcl 
insurccţiunl dai ma tine ilirice, fiinţa 
romană şi cunoştinţa limbol ro
mane caşti�ase teren întin!- în 
Panonia, 111aI ales în urma recru
U•rilor militare 1) Acesta fu în�<'· 
putui unel d0sYQltl1rI. car<> numal 
temporm· întrerupt,1, lua în urmir 
un antnt . tatm�nic. Precum legiu
nile Dalmatino au fo:-t mutate la 

nrnuntum şi Vindobona, tot ast-
-fcil fur�\ mutate suh \"espa,.,ian cele
panonice, car(' până aci ,.;ăli\şlu
iaCt împl'ejurul Iul PoltoYium lânf!�
D1·ava, la DunărP e.Hr<> Moesia
superi61·ă şi probabil la \'imina
cium sau in apropie1·€'a luî. Prin
aceasta romani�mul fM·11s0 un nou
şi important pas :-prl' rf'sărit: pe
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când Macedonia şi Tracia nu nu• 
nrnJ cll I ămăsc�eră pe seama gre
cisrnu]ul, ba acesta favorizil încă 
ele sus în jos şi importat până la 
Hem şi chfal' 1wste acesta (Niko• 
polis şi Marcianopolis) ţările de 
la Dunăre ca şi cele de la ·frun• 
tă1·ile imperiulul, trebuiră să devie 
romane. 

lmpăratul Trajan, mai adaug� 
încă patru lcgiunl la cele şase, 
carl' stăt.eau din timpul

° 

lu'i Ves
pasfan în ţările dunărene; ti-01 
clin ele fură aşezate în Moesia de 
jos, care pare a nu fi avut până 
acum o garnis6nl-\ puternică. La
gărul lor era la Nor;ie, Durosto• 
rum şi Troesmis. Despre eiviJisa• 
ţia latină a MoesieI şe poate spune 
acelaş lucru, ca despre cea măr
ginaşe dalmat.in:1 şi pnnonică a 
părţel interioare, c11 singura deo
sebire, ci:l ea apm·e maI târziu. 
ma'i uş6ră şi mal' anwstecaM, cu 
cftt se depărtează de-· la punct11l 
ele plt-•ear0, prc•curn 0ra şi natural. 
Precumpfmind,cc a tll'lnnrit IHgărul 
legiunilor şi a progresn't;- .spre ră
sărit 1) Isvoarele nu ne dau 11ic1 
o lf1murirc asupra fapt"uluI, dacă
Y<'Chia limbă a ţărel şi <Iacă o
biccinrile at, J'ost eum ,·n, stai·•
pite cu do::;:hî1·$it·E' unJe-Ya în pc
nin::;ula 1,alcanic:i; dnră d:ct, apo1
aceasta s'a puh1t întiimpla eu pu
ţin mai înainte•. cu ni:-tr'Nl inn12:v.
în s1wcinl 1·ea Rin ;:1, i:;:i �chim he în
mod raclicnl tonti'i E11rnpn !-Wlie:1

I) .\l,,m111�•·11 \" i,. l!ll. 

ln orI-ce cas nu se p6t.e merge aşa 
depart� ea Pic� caro în interesul Sla• 
,·ismulur, o sileşte să presinte 
('lementele romanice din peninsula 
balcanicil ca foarte puţin nume-
r0ase în toate timpurile şi ca ab• 
solut neînsemnate: oalea pe care 
ajunge la acest resultat, nu este 
cea adev�rat�. El atinge dintre 
totr factoril numal fu.ncţionaris• 
mul roman, acela care stetea la 
<li::,posiţ.ia romm1ilor pentru asi• 
milarea provincial cucerite şi '-rede 
ca: ·•·(1 greu de stahilit, dac.A fuo
cţiona,·ismul în apariţiunile sale 
sporadice, p6tc exercita prin limba 
administrativă vre o infJuenţă prac
tică· asupra po.poarelor supuse, şi 
abia s'ar putea gifai exemple ana
loge, car'i să întărească acest lu• 
cru, maT ale::. acolo uncie e vorba 
d(� nat,ionalităţl desvoltate. 

Afară de această trebuie să ne 
înfăţişăm populaţiunea peninsuleT 
balcanir<• pe timpul luărci în po
se;-;i.unc dr• d'it ro Romani, rscep• 
t}ind nr�n·:;;it. po Grr.ci, ca foarte
;-;lf:I> <l<•:-,·oltaU1 spiritualicf�şte, 1.
li1•if, Trneiî �i Cleţii la drept ,·01·• 

bind ::;unt niştr harharT tipici:
apof pentru influenţa practică a
limhei ofieiale roman0 put0m aduce
mai multi:', ck c:H un singur exem
plu analo!!. Galia s hHca fănl _ în
doialil JW o ;.ca1·ă culturală des
tul 1lt> înalt:1 c·ând a e,lzut suii

influenţa roman:.::. şi t0tuşi ea a 
fo:::t întin1pul cel maî sţurt rom-
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plect romanizată, şi cătuşl de pu� 
ţin nu prin presiunea deterrninantă 
a administraţiunel romane. Da
că fiinţa naţională a Celtilor, 
a fost pe cât posibil menaja
tă în organisaţia administrativă; 
apoT acel lucru nu s'a întâmplat 
cu referinţă la limbă. Şi chiar 
da:că în mod practic s'ar fi per
mis comunelor să se servească 
de o limbă, care numal întâÎu
plător ar fi putut fi stăpănită · de 
funcţionarT, apol' de sigur că. nu 
există în intenţii.mea guvernului 
roman să ridice asemenea barieri 
între s·�ăpânitor şi stăpânit. Con
form- cu aceasta nu s'a putut a
deveri în· G'llia sub clominaţiu
nea romană \Te-o inscripţiune cel
tică, fie pe modelele bătute, fie pe 
monumentele ridicate de comune 1). 

Dar nu este mal puţin adeve
rat, că nu funcţion!lrismul a de
savîrşit singur. !'luecesul procesu
lui de, asimilaţie. 

Unde existat1 colonii <le cetăţ.eni 
procesul luă un cm·::; mai r(�pede 
şi lagfirelP statornice erao iot a
tâtea ct�nt1·l·. d<' la care 1·adiaC1 
limbă şi cugr-t:u•p romană în a
propiere c·a şi îndepârtare. Mom
msen zice ; i-;e oh:--erY,1 o deo:-t>
biro 1·ema1·cabilf1 int-1•p (�ali estic-ii, 
vestici\ şi nor<lic.1, care (deQsehirc) 
se sprijină. dar nu în moci ::ibso
lut sigur, pe contrastul dintrC' Ger
manl şi Gall. 

Atinger<'a ap1·opiaU1 a 111·0,·in
ll .\l„111111,-,·n ,· 11. !)n. !li. 

cieJ de resărit cu lagărele romane 
şi recrutarea din looalîtate a le
giunilor. a procurat fiinţei romane 
o intrare mal timpurie şi mal com
plectă în. ţinutul LoareI şi SeneJ l).

