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ObsBrvlri antropogsograf icB asupra DobrogBI 

. Dintre ţinuţurile României de azi, Dobrogea este 
cea dintâi făşie de pământ peste care s·a întins iu
roioa istorie; 

lmprejurarea care a atras îndeosebi . atenţia a„ 
supra acestui colţ de uscat a fost expediţia lui Dariu 
în contra Sciţilor,-un fel de campanie napoleoniană. 
târând după sine toate neamurile supuse împăratu. 
lui (Îoo.ooo de pedestraşi si călăreţi, însoţiţi pe lângă 
ţărm de O notă de 600 de corăbii). 

Adevărul e că nu cu cinci, ci cu sapte veacuri 
înainte de Christos. malul de apus al 'Pontului Eu
xin era cuprins de lumina civili;;aţiei. Coloniile gre
ceşti se "ţineau lanţ. De aci le venea celor mai mulţi 
dintre Greci pânea lor de toate zilele. 

Prin urmate Dariu. stăpânul ţărmului de mia
zăzi al acestei mărj, al ţărilor până la Caucas şi al 
Gr~cilor din Asia rnică~ era firesc să'."'şi arunce ochii 
asupra Şciţiei dela gurile Dunărei, când s·a hotărât 
să se ră.sboiască cu nomazii stepelor dintre Carpaţi 
şi Urali. Dş.r dacă istoria pomeneşte cu mai multe 
amănunte numai acest mare eveniment. .e lesne de 
înţeles că relaţiile comerciale şi_ călătoriile Grecilor 
'în aceste meleaguri erau ceva foarte obisnuit. Insusi 
Pericle a făcut. un drum în părţile noastre,;,· ca să a
sigure transporturi de grâu spre Elada. . 

· In al doilea rând, e vrednic de relevat că Dobro· 1 
gea a fosi totdeauna o mare răscruce. de drumurt. 

{Srin făptura (i,zicăy ea este un f.el de peninsulă 
lntre apele -mării ş'i r,evă:r::sările Dunărei care-mai în 
fiecare an umple albia'. în„toată lărgimea ei. De aceea. 
'cine vrea să treacă din stepele„ dela nor-d.ul Mârli 

,( 
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Negre spre Bosfor şi spre ţărmurile calde ale Me
diterane1. acela n'are alt drum mai scurt şi mai uşor 
decât pela rădăcina deltei,-vadul îngu-st dela Isa„ 
cea-şi ·pe la capătul Balcanilor spre valea Ebrului 
(Marita de azi). 

şi în adevăr, pe aci s'au şi îndreptat cele din
tăi năvăHri barbare. în"Cepând cu a Goţilor; cari trec 
chiar prin vadul dela Isacca. Şi de atun.ci şi până azi. 
pe aci-pe drumul Dobrogei, al Isacei şi al Bugeacu
lui-a· fost şleaul cel mare al tuturor invaziilor. De 
aceea şi Turcii. îndată ce au pus mâna _pe Bosfor, au 
·curăţat malul mării de populaţia creşt1nă şi au pre
săr~t peste tot colon ii turcesti, apoi tă tă·resti. pen
tru a-şi asigura calea _spre Dunărea de jos. Paşa cel . 
mai însemnat din aceste părti era cel din Silistra. 
însă e semnificativ că reşedinţa lui era la Baba
dag. adică pe drumul spre vadul dela Isacea. 

Dar, dacă forma de punte a peninsulei dobro
g.ene impunea un dîum în direcţia meridianului(N-S) 
~ Dunărea" fluviul cel mai tnare al Europei, hotăta 
şi ea tot în această regiune un drum în curmeziş de 
la apus la răsărit, - deci o răscruce. 

Şi acest drum era foarte umblat. De la corăbii.le 
colonilor greci şi până a~. valurile Dunărei n'au fost 
nici odată pustii. ·Pentru cei · vechi, Istrul era «cel 
mai mare râu dintre câte cunoaştem1> (rlerodot. IV. 
48). ·pe aci a ·fost calea de pătrundere spre şesul da
cic şi panonic. adică spre inim'a Europei. Şi aşa a 
rămas din vre.rnea Roman11or şi a Bizantinilor. până 
în ep0ca Turcilor. Cetăţi întărite_. armate şi flotile 
au priveghiat mereu această mare arteră comercială„ 
-fiindcă acela care avea Dunărea. avea cheia Europei 
centrale. după cum cel care stăpânea Bostorul era 
stăpânul Mării Negre. al Egeii şi în genere al 1Vie ... 
diteranei răsăritene. 

Astfel se explică de ce l)obrogea şi Dunărea de 
jos au căpătat c·u vremea un fel de însemnătate con
tinentală sau, cum i-am zice azi, internaţională. Şie 
tn adevăr semnificativ că aci s·a şi înfiripat cea din
tâiu organi{aţic internaţională cu caracter de su ve
ranitate. ~,Comisia Dunărei" e cel dintâiu embrion 
al Ligei naţiunilor. Răscrucea de drumuri a adus, 

·_deci, dup·ă sine leg-ătura într'un punct a unui mă-

\ 
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nunchiu de interese economice şi politice de o în
semnătate aproape planetară. 
. In adevăr, nu numai pentru l{omânia. dar şi 

pentru o mare parte din Europa şi relaţiile ei cu 
Asia, dcsvoltarea comercială e legată de gurile Du
nărci şi colţul de pământ dintre Dunărea de jos şi 
mare. J)e aci rezultă că din tol pământul românesc 
acest co1ţ de ţară are o însemnătate precumpănitoare. 

Privind într•o singură ochire desvoltarea de două 
mii de ani a poporului legat de p.ământul dacic, pu:
tcm zice: 

Statul dintre Carpaţi şi malfc are doi poli antro
pogeografiei: unul e în podişul înconjurat de munţi
polul continental; altul o in cotul dintre Dunăre şi 
mare - polul maritim. Fără hinterlandul muntos şi 
Jără faţada maritimă, orice 1ormaţic politică la Du~ 
nărea de jos e ciu ng-ă. 

Dovada s'a făcut de mai multe ori dela 1'raian 
şi până azi. Cuccr-itorul Daciei 1mpl.:"tntează acvilele 
în acelaş timp intre rnutlţi şi la mare. Sus era lilpia 
'fraiana. jos era 'fropaeum 'Traiani. . 

· Sub cei dintăi voevozî, cănd principatele se în
cheagă, Basarabii cari slăpl1niau peşte munţi, stăpâ· 
nesc şr poste Dunăre„ afirmdndu-şi puterea lor până 
la mare în iara numită de atunci „Basarabia-". In • 'sfârsit, în perioada reconstituirii politice (r878-19 r8) 
întinderea hotarului până la mare şi colonizarea oie
rilor ardeleni, cari au săvn.rsit tără stirea lor o acte-• • 
vărată descălecare. sunt fapte prea caracteristice. 
·pentru a nu se vedea lămurit c„1t de adftn~ă era te
melia lor antropogeog·ra{ică. 
. De aceea, cunoaşterea ştiinţitică a tăşieî de pă-
m~1nt din spre mare, precum :;;i colonizarea ştiinţi
{lcă a acestui · tinut c o problemă de o însen1nătate 
superlativă pentru des,voltarea Latinilor din orientul 

· Europei. 
După cum e, cca dintăi regiune întrată în lu

mina istoriei şi cea mai umblată răscruce de drumuri ... 
tot aşa Dobrogea e azi porticul de ieşire şi intrare 
în Statul rOIJ:lân întregit în marginile sa1e fireşti. 

S. Mehedinţi 
Prof&/!QI' la Uruver&ilatea din: Bua.uteşti 

Membru o.1 âcadexnjei l\oxnaiao .. ' 
• I 
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CRIZA CĂRBUNELUI 
' şr 

·ELECTRIFICAREA INDUSTRIILOR 81 A CAILOR FERATE . ; 

. . ' 
StăpAnirea izvoarelor de energie de pe _glob a foroiat. 

facă de pe la începutul secolu1i1i trecut, preocuparea capi· 
talii a popoarelor din occident. Aeeastă problemă .11 u a în
cetat de .a de,-eni din zi fn zi mai acută. ea a.vAnd ca factor 
de reazăm· l:\r{tire1 activitafii industrjale care se desfăşură 
pe ţinuturi ~oa,i, tinzând să îmbrăţişeze toate e.nergiile ac„ 
ti ie ale najiun:ilor. 

l\lai înainte maş,ina ctt vapori .erâ singurul agent g~ne-
. _1 

rator . tntreboi~tat pe scară tntinsă la drumurile de fier1 la 
industi'ii ii. la vapoare. Chiar şi în iilele noaslre maşina cu 
aburi ocupă un loc de întâietate în toa·te aplicaţiunile unde 
se cere realizarea unui travaliu util. 

Jncontestabil că ... mţl·şioa cu vapori. pusă ta serviciul o
meniref. a fost mijlocul esential de tranifurmare, de pe urma 
căru·a au decUl'S prefaceri radicale în viata economică şi sc
clală a popoarelor. CJşurihta şi r'epezeciuriea transp~rturilor, 
precum şi etectiva transformare a materiilo.r prime 1n pro
·duse felurite şi direct 1Jtilizabilt-. a:u amp.Jificat pe de-o parte 
relatiunilp comerciale între natiuni, iar pe de alta au ad~s 
o ,cunoaş(erf:' mai precisă a bogătHlor răspândite pe pământ 
şi - mai putem adăog,a, ca o a lrţia fericită cons·ecinl,ă-au 
lnleşnft apropierea dela om la om. Faptele sunt uaiYersal 

~ ' 
recunoscute, iar foloasele aduse de maşina cu vapori sunt 
gravate în carte.a de aur a prog:reselor ştiinţei. 

Lucrurile şi.ar fi continuat drumul lor naturai.·· iar ma~ 

' 

www .ziua constanta. ro 



şina c.u vapori ·ar fi rămas obiectul util de atentă .lngrijlre, 
dacă to slrattle globului zăcămintele de cărbuni ar fi fost ne• 
sfârşite. Din nenorocire iosă.,-"tninele de cărbuni, ca şi bogă
ţiile d.e petrol sunt limitate ; i~r primPjdia sleirii lor face o
hie-etul celor mai grave p.reocupări din lumea industrială. 

Jn timpul marelui războiu nevoia combusUbilului ridi
case hi toate popoareleJ in specfal la ·cele indu5triale, ches• 
tiuni multiple şi complexe, care-şi avuri răsunet puternic 
tl tn massele larei; clei ea atiugea problema existţn1ei tn 
viilor precum şi stăpânirea independentă a productinnii. 

<;ât timp tnvălmăşagul uDiversal încă dura, grija tofrf .. 
gurată de viitor şi marile probleme indnstriale păreau lnă
bu_şite în fata lunurilor, ea.re urlau , pieire sau viată. ati 
fosă, când s'au statornicit hotare şi nebunia măcelului a tn
cefal, când naţiunile se gândesc mai tn tihnă la ziua de 
mâ-ine. o nouă serie de probleme, care mai de care mai 
vitale, frământă spiritele. Unele dia ele se· impun prin gra
ba cu -care îşi• re;:lamă solutJonarea şi pripli:e cele care re• 
clamă imperios ateufiunlla noastră, este şi adevărul ci a Jt 
stilpân pe comâustiliil şi pe isvoarele de energie, însemnează a 
fi stăpân pe bogi1tiile din viitor. 

'fările industriale, care au de p.artea lor avantag:ne 
experienţei şi pri eticei din trecut, pe lângă care se mai ada„ 
ogă şi greutatea ce- le··o dă imporlanţa, lor în polilica :'"gene-· 
rală;- d·e fodită ce s'a·u pus haz.ele păcii uoiv.ersale, îşi pu• 
seră în joc toată influenta de ,care erau capabile spre a 
acapara, tn diferite fări, zăcămintele de căr.buni, <Je petrol 
de al'amă, fier etc., tmbră~nd activitatea lor in sistemul de 
generalizare al afacerilor moderne, care lncercueşte la olallă 
cai ferate, navlu, cooslrocţiuni de porturi, infiiotări de bănci 
şi comptoare comerciale etc., tn scurt toate mijloacele de 
stăpânire ale vieţii econom.1ce. . 

Să considerăm în primul rând Statele-Unite ale Ameticei 
'de nord, o ţară cu imense bogăţii · ale solului şi subsolului 
şi cn o mare libertate în mişcări, câ~tigafă mai ales în anii 
din urmă - şi :v.om vedea că in,săşi Stateie-Uaiti su.nt pre„ 
"Ocupate în mod serios de problema c.ombustibilului. Din 
analiza ce urmează rezultă clar cât d.e ameninţate sunt -in-
dustriile tărilor din Europa. · · 

' 
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Diminuarea produc(iei. Statele-Unite suferă de- lipsa de· 
mână~de-lucru tn: mine şi aceasta din cauza· fxodului impor
tant de-străini care au părăsit America spre a se întoarce 
in lările lor natale ce se gă&iau în războiu. :\!ai mull de 
40.090 de minieri au trecut oceanul tn Europa. 1

) A-i înlo· 
cui este o chestiune grea, căci pe de oparte îa vechiul con
tinent au avut loc prefaceri mari în aşezare.a naţionalit~ţilor, 
iar de alta se â.şteaptă ca legea de restricţiune a imigraţiei, 
propusă de organizarea minerilor ameriC,~ni, să fie aplic.ală. 

ln timpul războiului Statele-Unite au furnizat ţărilor 
Europene sute de milioane de tone de cărbuni şi, cum 
mAna-de-lucru a scăzut la propucători, America se găseşte 
azi lipsita şi de r~.zervele ce le avea înainlc şi, in acelaş 
timp, este ameninJată de inferior:Hatea rendimenluluL 

După ca!cule făcute de experţi, productiunea probâbilă 
a acea.tei ţări tn anul 1920 va fi de circa 400,00Q,000 tone 
de eărbuni bitumino.şi, pe când cererea se urcă, tn acela~·an, 
Ja circa 550,000,000 tone. Se acuză deci o s1wţitoare scădere 
a producliuniî de· aproxiµiativ 150,000,000 tone. Cu privire 
la antracit, productiunea este socotită la ·91,000,000 tonet şi 
această cantitate trebue să facă fată unei cereri de 95,UOO,OOO 
tont\ c.eea ce dă. un deficit de 4,000,000 tone îa acest ao. 

Numai o productiune inler:1.sivă a Statelor-Unite ar fi 1n 
misură să ameliorez-e situa!i~, _ care ameninţă în mod serios 
Jnfreaga lume industrială. Jnsă, pentru n inplini -acest gol, 
la ce sfortări titanice ,•or trebui puse şj capitalurile ş; ~ra- . 
!ele americane ! 

< 

Sleirea zăcămiflleJ-or. In urma studiilor an1ănunlite făcute 
de geologii americani în tot cuprinsul tării 1or, s'a ajuns Ja 
concluzia că sleirea zăcămintelor de antracit se ,·a produce 
la o dată foarte putin îndepărt~tă. Acest combustilJ,il se a pro: 
pie din ce în ce mai 111u·1t de categoria articolelor de lux. 
Până acum s'au consum·at aproape trei miliarde d~ tone de 
antracit Zăcămintele bogate devfn din ce în ce mai rare iar 
-a.eum se atacăt pentru ~xploatare, minele de antraoft .sărac 

şi foarte profunde. Paralel însă cu această sleire a combus• 
tibiluluj, nevoile e,rescţlnde ale industriei cer într'un an atâta 

După Revista i11di1sttială .Ame1kană voi. IV 1920 pag. ao. 
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cantitate de aLllracit. cât se ardea in timp de patru ani t~ 
nainte de războiu. Prin urmare. pe când cerinţele sunt" Im•. 
1>ătrite, prod ucUunea şi rezervele. scad uimitor-. 

Viata industrială americană îşi reazemă viitorul ei p~e 
bogstia cărbu11ilor bituminoşi, cari, după afirmările geolo
gilor, al' e.x:ista în St.atele-Unite în cantitate de 400 miliarde 
de tone, Dar cea mai mare p.arte din aceşti cărbuni sunt de 
calitate iclt!rioal'ă. săr.aci în gaze şi vapori. lntrebuintarea 
lor tn indus·trie reclamă modificări esenţiale io construirea 
maşinilor, focarelor. fururilor, etc.; iar pentru infăptuirea 
ucest ,r modificări, rste nevoie de ulilagii ingenioase şi nouă, 
care să <orespundă unei arderi pe cât se poate de complete, 
aşa ia cât să nu se piardă nimic din gaze, fără ca energia 
lor calorică să nu fie transform-ală în energie mecanică. 

Cu privire la bogăţia zăcămintelor de cărbuni şi a pro· 
,ducJiuuii lor tn Europa şi celelalte continente, situaţia se 
prezintă sub un aspect nu tocmai î12curajător, Din tabloul 
de mai jos se poate vedea regresul în producţia cărbunilor 
fn ţările cele mai bogate de pe glob. 

St~tele· Uni le 
A __ nglîa . . 
(ier-mania 

.Franfa 

Belgia 
Japonia • • 

--- ----

Productfunea 

lndlnle de războiu 

• '5S0.000.000 tone 
. 287.412.000 .. 
• 160.000.000 ,, 

40.0GO.QOO " 1
) 

22.842.000 „ 
') 
• 

I 

Dapl'1 (ăzboiu 

490.000.000 tone 
214.000.000 „ 
Nu,şi. poate satisface 
c,rinţele interne . 

Nu•şi poate satisfttce 
cerinţele interne. 

lS.38.8.000 tone 
Abia fşî satistace ce~ 

rin te le internt'. 

1) Ftan\a importa şi iuainlo de războiu 20.000.000 tone anual. Datele 
asupra, produc.ţ unil cărh11nel1ii sunt impru~utate diu Revista industrială a
mericanii. 1920, tom. lV p~g. 38, 39 şi din Etie-nn~ Pacorel: L-a Techniciue 
de la houîlle blanche Tom r pag. 1. 
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Expnrtul cărbuniJot 

Jnaint~ de războia D·upli -răz1Joit.t 
• 

Apglia • • . • • 71.000.000 tone 2a.ooo.ooo tone 
Germania. . 36.000.000 )) Nimic 
Sta.tele· Unite • • • 20.000.000 )) 20-30.000,000 tone 
Btlgia • • • 6,000.000 » Nimic 
Japonia • • • 4 OOO.OOO » Nimic 
Africa de Sud • ••• 2.000;000 J> 

Canada şi Aust.:alia 2.000.000 )) 

Jo faţa unui deficit atât de mare !n combus.hbiJ, era de 
'aşteptat ca strigătul de ala:rmă, pe car-e iudu~triile univer .. 
s;1le l•au aruncat spre cunoştibţa tuturora, să-şi aibă un 
t,ăsunet. !. 

După primele, studii asupra situatiunii, s'a ~juns Iâ cou
du.zia că Statele-Unite v<)r trebui să exporte anual 81.000.000 
lone, pentru a uu,pJe gohll de care suferă indu$tride euro
pene ~ Dar, pentru ca să se ex.porte tn condiţiîle actuale un 
ton~i .atât d~ grandios, ar însemna ca ,!mericâ sit trimită Jn 
Europa la fiecare trei luni_ atâta cantitate de cărbuni, câtă 
expo.rta înainte rle "'rizboiu tntr'un an! O asemenea oper.a
tiune este .cu totul exclusă, căci lipsesc vapoarele su1iciente 
pentru a asigur;i transportul u·nui tonaj atât de ridicat. Se 
mai adaogă pe de.asupra şi faptul . concret că Statele-Unite 
sunt ele înşile tn d.eficit cu producţiunea cărbunilor; .apoi 
că, î11 fata acestei Jări îndrăzneţe, tinde organiza.ţia între. 
pr{nderilor mari înjghebeaz.:l tntr'un total : gândirea, munca 
şi capJtaluf, - stă · descătuşat viitorul de mâine. Creşterea 
populatiei va merge paralel cu desv.oltarea industriilor şi, de 
aci iu 20 de ani, consumaţia de că1·buni va atinge un miliard 
ii jumătate de toAe anuJl I Fată de evoluţia rr: .. ogresivă a 
unei natiuni, o scadenţă de 20 de ani reprezintă o poliţa de 

.~curtă durată; căci, ce insemnează p! ntru un popor cu voinlă 
Hher-stătătoare 20 de- ani ? 