Dar numal din Galia am putut 
vedea, cum ro1nanisarea, fiind fa. 
vorisată de unil factorJ geogra
ficl � istorici a putut să se facă 
stăpână pe un mare teritoriu de 
ţară ; nu ast-fel precum s'a 'intem-

. plat aiurea, unde aceştl factorY 
erau mal puţin favorabilJ sau chiar 
intrat1 în joc ca <l:mntltorl. Do a
ceia e cam hazardat şi în -unele 
împrejurări chiar nefolositorl şi
dăunător, clP a SP lua ca ex<'mplu 
p,mtru romanism·ea pt·ninsuleî bal
c.anice, ţerl <'a Galia safl Hispani::i. 
Spania şi Portu�alia ca :;1i Fran
cia, sunt asUtzi complect ţ�rî !�
tine, escept-ând in::-ula haseă de o 
parte, pe cea armol'ică fle altă 
parte; in peninsula balcanic:ă cum 
e acum. <lin C'ontr:\; g,1sim cel mal 
pPstriţ amPiît·c>c de pop oare,în <'aJ't> 
li'lementul romanit. ca pai·t�a con
:--t.it:ntiYă, joac:[1 rolul r< > ) mai 1110· 
d�st. Chiar da{':1 i:-;,·o�r,,Jc nu ne 
a1· da \'l'e-o <1t•::-luşi1·(1ji:,,upra felu
lui :-,i 111od11lui cuy:�•a impus CP

lor doua mari p1·ovincii ,·estirc 
limhn !Si C'li!t111·a romană. tot am 
putN1 �hici 1·:itt• ('<•Ya din minu
na tu I stH.:C.-<':-- al ace:-,-1 ei lt11.:riiri de 
rom:-1111:-,;ar(', JH' 1·t11·<• şi a(•um îl a
'n11n inainh•a od1ilur .. \r fi însă 
funrt{• pl'ohlC'matiNi n ,·nnd11:--iP 

1 I .\l,,11111N'I: ,. 1'· !(:. 
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în sC'nsul de a deduce <lin fisio
nomie actual� etnog-rnfică a pe
ninsulei balcanice, la o intensitate 
mal' slabă o roman-isărcl de odi
nioară. 

Nu trebuie să uităm că ţt1l'Île 
ibero_-galic" ct.1 toate im·asiunile, 
s'au bucurat totuşl d<' un progres 
liniştit şi continu; afară numai. 
dacă asemănaCt g,1·ozăYiile şi pus
tiile năvălirilo1· al'abu-saracine şi 
germano-scandinan\ r11 soarta ţ:1-
rilor balcanice clin timpul'ilt� me
dien1le - a!;la că în ele nn av11t 
,-i-eme sil se întăreas6'1 şi ::-,1 se 
coacă sămînţă pusă şi îngrijită de 
romani In orî-cc cas întreaga is
torie a Hom:milor vcsticî, se poate 
considera ca o reacţiune vccînic 
victorioasă în l'<'Sistenţa sa con
tra elementelor năvălitoare din a
fară. 1n Fr:rncia ca şi în peninsula 

Pirinei<'ră, nicl odată n'H fost lupta 
aşa de acu�1, nict oda tă Francia 
n'a fost aşa de slăbită, ca isfârşi
tul lupt.el să pară oare-c1pn în-
d�o& i 

In peninsula balcanică �iroiul 
sla,· a şters toate urn1ele t-nhlou
lul etnografic de odinioară I înc:l 
nu ştim <'xact, can• era graniţa 
între sfera romană şi cca greacă, 
fost-a cum-,·a o goană neutrală 
între amendou:1 cu o limhi\ veche 
indigenă şi cu u11.popor oare-care, 
saCt dacă întreaga .Mo'csio supe
rioar:l şl inferioară au fost roma
nisate. 

Cu toate acesti•a re>m,1nc proba
hil, că c0l puţin . loesia :supe.rioară 
a fost puternic atra:'-:'i în cercul 
roman de cultun'.i. 

J:darardo. 

t\'a 11nna) 

� (Jal/Jeue şi resfr(ite fr11.,1u/ele cad pc pâ111e11 ·
hubrâct..indu-1 rdnduri, rânduri cu-inlri.-drdul /(Jr l'l'şmiul; 
Peste vii/(, campir şi dealuri negurr dese s, cobor 
Şi cn ele fllcÎla jnle; şi cu ele atâta dor. 

Alt! şi'n inima' 1111 duiocusâ chinur, mult, se cioe,'11esc 
Şi in lrrina lor .addncă, lot trec1tlu' ,ni r,�-:('()/e.<.:c 
J>e nripl de veni to,im,rtlic ani-'mi, tiner1, ral'.' s'a/i dus
Şi eu iei infl<lcârarer, sim(imintelor mi-au .-:mul.-..
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A4i ca venl>tl ce-a '"' I .:;,.' ,'
//

• _ •• 
Ieste viersu-rnr cm·c fl' ing,, lll''''/ ! "1�,. r,_mu/e 1,e.,;leJtte

I I. 
1 11 1/d.-lor t·re<·11/eUnde' s notele-aprinn ,,.,,.a ,,., ţ i · • 

_ . _ • . ; ; ,,.; ,111r Când, rapita dr uu · -1,,/.'I i1-, 
/ 

, 

I /', r ,.,·/ yrzlr,_ ,,:if mor?·'

Und�'i dulcea svrl;,1? ·r,·. 11,,,,, ·/ i
Unde'i vremea fer,r·•ii. ,111tl•·11 I lft,•r;mi[p dnll'1:

Vrti! br'i,frânc':-; Inu,,,• ,,si,i-1/1 j ,·,,flelll-mi. de-atunci?! 

Si in lornmu, 1•if' /"i mrlr ., .. ,i tlr••ffl durerilor r1,mnr
/;tl,• nml, ie 'n zrula1·.

J::!!l!l. 11,•tn111lm'. 
/ Eleonora I. Predescu-Nour. 

<-<I / 

ROLUL MUHELOR / r
-.

...,,._ 
;11 / i •·opilul ,;e oprl',;;t<' cnnfus şi i11 rHtiYita-

EDUCAŢJA
( t·r·r

�: i
;

·•·1 
U-TT J Â

r

•

.

{

1

·.l,(A lt'a l_11T ing-1•rPaSl'ă se întreabă ce să
tUl1ll 

;\, 
f:wi:. Df':-1' orî 1111 ordin al mamcl c l'C·
,·1w:it "" tat:l ;-i i11,·<>r;;: acest' fapt cd:'\-
1111:11,11: 1•cltw:qi,,i şi dliar :111torit:'.!ţoT pe-

CultuTa neresanl 11111Pi i 1 / / dugugH·e n parintilor. 
am putea s·o r<'i-111 Iau ,111 / /111�·-atic, ln ,..dut•ati1' ca mai în toate actei!' se
multă, dar i11 intc• :�-·•tt·1 •

; 
) ,.:t·1111f:1 <·Crl' iutelig-l'ntR dlci aplicare siste11111lui

unită cu moralil:rf< r.it1•-, / /1,r11,lnnt,1 1·dui·a1i,· i11t1t<·111i1 co11f11rm i111.lh'idunli-
/.!O/.!i<'e esenţiale. ) /ow pi >d:1- t:'l(_('i 1·npil11l11i, 1.lc- ,;igur J.H' lâugă tact şi

�0 1,,lc pl•da�O/.!; ·I ,,,., [ / \'Olll!:t, t'l'l't' �i intf'li; . .rnnţ:i. 
l':ilau(ja r::aPH'Î ir -dii. //lt• 1·c ,·,1r fi Ta,·tul JWU::t).!Ogie va scrYi mamei îu
piilt· arestPa 1-un ,., ) , d1'l prind- mult,• irnp1·,·jur:11·T cum <Ic ex: în darea
experirnte. !'PCI; ;..•)�

�
i 1 _)llll 111'._"r l_1'.n:,r1 J lP«1·1'" 1 'l111· ::i r••1·11111pP1H-l'lor. �Iuite mame

l':trc ,·a arăta •.lUI' ,ri:rr ,·:1 11 sr1111ta ;.rn·::-•·,-,· ':• ·1<·,•-,1 punt, f'Ut·t, de  alt-fel ar<•
I, • 

l'C:,j<'e in educi> ii..' -: . ,11111:t t•p 1·a 11r1m1- un rn,;:<•11111at n,I in L·<li1.�:1ţia familiară.
lon<'ele de 1•a11• �. r�ff'll ,·:.it-nt :;;i mij- .\şn h1111i1>:u·ti. pări11tiî ol,i�nut•,;1· a l'L'· 

rra sc-op11f11i. f:11" ii ,,pn1 111 ajunu<'- 1·011 1pensa pc copiii lor priu lt1crurI de"
proprii 1-ăT ,,,,i• )' fH1'<' 1·xpt.'rient<> · <·11 maiwa1·e, ('are în afară de alte refi• e
t·ar·e 111a111:1 iţi: • /n p11nd principnl <ll• frctt' nrni an• ,i pe acela de a pro
"" 0<!nr:it;,. , , ,J .,:11:-p,·nrla pla11ul l'i gresa des,·oltal'ca poftelor sensnalc a'I
!ului. ,\1t-,·..i d 14 indidd11:1lital<':r e:1pi- f:1<•1• laco•.ni şi intel'esantî.
t·a\il 'i 11 �i • /--1i.:11r ,·:1 fi pl:111111 1·d11- :-xci>-:111 clP dragoste, face pc Jtârinţî
li;.rP1tl , , 11 /' ,-1t_11nf_alr1i1·, ,·ioi? inii'- a wrta 1111,•li> g-reşeli ale copiilor J•c ul-
domol. 11,.11 ; 11I d1f••r11. al :111111:1 mai t, I,· :1 !e îl'erc cu Yederea, şi ast-fel Jă-
in !!••; r•n,1 1 / ::r<•oi11 111-,fi >l'i,-. l':ir·intii »:i 11d a 'i prea des in ,·oia Im·, ei dPYio
hi 11 ,,, ·1 1, '/ / f"

_'.
:r!·r�i . .

'·� .
''''."iii

_
(','i,_1 d  111P.

_
1 l't>:;rntatl, rulitatc ce este :na1·e piedică. . . ,y / ·11 1.111, :;-1 .,r,,_,.,r 

.
"'' l11mba1, p<'ntru ,·iilol'ea cduc,1tie ş<'oh11·ă. 1-:'·• d,· rq ... d,· 111 ,·at rl1•.,1•11:-" 111 prh·int:i pedep,-dnr· :,!I'<'$<'!'" """·''!'r 
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părinţii prin aţea că 1111 Ic da propor
ţional cu faptele. sau Jp precedează de 
amenintărl imposibile d.e realisat. Xici o-
daU\ o 1wdeapSl\ nu n, fi mai efica1·1> 
C'a atunci c,)nrl ,�a va fi o 1u·11u11·e na
turală a faptei să ,·îrşito. 

Accsto It:c.rm·î c·1c, var nei11sf'mnat<'. 
scrYă de multe orl la formarPa unui 
c:Hac-tcr fenn in eopil, caci 1:eea ce \·pd_n 
şi d�p1·indc iu casa păl'intcască tle,·inc 
pont1·11 ci un ouieoiu sfînt ,;i cu rlrept. 
s'::i <Jis că dacă tatăl ajută la întocmi-
1·il.o }JOlitiC'e, mama crcnză mnran1rile. 

Am amintit eă în ouuC'aţia foi11ilia1·ă 
se pnne bas:l şi părţel morale. ln ade
ver, prin îngrijirea p,irinl,t>:-1scă se <lcs• 
,·oltă în sufletul copilului iuhire, rPs
poct şi supunere, cari sunt 11işte senti
mente rru111onso <·onsid1•ri111d11-le ca în
enputuri ale mon1Jit:iţci. Ştiut ustp <:ă 
ţinta sai'1 i<IPalul intre altei<.• e:,to fnr
llHWM u11ui <'aracto1· m01·:ilo-rPligio.· deci 
<lac-ă oducaţ.ia familiflră p1mc 1,aza mo
ralităţei, Ofl 1·ontrihuo şi la formarea ca-
1·acter11lul 1110ml, tiuta ,;;uprem:) a Nlucnt.iT. 

Tot ce ccllu·aţia familiară are ·de fă
cut mai important, trebuieştt· tprminat 
pfină la i ani, do la car0 etate înc:cp1• 
educaţia şcolflră în ('are rolul pri1wipal 
îl aro educatm·ul. 

ldeia de a se tra11sp11m1 -şcoala in 
casa părintească cum susţi,n totT Pesta• 
lozziani, n ·o găsesc pt'Nl 11,�1erita căc-I 
01'1 tât s'at· sili părinţii nu \r<,i· puten 
da copiilor o 11d1icaţie asemenea N'lei 
şcolare. fn şcoală i so promoYează cnL
tuTa intelectuală în mod sistematic, i se 
cultivă sentimenţul şi Yoinţfl. Ori cât 
do cultă o ma,rnA oa nu se va decide 
a se ocupa minutio,; de eduea\ia inte
lectuală a ·copilului sM, mai ales când 
ştie că există pcrsmmf! destinnte :H'nlf'f 
v,:uµaţiunl. Un copil care urmcHză la 
şcoală are pe lângă alte foloaso şi n10-
di11l în l'::tl'f' f:i\ i !-P dP,woltt- mai nrnlt. 

sentimentul S()eial îo ·paguba c�lul e
goistic. 

Raport.urile <'u pro[MoriT, cu oolegiJ, 
,·iat11 do ş<-oal& (lca<'hid ropilulul pol o
rizonturi. Disvoltarea fisicli de as�me
nea nu poate fi satil!făcute cu <'ele ce 
Ja111ilia 'l ofrrit, şi Spl'O conviugeroa ma
mclm I" rc•amintim c�'l nu e suficiantă 
mâncarpa snh taotfală dnl,A în f:tnnilie 
l'i aceasta trebuie eomplectntă µrin e.xer-

. ritiih> gimnastice ce i-ntrebuinţează. şcota. 
l'n htci·u ne remâne rle atins anume, 

dacii din mo111r11tul când copilu.1 a · pă-• 
şit iu :;;,·onlil, mama este disponsaUi de 
rolul de educătoare. �u. mama îşr ,·r, 
continua rolul !ll)u şi activitatea l'\8 "··• 
morgi· parai('! cu a erlucaturt1lnl ��in 
şroalii; inţolegt>rea 1·oeipro,·:l dint::,! e
dtll'atorul din farnilio şi cel <lin '::(·oal:1 
,·a asigura progre,ml C"dncati,.;: g-ene-
1·alc. 

Din puţinul cjis nsuJll'il pr:•ll'aţid fa. 
miliare, tot SC! poate inţelc•gn oarc-c-um 
impo1'tanţ:1 acc::tul fpl Jc• l'dt1caţi;, pre
,·11m şi rle IPgătura ,.,, <·xist1i intre ea şi 
,•pa şcolară. 

:\"11 rl"•mline indoial:1 6'1 părinţii cu 
excmpl11le şi p0\'1-'telP lor, ,;unt sufetul 
fll•esiul fel d(' educaţi<i şi <l1•d el, sunt 
<IP drnpt 1·ci ce S<' lmcură <IP favorul 
d<> a prcfaco ,;pil'itul <'o})iJnlui intr·un 
chip do r0a1·ă su;;reptihilă de 9rl-ce 
s1·himha1·t•. 

Tel'll1in, amintind mumPl<w iut,ito::ire 
de nPam �i ţat·.:i, că priYi1·ilP lutul'or 
sunt îndreptato asupra lor, şi 1·ă dP la 
rlînsele s� aşleaptă ,·iitoare!P braţe ale 
tăril. !\'oi nu vom uita nici odată iubi- -· 
t'ea de cari sunteţi demne, căC'l ,·ouă ,,;; 
datorăm nol Yiata, s11flet11l şi mima 
noastră, cu întreaga ·1 comoară fi(-' î';f'Jl• 

!!:,!� �� .,:. u.:,j'iic.i\,1Ut11. 

\'ouă ,·e datoresce n:1tiunea datinele 
.;i moravurile. \'Ouă ,·i'> datoreşte genii!<> 
�loria r-e :111 atins, în s1·11rt ,·ouc ,·i S<' 
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,·ersăm priviri 
bucurie. 

T n voi găsim curajul ce ne lipsesre 
şi i vor11I de virtu\T in voi ii dlutăm. 
irir idealul pt•rf,.:.-\.iut,c:i iu ,·oT ii în
trupăm. 

Efrosina I. Jloţoi. 

NUMELE DE DOBROGEA 

�Iuite cestiuni ascun;;<' în negura do

vremi, sunt scoase la ivea);, <IC' cercC'
tător·ii noştJ·i. In momentul c·ilirei arti
colul111 din « Epoca•, 9 lnnunric 1900,

intitulat �nr unde ·riue 1111m,·fo de Do
firor1cn ,, mi-a venit în minte zieătoar<•a 
unui.a din înveţaţii noştrii: -Sunt 1111i 
care cred, că cocoşul n'a cântat de căt 
acum, nu var ă creadă că şi maî ·na

inu.• au iost. toc·oşî cari at1 c,intat . 
. \nonimÎ1I. c·are a făcut l,ine de n·a is

călit al'lieolul, 'şi-a propus a f:ludia şi 
staltili origina 1111111Pluî de DohrO"l'a 
fărti a f:e gânrli cel puţin c•ă în ţu·; 
noastră, sunt scri;tori cari s·au oeupat 
sau cel puţin au atins pe alocuri cestiu
nea pendintt;'. Şi apoi cu111 autorul era 
în Buc111·eşU, n·a,·ea de cât sa cerceteze
bibliotocele publice, :a:ă întrebe pe marii
noştri istorici, D-uii Hajdeu, Ureche. To
rile:-;cu, Onciul, Iorga etc., rari do si!fll!' 

că pe lâuşră in<lir:ir,�:: 1 ;,,·1iiol' în care
D-ivr aO atins cestiunoa, !'ar mai fi în
veţat ce unagc să cc1·ceteze. Dar din
nenorocire, sunt autori cari sub imbol
dul teoriei luT Rosler, caută să deYie şi
eî altori Roslcr, stabilind păreri noî, a
colo unde iz,·oarelo nu permit ca cine
,·a să dl'vie isroditor. l11rn1rill' prP,:en
tân<lu-sc destul de clar.

rogea. 

Neexactităţile s:1re'curate d<.' :h•est ano
nim, du alt-fel prea boacâl1e, nu :ifras 
11te11ţi1111N1 D-1111 I'-cm,:ri11, cnra i,ublka 
un alt articol suh titlul , Nu mel<' Dobro
�ich în ,Apărarea Xatională• �o. 29 
din 15 i'ehruaric rnoo. De şi semnata

rul se a;;rundc s11l., ps<'udonimul Dcma
ri11, totuşi <iPclar că ii cunosc porsonal, 
d e unul din merito�iI noştri oficerî, 
car<' pe h1ngă ma11uirca săbieT, mânu
l'Şle foarte bine cvnri<'iul şi cercetează 
în mod indc:-:t11l:Hvr prăfuitele căr\1, ale 
autorilor ('<' ·au ocupat ;:;ai1 au atins ces
tiunea l>obrog<'î. De şi <IC' la D-sa ne 
aşteptăm a a,·0a mai multe srrierI şi mo
nografii. totuşi clupă cum mc voit1 11<'· 
n>i a proha, ;:;an 1•:1 11 ·:1 <'unoscut unei"
cr1rţi �an n·a an1t la îndemână docu-
111C'ntc prh·itoare la «'.'\umcle Dobrogiel.

Dt- a('ord c11 d-l nc111arin că cronica
+:ii mcdic,·ali ating ccstiunea ce III' ocupă, 
de atCJrd că Oohrogea de a<)T nu a avut

imill' fix<', nu împărtăşesc însă nicI 
µurerile a11onin111lui, nici pe ale priete
nului Demarin c:1 Dourogea lui Dobru
tirî Pra spre gurile D11năr0î. Limita �[o
esiei infl'riure stabilită sul� Romani în 
p;.irt0a de sud şi sud-Yt>St 1111 a fost a
CL•aşi sul, l'onf:tantin cel �lare, ha chinr 
numell' ac0stei nrr,,·i 11'.!:: [u oChtmbat în 
'.::cd,, dl' la ::;cy{ia, rare se apropia de 
indicaţia Scyticî cis Dunăreană a luî Her
dot. :\'umele de Scylia, al:H111•i de cel de

-'loe;-ia îl găsim dl' foarte multe Mi in 
l'l'OnicariJ şi scriitorii medieYali. - De
mnri11 în articolul său exprimă ast-fel: 
�Adeve,u/ este că pâriă'n secul•LL XIV

Dobrogea nu primise incă numele ce' I 
poartă astă-zt·, dar a spune că croni
cariT evu/ul mediu nu s' aii. interesat 
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de litoralul Mărel-Negre şi al Duii.:2---:::.:.:.._< t " �-" hoi_11 1 :W<'t4ta in part„ llail11-'.\e-
ret� câ!ld impăratul Constantin Porp- g

t-2:-_:�-:�:riislat'. de- Dnl"'ka, ,, 11rec ul insă 

t ·t l /9/2 9591 
· • I " maf,�.(P 1 1m1 faptul c.1 se c-ucere:ştl! 

ryrogeni a i- - -,, şi cro1:1ca_:u de Hllmfii1�.1 ';'_.l•:-,1r,.ca. D-nu Hnjdeu ') 
Slav Nestor (1056-J/16)) fle-au la.sat z·icc .. 1 , .. , . �<l.::-1'1 - C" a'it•' p•irLi·• -· 1 � ,i iJ \ ld c.h .• )'"

'-....,_
� · '4 '• "'"-' .. 

re/aţiall� destul. de illteresante d':5pre laritate maî impui·��;i.'"l�iaşf rr--s
Bulgana margmaşe cu pontul Euxm, pe boiu a fost cu.-.erirl.'a Do -�,, ni::il co
care o numeşte Mavrobolgaria şi Czemo- rcrt zicând a gu1-ebr Dunăr��('� Mră 

bolgaria, adică, Bulgaria neagră; iar ţinutul \'arnei. <'ăcT şi ea sc 11t1me
?\:�=-

geograful arab Mahomed Edrissi descrie br�gei . 
_ . _'-"'--::i"

J 

_, ·'�/iat . . , ,_- l·oarte mare droµtato are D-un Ha1deu ,ue'" provmcia nos,,a pe care o riu- . • • _ ._ 111s:"I dupd cum vom arăta numele rlc 
nzeşte Berdzall, ca. Şl toţi geografu a- Dobrogea s'a existins asupra piirţeT de 
rabil din 'nainteu lu� înseamna a la Constanţa în sus mult mal hir<Jiu. 
spune un neadever-,,. După resturnarc0a saf1 părăsirea tro-

Ne apărat că are foarte multă drop- nulul de Alexandru, statul Bulgar să 
tato faţă de anonimul Eµocei, insă 01· împarte între <'f'i trei fii ni sel, lvancu, 
fi trebuit să ne precizeze de se s'a dat Şişma11 şi Straşimir. La r,lţl-n1 ani dup:'i 
numirea de Neagra-Bulgarie, nu cum- aceasta I ,·anc·11 moare, ('3 şi fratele săi'.1 
va era acelaşi motiv ca Ia Neagra-Bog- .\scn stăpanitor11I Preslavului, iar sta
danie '? sau Ia Neagra-Valahie '? Ori se pu- tul lui fu înco1·porat <ic Şişman, care ·şi 
tea emite ideia de fapt că :Sulguria noa- alese ca reşcdinţă tot oraşul Tirnon1. hw:'1 
gră era cea despre ţărmul ·mărei, pe de µo timpul lui Alexandru işi face ap11-
când cea albă de la Vidin '? riţiunca un puternic: vasal Dobruticl. 