Reţelele de drum de fier arnt ricane, aJa cum tJListă a
cum, vor fi ln imposibilitate absoluţă de a transporta un a
semen.ea tonaj, tnai având pe lângă acestea sarcina de a asi: 
gura şţ trtlnsporturile curente, indispensabile vieţii economice 
a •aUanii, 
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Re.zultă deci. fn urma analizei rezumative i'de ma'i St1t1 

eă toate · statele industrialţ Ir ari şi mici ~e pe glob trec prin• 
tt'una din cele mai grele crize; aceea a ·comhustibiluhd. O 
asemenea constrângeref care ar periclita viitorul iadustrHlor, 
poate fi socotită ca un cataclisnt, ale cărui funeste lirmJrt se 
arată de pe acum neîaduplecate. Şi, fiindcă îosemnălatea a.: 
cestei probleme vita1ţ este aşa de covârşitoo,r-e, - omepirea 
s·a trez;it la primul strigăt de alarmă şi ra olaltă savanli. e
conomişti~ ingineri; diploma!i. au .Pornit pe câmpul vast al 
cerc~tărilor. , 

PreocupăriJe acestea sunt de aşa natură, î.n1:ât ·ele au 
intrat ln s(era de interese generale ale poJ)'oarelor şi, dopă 
cum arătăm mai sus, marile ţări industriale din apusţ pre. 
cum şi America, şi-au luat ca deviză a politicei lor viiţoaTe, 
captarea terenurilor petrolifere, a ~ăcămintelor de cărbuni şi a 
itvoarelor de energie. · , . 

Pentru "soluţionarea viilo.arelor probleme din lum~a in
dustriali. s'a ajuns a se eoncentra toată activitatea celor in• . ' 
terrsati asupra următoarelor două puncte : l' 

Primul constă în a se înlocui pretutindeni maşina, cu 
vapori, mobilă şi slabilâ1 care lucrează cu cărbuni, precum 
sunt locomotivele dela căile fer~te şi cazaneJe cu vapori de 
la f..tbrici, - prin maşini electrice. Cărbunelt>, odat~ scos din 

• 
mină , nu va mai fi transportat·p in diferite gări, sub forma 
depozitelor de alimentare ale Jocomolivelor, ci ·va t1 trans
format p.e . lor, în zona n1inelor; prjn ardere• şi întrebuintal 
la propulsi9nea maş'nilor generaloare moierne pentr~ ob
linerea curentului electric tJlterna tiv. ln jurul minelor se vor 
staliil i uzine electr'iee productivr, cu capacităli de milioane 
de cai putere. Dela aceste urjaşe izvoare de energi·e, curen
tul el, c!ric. \'a fi trimis' p1·in cabluri la căile ftratet !a fabri· 
cile, at i tierele şi oraşele ce vor cădea tn zona de activitate 
re.spectivă a izvoarelor de~ energie electrică. 

lntocmirea unor asemenea centre producătoare de ·ener
gie"' va soluţip·ua dinlr'odată'· problen1a transportului ,de căr• 
buni dc-alungul lărilor, transport âl cărui quantuin poale 
Jitin~e la unele state, după cum am arătat mai sus, p-este 
un miHard de tone anual. lnlăturarta u.not asemenea -tran.s--

" f I • 

porturi va reprezenta o economje de sute de milioane de' tone 
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anuaJ.i Ba sunt ecoriomfştt carf socot' că-electr'îficarta indus
triilor şi a căilor ferate, prin instala,ea de centre pr-0ducă
loare de energie, va aduce o economie ma~ maFe decât ju
mătate din totalul cărbunelui consumat pe pă.mtnt in fîl'.
care an. 

lntr'a-devăr. pe de-o parte s'a( pune capăt risipei ce se 
face de căile ferate şi fabrici~ iar de alta s'ar ajunge ' la o 
mai raţională transformare a agen"tului caloric în agent elec
tric, căci e un tapl câştigat şi ştiut că : o tond de cărbuni. 
transformată în curent electric şi Îfltrebuinţată sub această/armă 
la o locomotivă electrica, produce acelaş travaliu (lucru efectiv) 
cât patru tone din acelaş edrbune, care ar arde fn focarul uneia · 
dÎn.tte cele mai moderne locomotive. 

Cât priveşte economia ce s~ar inEăptui prin transforma„ 
rea petrolului .în curent electric chiar in regiunea sondelor, 
această economie este cu mult superioară acelei a cărbune
lui. Motoarele perfeclionate, cu combustiune internă, intre-, 
buintând deriva tele petrolului prin -ardere, au Tendimente 
care variază între 36-42 la sută; pe când rendim.entul celor 
mai finite maştni cu vapori snpraîncălziti, nu atinge 14 
la sută. 

In $pecial pentru lara noast.ră, aşa de bogată in petrol, 
problema lnfiintării de izvoare de en~rgle in reg unea son• 
delor şi a minelor de cărbuni este de o valoare superlativă 
şi ea trebue să ocupe ntenHunea acelora cari sunt. chemaţi 
a făuri viitorul ţări·. Elech lficarea oraşelor, industriilor şi 
căilor ferate române aste o pro}Jlemă a timpurilor nouă şi 

pentru înfăptuirea .acestei mari opere, sperăm că nu vor 
lipsi nici capitalurile, nici ~unea. nici cugetătorii · din tot cu
prinsul ţării. 

Să trecem acum la ana!iza celui de al doilc a punct de 
o importantOC n1ult mai mare, de oarece izVQrul agentului 
propulsor nu are o durată trecătoare. cum este caz·ul cu pe
t.rolul Ş:Î cărbunele - ci e de natură ete,;nă. Acest al doilea 
Jilinct constă în transformarea energiei eâderUor de apă §i a 
râurilor în energie electril:ti şi 1ntrebuinJarea acestei tnergii elec
trice la industriit· la căi ferate, lq oraşe. 

Căderile de apă şi râurHe, in albia c~ rora se preun.1bla. 
neîncetat minunatul lichid «apa>>• nu sunt de natură a se 
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epujza. Cât t1mp soarele va străluci pe firmament, vaP,orii 
de apă se vor ridica de pe oce1tne şi n1ări; ei ~or fi trans":' 
portaţi pe inăltir.nea munfilor, se vor condensa 1n atmosferă. 
şi de acolo vor porni la vale. formând cascade şi râuri. 

Clclul acesta este perpetuu şi putinla captării energiei 
apei 1.n mers îşi are origJaa .în acfivitatea neprefuitl a soa· 
relui de unde se comandă legile şi fenomenele care dom
nesc in sf~ra intregului sistem planetar .. 

Uesc-0perirife şi inventiile, cu tot aparatul lor multiplu 
şi complex, au fost făcu le - îll domeniul ştiiutei positive -
cu o uimitoare armonie, care a înlănţuit în cea ma·i intimă 
fuziune, cercetările transcedente din laboratoare, cu aplica
ţfunile practice din industrii, unde arta inginerească a' avut 
adesea fericite ocaziuni de a deschide orizonturi nouă. Co
laborarea între savanţf, f1zicieni şi ingineri, nu a rămas 
nici 8lerilă, nici reslrictivă: ei a paşit fără prejudecăti .1.n ' 
lumea largă şi a atras tu cercul activităţei ei puterea ca• 
pitalurilor şi poten tialul maselor în lucru, · răspândind în 
jurul lor câştiguri şi foloase care au trecut frontierele. 1 , 

Ast fel, pe când turbinele hidraulice din vechiul sistem 
Jonval ~i Gerard 1) se 1nlo„uiau cu turbinele moderne Mac-.. 
Cormic şi Ftancis - pentru căderile cu înălţimi mici şi me
dii, avânil ia. schimb debite mari în ape şi cu turbinele . 
Pelton - pentru căderile cu îoălf Îmi mari şi debite slabe 
in ape -} lot ast-fel în domeniul electricităţii, micile di-, 
namuri ale lui PacCilloii, Gran1n1e şi Sien1ens, au străhă
f:ut dru1nul fericit al perfec1ionărei progresive; iar inyenta
torii traosporturilor la distante a energiei prin electricitate 
A1arcel~Oeprez, H. Fontaine, Gaulard, Zipernowski, Dolivo-Do
hrolsky, Ferrart's, Tesla, Brown, Thury, A. Blondei, au ajuns .să 
trimită energia prin electricitate la o distanţă de 500 k.m. 
de la lo'(luf de producţiune; pe. câ.nd 30 de ani in urmă se 
socotea ca un mare progres, distanta de 200 metri pentru 
lri mi tf rea a cestei energii. 

Pe tîmpul expoziliei univ~rsale diuParisîu 1889. pentru. 
a ,ilumina cu electricitate o singură stradă (Avenue de 
l'Opera) a fost necesar să se insfale~e tr:ei uzine: una pe 

1) Urmaşi.i creatorîlox turl,iu\}i : Euler, Foritaioe, Fouraeyron. 
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Place de ropet:ai alta în rue d·Arg,nteuîl şi a trei~ vecină 
cu-. Opera. 

Pentru zilele noastret cefe petrecute acum SO de ani, râ
mân ca o preţioasă comoară istorică, a cărei valoare fste ne
peritoare, căci ea stă legală de lanţul nesfâr.şit al cuceririlor 
şi - totuşi. .... cuceririle din trecut par o glumă f~lă de ca
pitalul imens strâns de atunci îacoace-. 