Se ştie că de la 1330 domnea pe tro- care acapareaz,1 teritoriul răst1rite.111 :11 
nul din Tîmo,· tzarul Alexandru. El a- HulgarioI, începend de din jos d,, .\fan
vusesă 2 soţii: una creştină din care galia (Pangrilla '), piin,'i h r:-:m,arin H11-
avu trei fii, cel mal mare Straşimir carP 111°!ir-i tRv:11ania). Dar înainte do a st11-
domnea asupra Rnl;;3rit.:i occidentale, dia existenta arestul prir;cipe să far-cm 
era cumnatul lui Vladislav Bassarab, o scurtă recensie asupra monarhilor l'is 
iar cea de a doua o Evreică din care şi transdunărenii din acel timp. Am spus 
avu 1111 fiu Şişman, lăsat ca moştenito- că \"ladisla,· fu \'ictorios in c·ontra Bul
rul tronului din Ta mov. Acesta nuţrea garilo1· şi Turcilor prin fratele seu Hadu ") 
o foa1·tc mare ură asupra lui \"ladishl\', şi Ladi,.:Jau dP DomlJocka, Jn urma a
care pe lângă că proteja pe Straşimi1· cestei ,·idorii \'ladista,· rt•măne stăpân 
până şi în contra Ungurilor, apoi dân- pe 1John1gea actuală, care stăpânirf> fu 
du-se asil la cU1·tea sa tatălui seii tzarul mc11tinut{1 şi uc fratele săii Hadu-'.\'cgru, 
Alexundru izgonit de Ia tron de el, fiul la urca1·ea . a în tron; Jucrn pr-ol,at din 
unei Evreice. 1) destul prin criso,·ul domnesc ue lu 1:1,.1. 

Ura lui Şişman contra lui Vla<lisla,· care sună ast-fel: 
şi Straşimir are de resultat aliarea sa 
cu Turc-ii, dar aceştia cu ajutorul Băs
sărăliesc- im·ing ambele armat-e aliate. 

I) ll:ijd,·11. � .. ţ,·11-\'o.-l:i. Etim. )lair. t'f'XXX\'I
7i CC\' X . I \'. 

1) l,1'·111. op. i'U,- 1·it ;;i 1-'1 Ya.la,·l1iP jus11u·en t-11,1.p. 108. 
�) Le/Hei. GO:'O;:raph_i" rlu mnyen :lg,•. ,· .. 1. 111 şi I\. p. JU ,!! ş1 r·ărtil" refc,._ 

, �- _lve �k. fiP�<·h: ,I. 8111!.!an�n !'• :1:?7. şi lfaj,1. 
h . .\. I. ,·1t. 
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•Eu bin" c1'e<.lia,•il),-ul �i de 1'ri,-1 i11l,it11l Ioan foarte multe concesiunl incă tle p1• ,·re
lfadu. ma1••l,• ,00,,,·ntl ,;,: IJ0111n. �t:ipânitllr fi ,Ion,- mea Ai::aneştiilor '). niucl to.,ta ţar·J r·n�ro-Ylahiei \'Î pc te muntii" \!Î Preponderenta lor comercial."1 1· incn-lnc;_'I apre ţifrile fiflfiresti -;i 1111<.:i\t�le .\.111la,;ul11i <;-i 
}'i..g:irnşnluT �i <1,,11111 .,: Uănicf Scvcrinnluî şi pe rajată mal de totl tzarif Bulgar1, ior ,\ lo
am,ele malurT ale Oun(!reT ,Anii la •a�· cea ma;..,; xandru înainll' de --ah.mgaroa sa tn \"a
stăpânul Sili6treT . lahia la curtea Iul Vladisla,•, dete Ra-

Stăpânirea a�11p1·a ţn rilor tătăre�ir fu gusanilor un fel de stllpânirc asupra l<'
intărită prin luptelP i11tre1irini.c de fiul ritoriulul do la mare, .cu libertatea do a 
său Mi1:cea, contra !�• 1 -,lu,ga, principelt' da jurisdil-tiunea şi de a face poliţin în 
Berladnlul. Posesor al gurilor Dunărt'i, •Jraşe. Caravanele lor comercialo vbţin
c aproape s11zt•rnn al :\loldovei, şi pen- permi!,iunea dt> a străbate ţara dt > h, o 
tru o mai hun:"i asigurnre <'ngetă a 11r- 1111:tro la alta, pl' cânrl .corăhiil<' iutn·
ma planul tatălui 8,lu r\l,•xandru Hassa- pi-indcau un <'omerţ mal intim, şi mal 
ral,. Pricepuse 1·1'i i1wusairilc l'U prinţii îndepărtat. 
din dl'eapta Du11[1rl'l, i, 11rau de mare Eft nu vvifl (Jico ca anonimul l·:pnc1·î, 
.!\ii(• , şi df'('I i! '- •·-l,•111 in r•ur,;nd d11p:'.1 l'il prinţul Dobruticl c un 1111111" fidi,·, 
aceia l.'a • · ' ' .-. ., 1n 1 (•1 fii1·a ci ('ă e 1111 adeYer istol'il, 1w e,ir.- 11iml'11i 
lui Yuk Hr·a1wo\'id ţ.!r1u-l·1•le lui Lazăr, nu 'I µoatf' contest::t. A,mpra Ca111ili1•T lnT, 
despot.ul Sc•1·bie1.' I originei, loculul naşterei, 1111 pn,:; .. JJm ni-

La moartr,n lol ll,,di., t1•(111nl \'alahieI mic. Se poate cjice şi încă cu urnită drep
remâne lui Dau, intî1iul n:lseut din că- tate, dl e slav„ precum 1111 l'tttc-za a a-

.... săto1·ia sn 1'11 princip••'!� Kui111ichia, C'arc firma cu străşnicie (•ă e de origi-
dup:1 ·p,1ţili î:mp moare pe când se află nă bulgară, precum ni<'T slav oeciden
ii. Hulg:u·ia rn·il'11t:1l:V). Causa morţci sule ta.I sau înrudit cu familiile domnit<_.>are 
Ji.•-ca e di11 ni'\j11rnşia CC' aYea cu fratele din Bosnia, Herţe120,· ina sau Ragusa, şi 
seu i\Jircea, fie-că p1·0Yinc din moti,·e de deci înrudit c11 Bassnrabi ce aveau le
stăpânirea unor teritorii peste D11nărt>, �ăturT ci•· r11dt•11ie rn tzarul Bosniei. Ştim 
credem nemerit a ne pronunta altă-dat:1. in!lă e:"1 Ra.!.!U>'anil an•a(l pm:l'si11nl în
Important e ră :'\'lirc-eo, urmaşul sf·f1, suşi în statul lui Oobrntil'i, 1•ă t->ni1 1111• 
menţine stăpenirca în dreapta Dunărei "), mi{î d t> Bul�nri �i St•rhi ,Dobrovceni• 
ba încă o C!xtin<le şi mai departt>. /Jnhl'ltlici de la Dolmw11ic- 1111111<•1<' shn· ,1I mdro
nu mult. dupe acf'ia moare lă,:;ând 1111 polci lor Ragus:1. 
fiu h•a11co care închee un tratat <le a- D-11111 Dcmnrin s11,.:\i11(' <·,1 doc11mt>11t11I
Jianţă cu GenoYe(jii şi Ragusanil. Primi cel mai ponderos, <' eel aOat de d-l R. 
posedau debu;;:eu1·i mal'itime de la C-r.- P. Hajdeu, în condieele mănăslirei Cozia,
liacra sau Pangrilla în sui::, iar Ragmmni în (·arP. )lirrea la 1:J87 purta acelaşi ti
de la Mangalia în jos. E cu110s<'ut llin t111 cjomncsc· ca şi tatăl săit Badu :'\egru: 
textele istorice bulgfll•f' şi documentele credem însă că se pot afla alte d0<.·11-
diplomatict>, că Ragusaniî ohtinusf'ră mente cu titulatura maî complectă. 

1) ( 'on!-lt. Clipitauu_l. I:--1,,riile 1l0111niilor ţea·ii HtJm. Dacă exan1iuihn de aproape doru111en-
Uin )faie-�inul i,-t: p. Dacia \'ul. L JI. !li. Oion. tul din 1387, ohserYâm t·ă c·ele trei păt·ţi Fotino. "'- Dm·icl. 1'. :?. p. Iii. 

cucerite de Basaraui în orient •fărilf• 21 Hojdeu. l-'l Ya.lad1i!' j11t,1n·,..n 14tH 1'· 111. l'ap. 
XYJI. Dohr,,,Jja. Jtl,•111. \'-'gT11-\'o,l1i. )foi;. Etiu,. p. 'ălăre.�ci ţi ambe.le 1,wluri _ci<- f..!.unărPi lTLX L ,·ol. J Y �i I $!oria c·rilil"fl. 
. :ll Ye<IT 1hit11111 l(tÎ 1lir'.'(':t. H11iolt·II I.<·. ldt·IJI. To-

1·1lr,:(!11. L,t. Hvm. l•lc-111 XP1101>ol bt. Ho111. \ol.li. 
I I Codk-,·l•· H�-lan: ,lin H,·,·. Haz11111: 11· 1:,·,·k. l>'t. 

1311lir. Dinn,·-Balim,·,:ki i,i••.-ni. IÎan,·•·ff. l,:t. Hnh:. 
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până la flfm·ca CP-ct ma1'c şi :silip< 11ilor 
al finullilui Sili.'1/lrci, indică pcrfr �tă
pânirea lui Mircea, numaî ai"upra I) hro
geI actuale, plus ţinutul Sili ·trei. I 11 c oru
mentele posterioare acestuia, �e mai a
daogă şi slâpânilor ((,[ pâmâ11tu ritor /11 i 
Dobrutici. 

Aşa în documentele lui Hurmuzachi, 
Des. Voi. I. 2. p. 322, Mircea se i11titu
lează «illfrieius, Dr,i gratin ll'uiwnda 
Trcmsalp inus, Fagaras rt 0111/as Dur, 
Seiierini Comcs, Terrarum Dobrodicil
despotas r·t Trisli Do111 in11s . Titula
tura aceasta e 1·epetată şi în documen
tul de la pag. 334. Voi. I. 2. precum şi '11 
documentul de la 1390. După at·eia pentru 
câtă-va vreme Jli1·cea perdc stăpânirea ') 
asupra 1>:'irţilor din dreapta DumfroT, şi 
nu mai poartă deci în titulatura men
ţiunea de mai sus. Insi'i în documen
tele de la 1398 pfrnă la 1406 sau 1407 re
apare din noft, ad intcgnun, aşa bu
nioară în doc11n1entul din�) 1399 Mai în 
11 şi în cel") din 3 l\Jartie 1401. In fine 
mar pot aduce şi mărturia lui Şincai ') 
care ne dă pe româneşte aceiaşi titula
tură: •Mircea din mila luî D11mnc(je11 
Yoe,·odnl Valahiei, dux11l Făgi1raşulni şi 
al Omlaşuluî, comitele Severi1111lui, des
potul Dobroliehiului (sic). 

Acestea toate indicate până a<·i. con
duc după mine la rcsultatnl: Dobrotiri 
a existat, pămenturile lui din juî'1U Var
nci cu oraşele Emine şi Koziak, a11 r(,
mas moştenire fiului sC'i1 hanco, care 
are tratate de come1·ţ cu tzaruJ 'Bulga
rilor şi Ragusanii; dar <>arc in urma 
relelor relaţ.iuni cu vecin ir săr Români 
din Dobrogea actuală (cea cucerită do 

1) Doc. H'urm. Voi. I. 2. p. 3fl2. - D. Onciul. Oric-i
na priacipatelor Rom,lne p.19�. - Gr. Conduratu. He
la1iclo Rorn,lnicT cm L'ngaria ll�JU-J.'i2ti p. !),j-97. 

2) Arhirn ist'lric.1 a Homânieî. Tom. r. JJ. 97.
3) li. IO"f}Q. Ac·t(· ,;i f1,1g111Pl11€'. 1'. I rr p. 4 �fl-
4) Cronicclf' Ro1ml11ilor. \" ol. l. p. :,6'l. l)nţi,-1

:\lathias in Cocliee Dii,lomat. l'r,Joniac. Turn. l p. G!-1.-s. 

\'ladisl:n·) şi ţinutul Drifltioruluî. p�r
dc tronul, şi chiar ,·iaţa în luptă C<' are 
de flusţ.inut cu Mircea re! Bătrân. Voe
\'odul muntean poate eă venea ,:ă re
clame o moşto11ir(' în urma rnorţeT frn
tclnI săli D:111. 

Din studiul e:-"lrţel D-luT Hajdeu ') �e
gn1-Vodl'I, r·eese că la poporul bulgar se• 
aWI şi acjl tradiţiuni tlccprc stăpânir.oa 
Romnânilor î11 dreapta DunlireI, rari fra
diti11nl glortfică pe Voevodii Dan, Radu, 
Dan II şi ?.lil'CC'n. 

l:n lucrn c încă de ,-.tabilit. D. Hajdeu 
ne s1>11ne d'.i Vladisl:1 v cucereşte Douro
g<'a şi că tinutul din jurul Varnel so nu
meşte tot Dobrogea. LucnrJ arC'Rla o aşa 
de simplt1, po 0l'i-care dintre locuitorii 
Bulg::iriei orientale îl vol intrebn cum 
se numeşte acea pal'te ! D � sigur YOI 
c.lpăta respunsul în sensu] Domnului 
Hajdef1. Teritoriul do la Mang-alia în jos 
a pnrtat numeio de lcrnw ])nbtolirji, 
lucru Pe 1111 se ,·a putC'a ro11tosta de ni
meni. �i că mai tăr<)iu, fie prin influenţa 
Dobrovrcnilor, sa(1 pr'În al transmisi11-
neI numelui Iul Dobl'utici, tle alt-fel l11-
cru cam g1·c(1, a luat numele de Dohro
.�ea sub infl11c11ţa asuprit6r-c a Turcilor.· -
Nu t.ot aşa mc1·ge ,·u numele părţf'i de• 
din sus de �laugalia pc rari' geografii 
arabi ,·a �lohamed Edrissi o numee:c cu 
enigmaticul llllnt(' Borctzan. Ştin1 însă ,·ă 
in Dohrugea a f1 existat cpif-eopa ll' cre�-
0tine, ca cel din Silistra şi (;onslanţa. Va
sile H confirmă autorcfalia biscr·Îl!oi l>ul
g::ire, ner·ccunosc&nd de şef al rcligiunei 
SlaYi!or P<' opiscopul din Ohrida, ct1ruia 
abia îI dă titlul de Arhieµiscop nu de 
Patriarh. El s_upune jurisdicţiunei lu1·30 
episcopate şi supravegherea <'ultulul j\'a
lahilor din Bulgarin. Iar ţinutul BulJ.!a• 

-1 l )faî �11- citat. id<'m La \' alaeh.i" j11,<,p1 ·f'n l-1\�,
şi rst. criti,·•l. l)n(•i•LI ni,. r·it. şi �cgr11-Yo1!11 din 
l'onrnrh. litc·mrc. an. �-1. 
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r1c1 de răF-::lrit c11 mou·111.1Ulia '} el clin 
Silist.ra, avea 5 <'piscopatc p11se sub prin·• 
gherea l'alriarhuluî dP la l'onstanli11opol. 