O.: la tensiuni- .de 50-100 vol!i, cum era odjnioară 1 s~a 
•.iUns azf la tensiuni de 110,000 vol!i şi, tn America, acest 
ridicat voltaj este de întrebuiofare curentă, grat,ie perfectio~ 
r_1ărilor adusţ în construclia izolatorilor şi a maşinilor al
ţernative 1 cu !naltă tensiune. 

Lumea industrjală, a,~nd tn mână arme atât de puter• 
nice. : tu.rbine hidraulice a_cuplate la alternatoare eleltrice 
eu tensiuni de sute de mii de vol!i 1 ), a ata.cat pe scară fn„ 
linsă răptarea energiei dinamice a cifcleriior ş:i cursurilor de 
apă, pe care le-au clasificat sub numele gen.eric de «Căr• 
bunele alh>L 

1n 1891, memorabilele- rxp~riente făcute tntre Lauffen 
şj francfurf, au probat că se poate reali.za transmiterea 
ţner.giei , electrice la dislanţt foarte mari j}rin mijlocul CU· 

reniilor alternativi de !naltă Jensiuue. Transportul a !ost 
- făcut pe distante de 175 km. cu curent alterr;iatîv de 30.000 

volti, rendimentul fjind de 74 la sută. Succe!ul ,a fost stră
lucit şi, de atunci, a1?1ica:1iunile transportului energiei e-lec
ltice prin captareJi energiei apei, au devenit obiectul ateo
tmnef. tncordate bi lumea indust~ială.-· l'e lângă îolesnir<·a 
ce o oferă c-ereutH aJternatiT-i de a transmite energia t:lec. 
trică· la mari distante şi pe lângă. {aptul că-ingenioasele tur
bine hidraulice suut ·învâ,rUte de potenlialul purtat' de cas
.ca.Je şi. râuri, - aceste două genuri de maşinî. care lucrea · 
ză în cele mai jntim acord, .fiiud acuplate una alteia -
mai au şi avantagiul superioritătii rendimentului. Ele par 
a-şi însuşi la olaită, soliditatea puterii ş{ eleganta prod·lcJi
U'IJÎÎ traval(uluL A._Jternatoarele au rendimenle c~ atiog 94 
la sută, iar turbinele nu se lasă mai pre Jos, itingând 85 

i) S:e anunţă că jo America şi E'vepa se luctează la t't'ansformatorî 
şi alternatoare <;U freq,ienţe supt11rioare la 00 !}i' eu tensinni de 2001000 vc.I~i. 

www~zi ua constanta. ro 
~ • 



I 

206 

la sută. Vrdem l1murit, cât de niare este progrt·sul lor fatâ 
de maşin·a de vapori, care nu atinge, .cu toate perfe.ctionirile 
moder.ne ce i s·au adu~. Q.ici 14 la sută. din rendim.ent. 

Se mai adaogă şi faptul că turbinele hidraulice sunt 
simple în oonstructiunea lor lipsite de ori ce fel de aparate 
complicate - deşi ingenioase - aşa cum le găsim, la maşina 
de vapori. 

Şi, cum după războiu Qriza cărbunelui este un f~pt 
constaatat ,1 înr,gislrat cu mâhnire d.e toate industriile uni
versale, «cărbunele alb)) revine acum; pe primul plan, ca 
salvator al binelu,i uman. - Energia «cărbunelui alb)). va. fi · 
captată de turbinele hidraulice şi de alternatoarele lor; iar 
aceşH servitori credincioşi vor Jl conduşi de concepJia omu~ 
lui, care este. creatorul şi mânuitorul lor. 1 _ ,' 

lncă de pe la 1830 se făceau tncercări cu ' turbinele bi~ 
·dr aulice ; dar pe atunci, nici industriile Jiu se' ridic ser·ă , la 
treapta de des,~oltare de azi şi nici maşinile electrice nu 
ajunseserA la perfectiune.-Abia .în ultimii 25 de ani s~au re• 
a lizat lucruri în stil mare prin cap larea . energiei cascadelor 
şi a râurilor; iar dacă pentru aer asta meritul revine de o 
potrivă şi savanţilor şi inginerilor din tările occidentale. un 
fapt rămâne totuşi în picioare : America (Statele·Unite) tşi 
atrage cu drept cuvânt meritul primordial de· a fi fnteles 
in mod practic şi efectiv nesfârşita bogătie ce o deJjae "căr ... 
bunele alb". In America au fost clădite ph:iă în 1917 peste 
25 uzine h:clroeJect, ic.e de o capacitate totală de 1.70S.OOO 
ral putere 1 ) printre care cele mai de seamă .sunt : Niagara 
cu 600.000 cai putere; :Kocbui:h de 300.000 cai putere; ~lon
tana Power de 200.000 cai putere;._ Ontario Power de 184,000 
cai putere; ~rac Call Ferry de 12{),000 cal putere ; Ranfort 
da 90,000 cai putere~ etc. De la ac.este uzine se trimite ener
a.ia electrică la distanţe de 250 - 450 klm. depărtare. de la 
punctul de producţiune, 

A.ceastă energie deserveşte atât oraşe cât şi industrii, ii 
căi f~rate. fiind întrebuinţată fie ~a: lumină, lie ca fortă ,mo
trice, fie ca fortă calorifică sau electrolilică, urmând nevoile 
fiecărei industrii. 

I 
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Americanii proectează inftintarea unor uzine hidranlic,e 
de o capacita te ce ar părea e~ager~ tă pentru cei ce cred că 
bJzareriHe ataxiei pot ioflueilţa mentalftiltea unui popor ho, 
lărît Ja Juc1;u şi înzes1rat cu perseverfnlă sănătoasă d.e a 
brava greutăţile. 'Singură casca-0a Niagara este deţinătoarea 
unui travaliu de lt\>.000.000 cai putere 1 ), pe care Americanii 
nu vor întârzia de a-l lraustorma îo energie electrită. 

Rxemplul dat de activitatea o~lor din noul continent a 
iotlnenlat şi tările europE ne şi roadele acfstei influenţe au 
tnceput să fie culese; ·căci toate statele din occident au luat 
tu · serioasă consideraţie importanla izvoarelor de enfrgie de
linule de căderile de apă. 
. Rranta dispune de u.zine hidroelectrice cu o ·cap~citat~ 
tot„lă de tto 350 cai putere şi m:ii are gala studiate, nume
roase proiecte pentru viitor printre care cităm: captarea iz
voarelor dela Giffe (llaute Savoie) pentru 150.00Q cai putere; 
captarea Rhonului între frontiera elveţiană şi cea franceză 

la. Cu Joi. pentru 80.000 cai putere; captarea izvoarelor din 
Pirinei, din podişul central şi din Alpi, precum şi cţdap+area 
-râurilor prin diguri .Şi canalnri de aducere forţată. 

. 0.1 Profesor A. Elondel (membru al Academiei frai;icezt>) 
·apreciază la minimum 10.000~000 cai putere disponibilul «oăr
·bunelui alb)) în J<'ranţa. 

Pretutindeni: in ll-alia, l~{vetia, (;.erinania, Peninsula 
Scandinavică, s'au ridicat numeroase slafit1ni hidroelectrice. 
Calea penlrtl viitorul industriilor este azi cunoscută şi agentul 
gtnerator este izvorul lichid pe care-1 deţin cascndele şi râu
riie. lo<lepende•ta economi,că, pentru vremurile care. vor·veni1 

pare .că va aparfine acelor state, în . mana cărora -<<Cărbunele 
alb)> va 1i rezervorul nesleit de energie. 

Sub acest raport 'fara Ro~ânească ocupă un )QC de 
frunte pr,intre Statele Europei. Tot lanţul Carpaţilor este pliu 
de râuri repezi şi cascaae. Din acest imens rezervoriu sţ 
pot cfpăta e.nergii pe carî nu le putem decât bănui şi care 
nu încetează de a se rostogoli şi alerga mereu. r: te aşteaptă 
să fle prinse de apJicatiunile ştiinlei positive, şt atunci vor 
răspunde cu smerenie la chemarea omufut In Ardeal, în 

l) Ph .• Y0culan c Cottrs do Mecanigue» pa;. 11.76. 
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Banat. se g'~sesc ·cascade şi rAnri repezi având debite de sute 
de mii de cai putere; toată Muntenia şi Oltenia sunt stră
bălute de râuri mari şi repezi; Moldova îşi arc basinul Siretu
lui şi Prutului ; iar spre ră'Sărit, Nistrul dttine în sânul său 
energii demne de a fi modulate cerinţelor modernei, 

Precum o ajit"mă şi D-l Profesor A. Blonde!, că tn Fran ta 
nu sunJ încă coi:nplectate studiile geologico-mecanice cu pri
vire la potenţialul cărbunelui alb, tot aşa nici noi nu putem 
aprecia deoât cu oarecare aproximaţie puterea totală pe care 
o define „cărbunele alb" în România. După informat,file .răz
leţe ce am putut culege până acum, socot la 8.000.000 cai pu
tere ener,pia dinamică a cascadeior şi cursurilor de apă din 
tară. Şi chiar de ar fi mai mică această ,tenergie albă", e-a 
rtpr~zintă totuşi un puternic rezervoriu ·de alimentare .şLni
meni nu poate contesta că o atât de însemnată bogătie, poate 
fi trecută cu vederea şi lăsată în părăsiret pentruca 1n utmă. 
încătuşaţi în mişcările noastre din , cauza indolenţei, să pri
vim. în jurul nostru cu pasivitatea. omului resemnat 

Războiul care a bântuit peste omenire. a adus după &l 
prefaceri mari în multe din vechile aşezăminte şi o buuă 
parte din concepţjQnile trecutu)ui s·-au văzut îalăturate de. 
avalanşa prăvălitoare a vremurilor nouă. A fi. tributar prin 
import pentru obiectele fibrica1e şi care totuşi se pot pro
cura pe solul tărei ; a fi lna poi cu timpul care cere lărgîrea 
şi modernizarea industriilor, într·o ţară unde :varietatea pro
duselor debordă prin mărin1ea quantumului ... : e&te a nu răs
punde chemării vremeL 

Ţara Româtiea.s.iă este stăpână pe terenuri mari petro. 
lifere ;_ ea are pe solul ei cascade de apă şi cursuri r~pezi 
de râuri, care o străbat în toate tlirectiile şi care ape se a~ 
runcă toate ln bătrâna Dunăre, al cărei debit uriaş · înlocu
eşte ou uşurinfă diferenţele de nivel. Pentru noi c4estiuaea 
combustibilului rezidă în captarea energiei izvoarelor lirhtde; 
ş,i acest capitol, care interesează direct viata iâdustrială şi 
viitorul economic al tării, nu trebuie privit cu uşurinţa cu 
care sunt privite faptele sporadice de banală diversiunf. 