Ţinutul .\liiropolicî Silr,;lrei ') se şlie 
că se h11cra de ,1 poziţiune qna,.:i inde
pendentă, care încetează odată cu cuct>
ririle în'.:.cputc de Vladi:-laY, stand ,;ub 
stăpânirea Românilni· .\lircea, Dan şi 
Rad11; ia1· laturile miireî fură slăpanite 
de Genovezi �i V<'ncţiC'ni, pe carî iI gă
sim chiar în hqJte cu \'lndislnY-Bassaral>. 

'.':urnele d<' Duhrogoa proYenitor fiind 
de la Dohrutici, sai:1 de la f>oy1·ovceni, 
d vine 1111mire toponimică ahin în secoli 
precedenţi, rând :-UIJ Turci s<' extinde şi 
asupra p1·0Yinei1•i ('(' o reluar,'im după 
487 ani. 

Extensiunea această topiră nu s'a fă
(•ut de c:ît 1,e Yremea Uantacuzineseilor 
de ore-ce pe timpul Voo,·ocjilor Ştefan cr•l 
11iarc şi Aron Tiranul, earî trt>cus<'ră din
coace Duniirca nu se pomcnc-ştc tlf' nu
mclf' Dohrogca; ci abia la Dt>111etn1 Can
temir (1711), ne apa.-e sul> o form:i cris
talizai:1, p;1strat.i prin tt·an;:misiunc• elf' 
popornl Bulg_ar di11 :1dC',·(•1·ata tar:1 a l11i 
Dolirutici, 1111 prin tradit.il' 111·:tl,· '""!Ji 
l1·111pori.<.:, de oarn-c1• în (•ursul at;'1tor a
mar cit• \TPrni, ai:1 h'ecut 0 m11ltimC' dt
Hom:ini saf1 de străini pl'i11 Dob1·ogea 
f:ir:1 a g,lsi acc>'t nume la poporul li:'iş
lin:iş, p<'>"tC' c·:1re tocmai UnJiu so rc-,·arF-:ă 
e(•t1•, el'tt• de Bulgari Pmigranţî, ,·cni\î de 
ailll'f'. 

D<• obsrrYat este iari\ faptul, 1·:1 noi 
Români am reluat Dobrogea (Scythia 
minor N .\loesia i11fedo1·) IH' timpul lui 
\'ladi,.:la,· şi am JlMNlat-o p:ină la anul 
1-113 cfmd ne-a fost lnahi de Turci.' Dac:l 
sub Ştefan cel Mare �i F-:ub .\ron am stă
pânit o parte (aci ca cc-a de 1101·d ► apoi ea 

ll Golubinslri. Km1ki1 n,·,·rl.., i�10riT pm\'o,l:t\'11_,. 
th,i r •rk\'t•i linlg:L•kni i l"llllYll�ki p. :?."ilJ. :!fi:l. 

:!J D. • )m·iul. ,,p. cit. l'- 1-11. 

fli luată de la :\lusulmanl nu elf' la Bul
gari. ln urma rcsbniuluJ H11::0-HomĂno
Tun· din 1877, am rc•inlrat în Stăp,1ni-
1·t>a Dobrugeî lnî \'larlislav Jhssarah, 
dar am reluat-o tot tic la Turcl nu de 
ln Bulgarii, cari au an1t a. upr:.i-i numal 
o efemeri\ stăpânii'(' înainte- ele- AlPxan
dru cel Bun.

Virgil Androneacu. 
<-;<-i!>:><:<::�> 

Lună d'alhii �i frumoas:i 
Tu revcr�î a ta priYi1·(• 
!'este tristele mormint<• 
Aşt<'rnut<' ·11 cimitire 
I >ară cei închişi î11 ele 
Pot se1·mani a Ycdea 
A ta alh:'i 111ii11dră faţă 
Şi acea lu111inoasii ,;tr•a '<
\'nî ! scrmani, ei 11imira 
\'u simtt•sc, 1111 pot \'CdC'a 
\'irî lumina de I.· snar,, 
\'id fr11m,1asa faţă a tn 

· ,\,·Cllt•T llillli!'lli<"ia
Omului, i:Î al lui finit,
l'rntn1 nu-i YC':<l'lia
Din lu111f', 1·t> 'i-a zi111bit.
TM11-i l'l'l'P, m1 111:1i ,;imt ...
I n păm1•ntu 'nţ<-'lenit.
!\11 111ai l'oa1P s,1'1 nli11te
'Iot re ·11 h11111• a iubit.

Elena Maior Mihaii. 

D:I:N' L�R.G 
( Seri soare-) 

\'e depărtăm, lăsând po1·tul înfăşurat 
intr'o ceaţ.:1 st1·ăyc-zic, să se µiardă din 
C'e in ce sub linia orizontuluI. Geamătu] 
cobitor al Sirend a încetat şi abia din 
c:"111d in canci l.'.âte-o rafalâ mal aduce 
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din strig:itul ei râtc-1111 ('râmpeii'1 prf,luncr abia mal licăreşte ca o slabă lumină in 
şi duîos. :\larea SC' aşt1'1·ne împrejur scli- mintea ta, că inviaztt şi trlleşte etern în 
pitoare şi neliniştită, iar • l'rano, se sufletul meu. 
leag:'tnf, µ-rPoi prin valurile <lespicate Eu tot11şI te piting şi nu te vor uita 
Simt un rel do nll'laneolie, un dor de 11irl odată, ori cât dP maro nr fi depAr
de despi\rţi1·", pP l'aro ·1 simtf', cred, ori tarPa t'are ne ,·a dC'spărţi. 
CC' r·oi·ăbier, c·:"uui ·şi aduce' aminte dl' \'ezi t'âte-odată iml imp1inzesc privi
pi\rinţii, ,-atul şi ('Opilflria lui. Singură- rea printre gene şi alunec.find lângă 
tatca ,;u li"11·gcşte furii de sfân;it. l"ltima tinP pe aripa unui gf111tl de iubire, te 
amintire a lunwi de peste orizont I' po- v{>d cuprinsă de heţia unE>I sărutări 
tPra a(·cn argintie, brodntn P•' nrnr1.!inf streine, te ,·:'id topită in forul patimef 
c·u ri11cl11·i allii, care st• ind,lae rn un oarb<' de a iuhi un altul 
Şf':ll'JH' în dirc('ţia portului. O, şi tle-al şti cât. sufer. 