Să cităm câteva din marile proecte pe care le întocmesc 
cu străduintă popoarele din occident şi . ne vom da seaml.l 

.... 
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că '~~olo ae pun Ia cale· lucrări mari, în sfera cărora .vor fi 
natural atrase toate valorile naţiunilor. 

In regb1nea minelor din ,yeatfalia se vor ridica intr'un 
timp· apropiat, puternice Qzine generatrice, care vor, întrebu
iota ca combustibil <'ărbunele de tnină; iar dela acele uzine, 
se, va deserv:i energia electrică .pe o mare întindere din Ger
mania de Nord, în Ola.:i:da, Belgia şi chiar şi in o parte a 
1'.,tan tei. • 

Par se prevede că îotl''Pn timp şi mai scurt, minele de 
cărbuni din Anglia, vor transîorma cărbunele negru pe _loc 
- tn secto.ruţ minelor~ întrebuintându--l ca combusti.bil to· 
uzine electrice. de eapacits ti coµsi.deia bile (mili~ane .de ,~i 
putere) ~i dţ acolo. prin mijlocul unor sisteme de substa
ţi.ani, legate prin .ref~le şi cabluri. energia electrică se va 
~-istribu·i î? .AugHa şi în Nordul. FTanteL Obstacolul ce se 
bănuia ca rietnvins şi ~nume : t_~tinderea pe sub Canalul 
Mânecei a_ unor cabluri armate e1ectrice, capabile de tensi
u~i de 200.000 volţi, - nu mai formează -azi ~jci o . piedică. 
Clei, tn ade~ăr, s·a ajuns a se censtrui cabluri cu jzolaţie 

~ . 
de tnaltă preciziune şi experienţ~ esţe făcută de citi-va ani 
ţntre oraşele .Malmoe şi Copenba,ga. La ;t\·1afom~ (Suedia) se 
află instalată o. uzină hidroelectrică şi de acolo se trimite ,e,. 

i;aergia electrică prin cabluri submarine la Copenhaga. 
Paralel cu proectele arătate mai sus, se mai studiază 

lncă şi amenajarea Cascadei Victoria. (pe fluvful Zambezi) 
pentru a se aliment-a cu electricitate oraşele lohannesburgh 
şi Pretoria, situate la 1,200 km. d~ puvttul de captare al 
J'ortelor motrice; iar tntreb~intarea eurentilor alter-n~Jivi se 
socoteşte la 150.000 yolţi. S~ intrevrde că mai târziu âceastă 
c~cadă vi deveni· acel izvor central de energie electrică. 
(ţe Ia care se vor alimenta toate indastriile şi căile ferate 
.din Statele Sud„Africa tte. 

Din ce.Ie arătate tn studj~I de f~tă, reese ln mod cvf„ 
dent două fapte capitale : 

a) - Cărbunele negru. petro)ul şi combustibilul gazos 
a ,n ~iuus la un a~emen.ea stadiu de sleire. tn rât nu mai pot 

.aatis{a,;e cerdtile din ce în ce crescânde ale industriilot mo.n .. 
~ . ;,, . . 

· diale. Singurul mijloc de a le economisi este tranaformarea 
c.a~t~ combustibile in e,net:gie electrică, ciliar pe locul 

~ . 

, 
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Extractiunii lor. De Ja aceste c~ntre de energie curentut 
electric se va trimite mai departe şi va n .intrebuintat de căi 
ferate, industrii şi oraşe, fiecare intrebuinţându-f sub forma 
sub care' îl socoate adaptabil. 

f>) - Viitorul industriilor îşi ra.zemă sperante legitim 
ctepătate pe energia dinamică a lichidului <capa)). ((Cărbunele 
alb>> este nepieritor : ~1 se perindă in cicluri neobosite, ln 
cicluri perpetue, care îşi trag izvorul din energia universală 
a soarelui. . 

Secolul trecut a fost cu adevărat «secolul vaporului.1, : 
Secolul al XX reclamă o schimbare şi pretinde a fi denumit 
~secolul electricităţii. » 

' * * •litf 

De obiteiu noutăţile tu concepţiune ca .şi i.r.1venţiunile 
cu ef cete modeste, dar totuşi cu efecte de ,activă repetare. 
erau primite ~u mari rezerve La apariţia lor. Spiritele do4 

tate cu o largă perspicacitat_e şi care într~văd amploarea 
aplicafiunilor la care sunt chemate capitalul şi munca. pentru 
a îmbrăţişa întreprinderi şi situaţ~ani cu caracter de gene~ 
ralizare, erau adesea lăsate să se sQată în apa lor: 

VremurJlc s'au schimbat şi azi, c~nd tot pământul este 
cutreerat de chemarea la muncă a energfilor active, credem 
CJl toţii că şi în ţarB noastră , se va ajunge, ln ·scurt ti.mp; 
bi armonizarea într·un total concreUzat, a capitalului, a 
muncii şi a inteligen tii . . 

\ 
' 

• 

\ 

'"' .. 
. , 

JeAN STOENESCU•DUNARi 
Inginer' 

.. . . 
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REVERIE 

Când staţi pe gânduri duşi, şi tot uşi 
Nu vă opriţi la nici un gând, 
Eu nu ştiu de•auziţi, ca mine1 

I n voi pe cineva cântând. 

O dulce muzică de, şoapte, 
[Tn cântec blând, tânguitor, 
Răsare dintr'o alJlintire~ 
Mur1nură lin ca un iţVOT1 -

Si'ncet·incet se'nf iripează, 
8e limpezeşte 'ncet-ncet: 

·-~ Când liniştit şi melancolic, 
Când zgomotos ş.i zvăpăiet. 

Şi se'nmlădie, se şupune 
Par'că se lasă cârmuit: 
Aci o apă adormită, · 
Aci torent deslănţult; 

S'apropie, se depărtează, 
Se înteţeşte alergând, 
Se. int1erupe, retncepe, 
Şi pldnge, rqde, rând·pe•rdnd. , 
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$i cântecul eu el aduce 
ln umbra ochilor închişi, 
Imagini, care defilează, 
Şi se' strecoară pe furi$: 

Un deal, un crâng, un lac, o stradă., 
O întârnplare din trecut, 
lnf ăfişarea unui prieten~ 
Profilul unui cunoscut; 

Jar siluetele de-o clipă,-
Alea.rgă, stau pe lot; vorbesc; 
Cuvinte fără şir ~i gesturi, 
Mai slab . ca'n vis se desluşesc. 

~'ii !oaie, una, după alia,, 
't ' I ol 

Apar rnereu ş, curg $.UVOl#··· 

Dar cine-i neastâmpăratul 
Ce cântă şi vorbeşte'n nqi? 

Roimarin. 

. . 

, .. 
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ttelRitlCH HEINe 

( . 
La poarta casei bătrâneşti 
M'asteaptă primăvara; 
Ca o grădină din po:veşti" 
De flori e plină ţara. 

,,,, 

Trăsura merge'n trap uşor · 
·pe drumuri fermecate. 
Iul;>ita-mi cată'n ochi eu dor 
Şi simt cum pieptu„i bate. 

E soare. cântec şi parfum, 
Podoabe ~lipitoare. 
Un mic .copac îşi mişc~'n orum 
Căpşorul l~i-în floare. 

Din iarbă florile trimit 
Prjvirea lor mirată 
S_pre mine, om·ul -fericit, 
Ş·i spre fru moas.a fată. 

Pe holde coasa va cădea. 
Cu zingătu-i curând; 
S-'or duce . florile-'-şi ea 
Mă va lăsa plângând ... 
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2 .. 

Fetnee ·dulce şi iubită. 
Eu niciodată n:'aş putea 
Să uit acele vremuri duse. . . 
Când. trup şi suflet fuşi a mea. , 

Ah. trupul tău gingaş şi tânâr. 
Aş vre..!! să-l am şi-acum mereu ; 
Poţi pune suftetul în groapă, 
Căci suflet am destul şi e·u. 

Din el voesc să·ti dau o parte 
Şi' n braţe să te strâng apo!
Aşa vom li de-atunci nainte. 
Un trup şi-un suflet amândoi ... 

• 3 . 

Visam o gingaşă copilă 
Cu păr Jrutnos lăsat pe spate, 
Şedeam sub teiul din grădină 
Sub. bolta nopţii înstelate. 

Vorbiam, cu drag îmbrăţişând-o, 
J)e bucurii şi de nevoi; 
J)in cer îngătb.enite stele. 
Priveau cu pizmă 'n jos la noi, 

Trezit din vis, mă uit-sunt şingur,"'
E noapte ·n juru-mi şi răcoare; 
Pe boltă ste1ele scânteie ·,. 
Tăcute şi n·epăsătoarc ... 

• 
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4. 

Din pomi cad foi de vânt bătute. 
Frunzişul galben se 'nfioară- . 
Ah. tot ce-i scump si drag l?e lume · 
E scris asemenea s'ă moară. : · 

' 
Un soare ·trist pe vârf de codri 
Aruncă razele-_i fugare„ 
Părând sărutul cel din urmă 
Al verii gata de plecare. , . 

Un plâns nebun 'din fund de-suflet 
Incet cuprinde 'ntreaga-mi fire; 
Ce văd acum mi-aduc.e 'n minte 
Trecuta noastră desp_ărţire. 

Porniam depar1e'n ţări streine 
Şi moartea ta zoria să vie-
Eram ca varq. care pleacă 
Şi tu pădurea7n agonie ... 

5. 

· In viaţa mea întun·ecată, 
Lucea un chip odinioară ; 
Iubitul chil) S,'a stins acuma 
Şi noaptea neagră mă'nconjoară. 

I 1 Când stau copii 1a. 'ntuner1e 
Se simt cuprinşi de'ngrijorarc 
Şi vrând să 'nvingă 'n suflet teama 
Incep atunci. să cânte tare. 

., 
lj n biet copil pierctul · în noapte ·. ·, 
Eu cânt cu glasul tremurat; 
}.,rumos deşi nu-mi este cântul 
De teamă totuşi m ·a scăpat .. . 
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6. 

De te..,a'nşelat cumva femeia, 
Alege-ţi alta din tr'o mie-
Sau, mult mai bine, ia-ţi toiagul 
Şi pleacă'n lung·ă pribegie. 

Găseşti curând un lac albastru 
Cu triste sălcii Flângătoare, 
Să uzi cu lacrimi suferinţa 
Din mica rană ce te doare. 

De urci pe munte singuratic, 
Oftarea şi mai grea îţi este; 
Dar când ajungi în ,·ârful stâncii, 
Auzi cum tipă şoimi pe creste. 

'Un şoim vei fî atunci tu însuţi 
Te vei simţi din nou născut 
Şi slobod, sus vei înţelege, 
Mi,cimea lucrului piereut. 

Ion Bentoiu . 

• 

• 
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Numai trei am ma;i rămas: Roman; Grigorescu şi eu, dintre 
acei cari o viaţă de om am luptat. ca să denunţăm arbitrarietă
ile vechiului reg_im, pentru a-i tempera rigorile şi _a grăbj acor
darea drepturilor politice Jocuitorilot dobrogeni. Cµ acest drept, 
eu. unul dintre ei, mă lntreb astăti: De ce şi voi nu v'ati ·10. 
losit de neatârnarea dobândită spre a vă· crea o existentă mai 
omenească? 

. ' 

· Sub regimul excepţional~ Comuna, cu micile ei venituri de 
aţuncf, ne da apă ,-· nu dela Dunăre, nici atât de filtrată şi ozo
nată,-dar aveam apă; ne ilumina cu petrol, dar aveam lamină ; 
oraşul se, ~nea curat, iar portul, aşa turcesc cum era , lucra. 

Care e starea de astăzi ? 
Veniturile comunei şi împrumuturile. ei de 60-,0 de mi· 

Hoane s'au dus pe lefuri şi imitaţii de lucrări. Apa ni se dă cu 
Jinguriţa ,- odată pe săptămână. Casele ni se surpă. Canalurile 
miroasă rău. Bâjbâim în întuneric. lnotăm în noroiu. Şcoli des
tule nu avem. Biserici numai două. Tc:.amvai , nu. G,l ra oeupi 
cea mai frumoasă parte a oraşului. Port se poate spune că, cel 
pu.fin deocamdat~ ,. nu mai avem .... . 

Cum dar să nu ni se impute tefuzul indeplînirei datoriilor 
cetăteneşti ? ' 

Dacă cetălenii nu aduc, fiecare, măcar o cărăm·idă la zi-
direa progresului na\ional şi comunal ; dacă ,ei trimit . in Par
tament pe ori,i.ae li se po.runce-şte; şi dacă cei înslrcjnati cu a„ 
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plicarea legilor mistifică scopul lor,-de!a cine să se insp·re un 
guvern, oricare ar fi el, di adevăratele nevoi ale i:ilturor şi"prin · 
cine să înfăptuiască el măsurile luate şi legne·cconfecţionâte? 

La Comurră mai cu seamă, ne-a fost 1.,Şor să vedem dela: 
• 

început că toate întocmirile de lucrări şi furniturife de materiale 
erau meschine şi iluzorii. Şi, ştiind bine eă reuşita oricărei in• 
treprinderi atârnă numai· de capacitatea şi onestitatea celor cari 
o dirijează, n'am. cântărit nici valoarea g0spodăreascl a edililor 
ce ne•am d~t şi nici nu ne~am dat 0steneala să le controlăm 

acte;e, spre a preveni greşelile. 

Gine, dar, decât complezenţa ori nepăsarea: noastră e vi
novatl de lip3urile de care suferim şi de banii ce· s'au aruncat 
1n vânf? 

4t\.m făcut incă şi mai rău ;_ am creat acea privelişte stra~ 
nie, în care vedem de o parte cum masa mare a cetăţenilor ab
dică· de voe dela drepturile şi datoriile tor, pe când o mână de 
răzvrătitori, ·profitând de această nepăsare, pretin·d cu zgomot şî 
scandal drepturi . pe care nu le au. · 

Sl fie oare d, n năravul ce am ·contractat că mai permitem 
şi astăzi s~ firn guvernaţi şi adm inistraJi prin confundarea Des
pot smului cu Libertatea şî a Libertăţei cu Demagog~?! .. DaT a
tunci de ce ne- am mai văr5at sângele pentru unificarea Neamu
lui, când uităm că dela buna rânt1uială ce treboe să introducem 
în menajul Ţărei atârnă existeriţa sau cl ispariţia acestei Româ
nii Mari? 

Nu vedem noi că toţi duşman ii din afară stau la pândă şi 
rte sapă? ... Si ce . să m1i vorbim de duşmanii din afară, .când 
însăşi o mână de rătăciţi de ai noştri, bine disciplinati şi gata 
la to~te, ne dispută până şi a doua eăntaşă ce mai a":em. 

Dacă noî toţi vom sta cu braţele - i .1crucişate, dela cine tot 
aştepLăm sa ne apere legile, munca şi economiile? 

Un guvern, oricare ar fi, nu poate sta totdeauna cu baie· 
netele întinse ca să ne păziască. Noi, cei multi şi interesaţi: tre· 

·bue să~I ajutăm la menţinerea 01dinei. ln Ioc de asta; ne săpăm 
groapa singuri. Considerăm uneltirile şi propagandele subversive 
ca o distracţie; şi de unde societateil ar trebui să dispreţuiască 
şi să gonească dintr'lnsa pe aceşti ciocli ai ei, noi le întindem 
mâna şi le aco~dăm aceiaşi atenţiune ca şi oamenHor de treabă. 
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Rezultatul este că cu chipul acesta lăţim vitiul şi arivismul, care 
ne otrăvesc moralul şi ne consumă munca. 

Ei, dar până unde o să le întindem ? 
Deja lumea muncitoare, despoiată de războiu şi de dânşii, 

şi amt:nintată cu noile haze pe care tot ei voesc să le aşeze 
viitoarei organizaţiuni sociale, se întreabă, cu drept cuvânt, dacA 
trebue să mai muncească şi sl strângă, atunci când nici o sigu
ranţă nu mai vede în viitor ? 

Acestei latitudini a elementelor bune şi îndrăzneli a para
ziţilor, ce altă stavilă, firească şt eficace, se poate pune decât 
morala şi solidarizarea cetăţenilor inteligenţi ·, 

De altfel acesta este însuşi· principiul pe care este bazată 

adevărata Democraţie. 

Nu guvernul şi nici minorităţile impun mişcările sociale, 
ci masa mare a cetăţenilor, care numai ea ştie şi poate să dea 

' . 
îndrumări intereselor generale. Şi tot ea este datoare să lumi-
neze pe rătăciţi , în chiar folo.5ul lor, şi la nevoe să-i şi astâm
pere, fie prin convingere, fie prin forţa numărului. 

Tot din nechibzuintă an1 pierdut şi întâietatea la despăgu
birile de ra ~boiu. ln loc· să ne fi solidarizat cu .. toţii, oraşe şi 

sate dobro2ene, şi să ne fi adresat presei din Capitală, ca să 
pue în cunoştinţă · ţara ·întreagă, oficială şi neoficială, de toate 
nenorocirile ce în~urăm de trei ani consecutivi de războiu şi o · 
cupaţie, ne-am încrezut într'uil memoriu, două interpelări şi câ
teva făgăduinţe ministeriale. Apoi când o provincie cu 6-7 sute 
de mii de locuitori, cu tot avutul lor, a fost abandonată dela 
început, fără nici o apărare serioasă Ja năvălirea duşmanilor ; 

când un număr atât de !nsemnat dintr'înşii au pierit în lupte cu 
mânile goale, fără tunuri şi comandanţi pricepuţi; câud Ja jafu
rile şi ruina dobrogenilor, afară de armatele străine, au partici
pat şi anumiţi concetăţeni şi chiar funcţionarii şi coloanele ro
mâneşti ; câ~d autorităţile noastre, după răiboiu, au furat ş.i spe
culat până şi alimentele şi îmbrăcămintea dată de pomană . de 
americani ; când o lume întreagă din Dohrogea nu are nici casă, 
nici imbrăcăminte, nici vite, nici instrumente de lucru ;-nu tre-, 
buia ca cu toţii ş i cu orice preţ să silim Camerele să numiască 
o comisiune compusă din reprezentanţi ai ~uturor grupărilor po
litice, care împre:.Jn~ cu un Ministru delegat de C0nsiliu să vie 
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la fEtţa \ocului şi să . vadă cu octii starea de lipsă şi ~e suferinţă._ -
in care am .iost şi suntem? 

Care piatră nu. s'ar fi 1nduioşat la vederea acestui speeta· 
col şi cine nu s'at fi Gonvins că> în Joc să îndoape cu ajutoare 
nemeritate.localitâti estre n'au pierdut nimic, sau mai nJmk~ prin 
războiu ~i jafuri, se cuvenia să ni se dea nouă, cari am pierdut 
totul pentru realizarea idealului românesc? 