\'alurilP danseazi'.i pe al'iile \'ântuluî r\t11nrl o('hii mi se desl'hid mari, pri-
(':\re ,·ue:-;;te ţipător pl'int1·r CIP.; coame• ,·esc piei·dut f'a 11n ha!t11·:nat spre va
albo ,;t• l'l'Sfr,ing in al,is IH' crrstt >l<' ră- l111·ile re se sparg şi pare ră simt o du
ro,·a fumeg,1 p:tnzl• tran:<parente d<• apă. rrroas:'i şi apăsă1oare nostalgie, când 

Sartul'ilP catarg-0lor tremur::-, sub a- pe c·el mai apropiat \'ed mârginilo ar-
1il11,!l'l'l':1 Y,lntul11i, ra 11iştP coarde de ginlii ale unei dantele inrreţite, îmi µ:ir 
linrfiL mnrginele hatisteî tale care flutură ca 

Lanţurill· se lm·es,· cadenţat ,Jp mar- o pşarl'ă în arr. rând !renul se perdea
ginile vasului, scoţft•1d un sunet ll'ist simţitol' c11 mino in zare. 
dP rnhiC'. �ici 1111 r11,·jnt nu s'aunclc, \'fi· Caut ·în întreaga depărtare o pas:1l'c 
)'OJl'lll ,-ingur ;;e lupt.', cu ,·;lntul şi ma- călătoare, care să'ţl aducă de la mine o 
rl'a, t.1ind nl'milos \':tlul'ill' h)Yite de sărntar • duke, un suspin adânc. un cu-
pic•ptul s.H'1. dnt înflăcărat rfo iubire. 

l'lutim merPi'1 înain1L• şi singu1·a'î.,trui _ \'iei o \"iaţă. nid o m(rngăero nu adie 
se• aştc >1·nP 111:1i ,-imtitor pe intinderPa în�Lir11periu tăr·ut al !'ingurătclţef 
pu::tie 1·0 ne îneonjoară. 1111maî s11f1(:t11'11Îi, Lietul îşi µhin,g-e mis-

E o zi frn111oas:i de .u·elca, răcoroîlsă tnitoarca lini�te lui d: sihastru. 
1·11 r1•1· nlhastrn de Italia. l'll aYânturi De re nu eşti alăturPn de mine să 
parfumall•, rare îndPamn:, la ,·isa1·C' şi ::imţi c-:it (' de amar fiorul dE>spărţirei, 
iubiri'. c·ând mângăerea unini.. sprran\a ultimă 

:\li-am amintit d1• ti111•. 'ti-<' ,·ândut:i 1w \'PŞ11il"ie unui etern de-
Ce faci fel'ioară c11 nrhiî c·a niarC'a pe părtat d<'- tine. :\P-am săruta lung suh 

ca1·e o prh·esr nesi1t111 ar aeum, t'U pă- <'alela adier:1 a brizei care suflă aşa dc
rnl lung. :truncat JIP spate ea coama dulrC' in amurg, am Yisa iubirea f'iin
,·aluluî 1·,n·c se ,;pal'gP sub 0t·hii mei-� tată a!ia de înalt dP amanţii pasionaţi 

Tu oşti depnrte şi poate ai uitat pe ai mărilor, am simţi dipele unui vis ma
singuratcn1l călător, ear<' r:ităc0:-;;te f;i1·:"i rin năsrut clep:ute de lume, născut in 
nici o speranţă în al'eastă larµ-ă ţară a imperiul tăeerci, parfumat do sărutări 
?\ecunoscutului. de hriză şi i11bil'e. 

Eştî depa1·te şi 1·11 atât mai departe, .\ h. une eşti·� 
cu cât simt că poema art•N1 de iubire \'ăzduhul m{) oprP�le de a striga. de 
rare 1w legase sufletelP i11t1··0 \'l'Pnw. a chema numele tău. Adu-ţi aminte dl' 
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sufletul călător care te-a iubit şi te 
poartă în inima Iul etl'rn frumoasă şi 
adorată. 

Rămâi acolo unde lumea e cuprinsul 
unul cântec vagnerian, rare respiră nr
pegiI de dispreţ pentru linişte, acolo 
unde s01·ile sunt reci şi sfioase ca su
fletul tău, acolo unde trandafirii şi cri
nii, nu sunt de cât nişte amintiri ado
rate dinir'o poemă ,·eche, acolo unde 
în locul hl'i;,;ei parfumate, adie ,·ântul 
uitărel. 

:?8 lnlio U>!k'3. Bălbeacu 

DREPT RESPUNS 

D-l P. Vulcan, autorul 1·clc >l•r11lui ro
man • Fecioara răspun;,;ând recensiei 
noastre din numărul trecut prin perso-
11alităţi, cari so cohor pană la grosolă
nii.:, nu'i putem da alt rospuns mai bun 
�i mai eloquent, de cât �ă roproduccm 
din sc-rioasa '.\oua He,·istă Română 
Xo. a� scurt.a, dar esocut61·ea darr de 
,-eamă, în 111·111a c:ireia cred, că au torul 
in cestiune se va pocăi. 

,Feci6rus, roma11 7,siholoyfr .�o,·ial 
d,: Petru l'ulccm. 

E un roman de sensaţie cu tot apa
ratul obişnuit: scene pornografice, t.a
Llouri sentimentale, intrigă, fotografii 
revelătoare, femeI-îngeri şi femeI-demon 
Curios este însă că intriga, psihologia 
şi unele scene şi fraze chiar, sunt luate 
din Dan al d-lui \'lăhuţ<-nutural triYia
lizate şi cobonHe la nh·elul unei atari 
producţiuni literare. 

D-1 Petru \'ulcan 'şi împodobeşte o
pern cu multă sensiblerie, cu mari şi 
ridicole pretenţiuni psihologicc, pc ici 
pe colo cu un întreg aparat sciinţţfic. 
Exemplele Yor edifia pe cititori. Barbu 
Xiculcea, un tîner ,·isător, sentimentcl 
ţ;j pP t·are nimeni 1111-l înţPIPJ!C, se ina-

----- - -

morează de Si!Yia �lehedin\1 şi o iea 
în c:'lsAtorie. Jo :1 el medltoazil copii{ 
d-n<'T Dan, şi Sih·ia ii bănul'şte c.ă are
rela\.if amoroase t·u aceast!l femeie. O
răceală interdnc- intr' c·eI doi soţ!.

El rămanea adf'sea cu oehif fixaţi 
în pămânl. maf urnito minute, gânditor, 
trăind în amintirea al!'or YremT, dar ciin 
Yisa.rea acea ta Yf'nen să 'l trezească gla
sul ii viei, înfoi:ma 1 (•a o lo1•ihtră de 
r•inNtn pc o II ico11ală sfriilucifua1·c•. 

Comparaţia e sugesth•ii. Dar cum h:
hucneşte cearta? Iată cum. 

• In seara aceia era un ger siberian.
Barbu fusese la frizei' si:1-şI facă ohiş
nuita toalet.ă în fie-care Sftmbătli. Ca să 
înfrunte gernl, invclindu-se in cap cu o 
glugă, s'a ctus la ora obişnnit:'1 să'şl mP
diter.c l'le,·ii. A;ât la rluCl'l'e cât. şi la 
întoarcere frrcâ11d11i-sc o µarie a frfet 
în ,frrp{ul mruilărt'i .mprrinarc ele mar
ginea glt1fJCi, i s'r, f/brinfit fiiu rL.. de 
,·111'â11<l ra.�â, i so formă din cau�a gc
ruhtî şi a fricţiuneI o pată n•şic in se
micel'e ca semnul unei mu:;;cătm·i•. 

.\lila t· do ajuns pentrn SilYia de a 
bănui că Barbu a fost 11111şcat dl' D-na 
Dan, dar ci ripo,;tea;,;:'I: 

- Jul' pt' sufletul maicel mPle că sunt
străini de acuzarea <'P·lllî faci ! 

Ea însă i11zi,;iă. 
- Taci! strigă ,.J incl<'ştiind pumnii

şi fi11â11d mnurlr 1,1fti11i. iii finit· /Jfl1'fl

lrlii r11 111rm111hrct,, i11fcri1Jarr·. 
De aici, ciartă definiLiYă. Dl'monul in

trigcî era o bătrână senit,,a1·c ungu-
1·oaică. alcolică iO\·eterată ('f!), c�'ireia gura 
«ii miro,;ea a aldehidă l,1>nzoaieă,. ( .... ) 

PPste ,-re-o c{1t-Ya timp o întâmplare 
fericită lămureşte neînţelegorna între 
soţi �i Silvia ii iartă pe Barbu. 

să-l iertăm şi noI pc D. \"ull'an. 
Recensentul l'a iertat pentru roman, 

s11hsemnatul pentru r,i,-puns. 
FLAVBM. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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