N'am făcut aşa şi e regTetabil. Astăzi ne-a mai rămas o 
singură poartă, dacă ni se refuză despăgubirile: aceea de a în
treba guvernul. dacă umficarea Neamului numai fi.oi trebue sli o 
plătim ? şi dacă fără restituirea măcar parţială a mijloacelor de 
traiu şi <le muncă ce .aveam, m-ai ate Statul drept a ne cere 
plată de dări ? 

Veţi găsi, poate, 1ndr.!1zneaţă această scrisoare, dar pe mine 
nu mă tulbură o astfel de apreciere, dacă am fost drept în ju
decata mea. 

Linguşirea> în lumea onestăt nu este o calitate, ci un viciu, 
şi încă un viciu care, de'naturând adevărul, este izvorul tuturor 
relelor de care pătimim. 

Până înainte de războiu boglFilc a~umulate de pădnţi, moşi 
şi strămoşi, ne permiteau luxul favorurilor şi risipei. 

Astăzi, când existenţll noastră este împovărată de atâtea 
' . ' nevoi şi când populaţiunea noastră intră în nLşte drepturi pen• 

tru care nu a fost pregătită, trebue să ne credem ~toţi datori a 
spune iucrurjlo.r pe numele lor. Numai astfel vom putea face 
educaf1a politică, a poporulgi şi numai aşa vom obliga oficiali
tatea a se considera ca slujitoare a Ţădi. iar nu stăpâna ei. 

Orăşenii, ca partea cea mai inteligentă a Naţiunii, sunt 
chemaţi a da exemplu de cum se poate păstra şi înălţa Rornâ· 
nia Mare de astăzi. 

Hasatrcea, Joi 24 Iunie 1920. 

I.I 

Zori de ~ 1 ori amurg 1 
Ineet-încet, intriga, calomnia şi ispita. Ja exemplele celor 

de sus, au făcut ca _şi cei cad pâna acum îşi vedeau de tt.eabă 
şi munceau liniştiţi, să se molipsească de boala câştigurilor u
şoare ce li s1a spus că se numeşte „Politică". 
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ln Dobrog~a numai ură de elase- ntavea de ce sl fieJ pen
tru ci toţi au venit aici fiecare cu meseria şi capitalul lui. în 
scopul de a naţionaliza provin,cia şi I se ridica şi ef prin în
trecere la muncii. 

Nimeni aici rfa fost iobag. Toţi au muncit de capul lor şi 
pentru dânşiif în pământurile lor. Comercianţii şi-au făcut nego
ţul cum J. au înteles. Meseriaşii erau şi sunt destul ,de căuta\!. 
Iar muncitorH matruali au impus preturile pe care le•au vrut~ ca 
în orice localitate lipsi1â de braţe. 

Atunci ce noimă au la noi propagand,::Je acelea îndârjite şi 
afîHaţiunil e I 11 soci.alism şi bolşevism, care. deşf, prezentate sub 
forme deosebite, ajung la ~celsş rezultat ; Aservirea desăvtîrşlti1 
a cetăţeanului la Stat? 

Ce să mai fie şi friimântările acestea, in care toţi cer şi 
oimeni nu dă nimic, toţi vor să fie mari şi nimeni mic. toţi da. .. 
râmă şi nimeni nu zideşte? . 

Datinele strămoşeşti s'au uitat. Moravurile ~i portul natio
na l s•au înstrăinat. De limba noastră ne e ruşi'ne. De muncă 
avem spaimă. ,Şi numai câştigului ne în·chinăm. 

Câte, mame se mai ocupă ţtstazi de casă şi de eaucaţia so
lidă a copiilor lor ? Ce P,Ot învăţa aceştia in nişte şcoli cu pro
grame, nefolositoare şi dela nişte suplinitori cari, in mare partt, 
ei si.1guti nµ ştiu şi nu cred în nimic? (:um să se mai înmul
ţiască populaţia, când avorturile trec drept iscusinţă şî moalele 
neîngrijite~ drept fatalităţi? 

Sper.am într'o îndreptare; dar nu văd cine .ir putea opri 
aceste porniri, când puţi.ne Ie vj.r:tuţi şi valori ce n e~au mai ră· 

mas1 se ţin în umbră. 
Ţara e încă bogată, dar JocapabHl a se reface prin ea in

silşi. pentru că din~r·o populatie muncitoarţ, cinstit!J, sobră şi 
supusă, s'a făcut alta, plin.ă de toate poftele. Parte din ea ar 
vrea să muncească. dar nu poate lupta contra ingrădi1'iior ne
ghioabe ce i se pun.' Parte ar vrea să rămâe cinstită dar necin
stitii o îneaeă. 

Dacă ac-easta a fost intenţiunea arivişti;or de ieri şi de ati, 
se pot Hluda că au izbutit peste aşteptări. Sărbătoreăscă· şi Iau• 
rii cât vor1 dar să nu arunce vina pe războiu. Războiu a. avut 
toată lumea, dar fiecare a îngrijit să-i micşoreze urmările. Nu~ 
mai Ja noi ele sporesc şi .Pe ţimp de pace. 
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Războiul să. îi cer.ut a ~e lăsa Dobrogea f:ăr.ă apârare. şi 
to: te averile ptadă tuturer? El sâ fi încredinţat şi organizat.co
mandamente la gener-ali de casă ? El să fi inventat şi organizat 
exploatarea furlcţiunilor publice 1 Si urmările lui să fi impiede~ 
cat chemarea la conducerea ţării a unui guvern naponal? 

Şi apoi ţară de grevă era asta. când lucrătorii câştigă cât 
vor? Bolşevism . Şi socialism se puteau naşte aici, când din solul 
şi subsolul, lăsate paragine, ar putea să trăiască fericită încă 
de trei-patru ori atâta populaţie? 

Şi nu sunt puţini acei rătăciţi cari ar voi să distl•ug!l sis· 
temut pe care ne este aş€ zată societatea I 

Sumă de lume, de· toată p1'ofesiunile şi de toate stârile, co• 
chetează cu agenţii internationalelor străine, fără stt,.şi dea seama 
de prăpastia I a care merg. De alte legiuni aseunse sunt ph1'e 
Parlamentele şi Administratiunile. Până .şi satele n'au scăpat ne
atinse de acea lepră a ţărilor Industriale supra-populate. 

Ştiu că astfel de dogme nu pot prinde într'o ţară agricolă, 
în. care toti sătenii sunt astăzi proprietari; dat destul este că 
ne turbură mersul, încetinind ori suspendând, pentru cine ştie 
cfttă vreme. desvoltarea progresului nostru. 

0rice sistem de organizaţiune socială, ca să poată Îj apfi„ 
cahil cu folos, trebue să cuprindă într'insul trei idei : .()replate, 
Utilitate şi Libertate individuală, 

Sistemul actual Je reuneşte el ? 
Da, fiindcă el nu este un sistem artificial. concepţiunea u· 

nul om sau unei adunări, ci însuşi produsul Naturii şi al lsJo ... 
riei, fructul unei experienţe de mii de ani, de când amenirea se 
c..onduce de facu/lt1file ei intelectuale şi morale. 

Pe m&sură oe omenirea s'a înmulţit şi nevoile ei au cres
cut. şi sistemul atesta economic a fost adaptat trebuinţelor ei. 
Se poate ca el sa cuprindă astăzi unele lipsuri de detaliu; da.r 
pentru asemenea lipsuri, dintre care unele inevitabile. iar alţele 
menite a displrea ou încetul prin inbunătăţiri succesive, nu se 
poate dărâma până în temelii însuşi sistemul sub care lumea a 
făcut cele mai mari progrese şi pe care aceşti reformatori im~ 
provizaii n'au găsit încă până acum nici cu ce îl înlocui. 

. Toţi începem a vedea în aceste utopii teoretice un per,icol 
care se măreşte, şi , cu .toate aţeşte, societatea actual,ll care pre„ 
simte. o crizl, neglijează s.ă studiez~ de aproape răul . ce ame0 
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nintă să o distrugă. Arivistul, numească-se cum o fi, · nu vrea 
ca societatea omeneasc.l să stea pe un p,:incipiu fix. Toate pe 
lume1 crede el. sunt afaceti şi nimic nu-l supără mai mult ca 
libertatea .... ·altora ! 

Pentru dânşii câmpul cel mai uşor de exploatat este igno· 
ranJa, care, prin indulgenta şi comptomisiunile ei, rătnâne cea 

1 mai mare prjmejdie socială~ 
Cu ştiinţă sau fără ştiinţă, aceşti oameni îngâmfaţi de în

săşi neştiinţa lor şi încredintaţi că. prin acest mijloc ei .îşi t'ac 
bine, sunt aJiaţii şi pregătitorii socialismului ţie paradă $i ai 
bolşevismului. 

Este dar o datorie a fiecărui cetâţean conştient a combate 
ispitele şi spiritele acestea flotante şi seci, care cred să împace 
ziua şj noaptea. Lumea civilizată îşi tnchjpuise ca şi-a câştigat 
pentru totdeauna libertăţile._, pe ,câod iată că ţle suot amenintate 
pe fiecare zi. 

Scriitorii socialişti în general s'au aplicat până astăzi nu
mai la critica doctrinelor economice şi tnai cu seamă la cons
tatarea relelor de care sufere, după dânşii, societatea; dar n'au 
formulat, n1au putut formula un sistem soci~! ·complecţ care să 
poată substitui pe cel actual. Nici măcar nu s'au putut pune-de 
acord între dânşii asupra · doctrinelor ce fiecare preconizează. 

Ca definiţie, socialismul ex.primă ingerinta Statului în rela
ţiunile dintre producător şi consumator; iar ca procedare, el pro
cedează cum îi convine •. fie prin reglementarea acelor 1'elaliuni1 

fie prin concurenţa ce face Statul industriilor prjvate. Dar toc
mai fiindcă socialismul, adecă intervenţia Statului în contractele 
particulare, este de o aplicaţiune foarte· diferită ş i variată. acest 
sistem devine cu totul supe1·ficial şi el alterează profund rela
ţiunile sociale în toată organizaţjunea lor de pro.ducţiune şi de 
distribuire a produselor. 

ln sistemul acesta) proprietatea pl'ivat~ a tuturor roijloace
lof de producţiune, ptecum : pământ, case, ateliere, maşini. unelte, 
etc., trece în stăpânirea Statului. Dela el va trebui să ceri de ai;zi 
în colo lucru, unelte, până şi chiar acu) cu care să-ii cârpeşti 
ra.fele, îrnpreună cu tot ce-ţi trebue pentru consumaţiune .. Nu
mai atâta n'au spus; 'dacă mâncarea · ţi-o vei putea gă.ti acasi, 
ori va trtbui s'o fei dela catanul colettiv . 

• 
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Spuneau basmele de o turmă şi · un plstor: Nu cumva noi 
vorn fi acea turmă ? 

De s~ar introduce oricare din sistemele preconizate1 la citi 
dec.ădere moralii şi materiala: nu s'ar supune inteligenta, munca 
şi prevederea omenirii, mai a~es daca, în afară de calapodul în 
care ele ar fi milrginitet s'ar mai lua individului şi putinţa de 
a~şi transforma economule în capital, care să garanteze existenţa 
viitoare a familiilor! 

Oe unde pot şti aventurJerii că proprietatea unui om este 
lns!şi viaţa lui? că ea îi aminteşte tot trecutul şi-i leagi toate 
sperantele în viitor? că· prin ochii şi mânile proprietarului de 
casă a trecut fiecare vărămidă zidită? că deodată cu pomii plan 
taţi de el în grădină al:J eres.cut ~l eoplU.· săi? şi că în prăvălia 
negustorului este îngrămădit!-. nu ·;numai: munca lui de o viaţă 
întreagă. dar t· şt cin~ ştie câte dat orii? . 

Numai ~aupă ce studiezi cu deamănuntul operele maeştrilor 
gânditei, vezi câtă .deosebire este între dorinţa l9i: de_~ oonstr-ui 
ceva folositor omenirii şi între pornirile destructire ale celor 
cari nu ştiu decât să <iărâme. Aceia se insplră dela experienţele 
trecutului, pentru a îmbunătiţi viitorul ; pe ţând aceştia, · în or-· 
birea lor de glorii sau averi, sapă, inconştienţi, la însuşi mor• 
mântul neamului lor. 

' Jn Joc ca prir:ttr1
0 înfrăţire să pună fiecar~ ştiinţa şi ac' .. 

tivitatea lui în comun, pentru o aşezare de interes obştesc, se 
ceartă 'pe rnăriri1, ~tunci când naţiunea n 'are de -nici unele, . 

Era vreme, acum, să încerce a introduce la noi buru'ienile 
ce n'aq prins. nkăiurea, nicj în vechime, nici azi? N·au v~ut $i 
nu v,d îtl Ungari~ ş1 Rusia bunătătile Par;:ţdisului ce r~conja~dă? 

Dela a netezi uneJe piedici reale si incomp.atibile ·,.u nevoile . . . 
societăţii de azi, până la, a dărân1a tot edificiul, fărl să-l poţi 
înloc~l} ,esiţs. __ dep;:ţrte. 

Mă rezu·m ; · 
Ceteh~ ,ge ţov,răşi pretind. că ţara ar Jnnota tn faricirk dacă 

munca şi economia naţionali ar fi · conduse de dânsele, după 
progra,n~!~-}Q~, 9~re cer, tn esentl, desfiintarea desăvd.rşitl a 
per:sonaUtălH de azi a cetăţeanului, spre a o tre,e Statuluf, ca'!"e 
trebue prefăcut tn a•tot- ficitor t .. . r.~.., ... _.. ....... ·- - . 

• 
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Ce ma·i vreţi? ... Vil plânge.atică nu aveţi oa~eni destoinici 

să vă. cârmuiască. Iată-i, au râsărit I ~u cap. Au piciQare. Unii 
ipalţi. Alţii .spftqşi. Toţi zbiar.ă. Toţi .dau şi lfpă .... Mai oameni, 
,um să fie? 

Const. O. Parrano 

Hasa11cea} 8 Iulie 19~0 

I 

SON,Ei 
· LUI N. t 

Tu dtzi tot diamantul sclipitor al minţii 
Să-i duci tn . zboruri largi spre armonii stelare; 

, Şi, ca un preot sfânt înamorai de-altare, 
_ Cttdelniţezi pe căi miresmele credinţii. 

' 

Drumeţ neobosit spre albe· idealuri, · 
Tu.... omenirea toat' ai vrea s bo fericeşti! 
O, inimă bogată ln lumini cR,teştl! 
Ce greu răzbaţi printr'ale răutăţii valuri! 

Când ei... cu ochi nepăsători1 sau plini de ură - ' 
Şi sterpi de flacăra puterii ce învinge, 
Iţi şueră huliri din veninoasa gură, ; . 

Ci 'n veci de veci un adevăr nu se va stinge -
De la lsuş atâtea inimi li îndură l -
Via(a-:i «sfâ~t potir de lacrimi şi de sânge:o. 

• 
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INTOARCEREA 1) 

Filip fusese abătut tot timpul zilei, dar mai ales către 
searăse simţi stăpânit de~o nebănuită desnădejde. Sprijinit 
de geamul deschis al pridvorului, privea liniştita înserare 
şi gândurile lui se grămădiau neliniştite şî turpuri. 

La câţiva paşi înainte se ridicau zăbrelele scu-rte ale 
unui gard; îndărăiul lor se zăriaµ cărările ~Jbe şerpuind 
printre pomii grădinii, iar de-asupra cerul nemişcat se 
contura uşor. Un vâ.nt t~năr îşi învedera · fiinţa~ împrăştia 
în văzduhuri valuri de miresme pătrunzătoare, de 'ncete 
murmură1'i şi de cânturi minunate. 

Dar ochii lui se 'ndreptau mereu spre colţul grădi
nei1 în umbra căreîa dispăruse Maria. 

Cu şapte ani în urmă, în pridvorul acesta larg se 
născuse şi se 'mputernicise iubirea lor. Despărţiţi de îm
prejurări şi îndepărtare, îşi scriseră făgăduindu-şi iubirea 

_ cea mai puternică, până eând părinţii Mariei aflară des
pre dragostea fiicei lor, şi nici o scrisoare de-a ei n'a 
mai putut ie~i din sat. 

Nebănuintl cţ s'a întâmplat, fiecru,:e învinovăţi pe celă
lalt. de nestatornicie şi micime de suflet. Au 1ost frămân„ 
tăr1 îmbelşugate pentru el, un puternic necaz sufletese 
pentru ea .... şi 'n urmă, neclintitul _timp îşi îndeplini opera 
lui calmă şi statornică : se uitară. ' 

Cu patru ani în urmă s'au revăzut în Bucureşti. Era 
o după ami.ază înăbuşitoare de Iunie, şi se plimba pe o 
~lee singuratică dela şosea, când huruitul unui automobil 
11 atrase atenţia. Se întoarse şi~ 1 privi. Era o trăsură roşie, 

1) Dil\ volumul •Surerinţi> ce va apare tu Edilul:a Cl\sei Şcoatelo1•. 
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deschisă, şi Jn scurta ei trecere, văzu lămurit chipul Mariei. 
Se aşeză pe-o bancă, şi cu fruntea rezemată în palme aş
teptă să se 'ntoarcă ... să o vadă iarăşi ... şi cine ştie? ... 
poate l'ar vedea şi ea!. .. Dar nu s'a mai intors. 

Toţi anii de despărţire şi de durere, toate visurile lui 
sfărâmate, toate lacrimile, se îngrămădeau acum cu pute~ 
rea realităţei trăite... ochii i se umeziră şi un vâjiit pu. 
ternic ii învălui capul. 

Cu buzele strânse, <;U ochii încruntaţi lntr' o hotărâre 
supremă, se 'napoie în oraş. 

O căută pe străzi, prin localuri, pe 1a spectacole. Dar 
fu zadarnic. Cercă pe la hoteluri, şi-o 'nemeri. Sfios ca 
niciodată deschise uşa cei se arătă, dar o exclamatie de 
bucurie generală il întâmpină. Incurajat astfel, deveni mai 
stăpân pe sine. L'au reţinut la masă şi pentru că1 plecau 
cu trenul din seara aceia, îi însoţi 1~ gară. 

Târziu se opri la o berărie. Orchestra cânta un vals 
melancolic, şi ?n leagănul sublimelor acorduri îşi refăcu 
visul scump, v'isul pe care anii cruzi crezură că:-1 pot în
gropa. 

Zilele care urmară trecură cu greutate. Şi cu fie ce 
zi, căuta tot mai mult anii trăiţi odată... şi amintirile-i 
erau din ce în ce tot mai luminoase ... Iubirea vec.he se 
trezi cu toată puterea şi ti!\ereţea ei. 

Jntr'un timp luă drumul sătuleţului iubit. Revăzându-l, 
simţul care-l stă-pânia, nu era duioşia amintitilor) nici bu
curia revederii unor locuri iubite ... ci simţul pli-n de taină 
pe care·l ai în faţa necunoscutului apropiat. Casele mici 
cu fere.stre înflorite şi curţile curate îi surâdeau. Le ştia pe 

- toate şi-i 'venia să le răspundă, dar îşi ridică privirea către 
casele mari din margine, şi surâsul îi muri pe buze. 

, ,Acolo era doar taina cea mare, al căi·ei sens însemna 
viaţa sau moartea lui. , 

A intrat in turte cu pasul şovăitor, dar l-au primit 
cu bucurie. A trecut o jumătate de ceas până să se arate 
Maria. Era surâzătoare, părea vădit bucurată, dar se gă· 
tise ca pentru cine ştie ce fapt însemnat., Şi se Intri~tă. 
De ce se gătise atâta 1? Doar nu era un strein ş.i doar 
nu venise pentru o vizită de un ceas. 
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Str4QSe mâna care i se îatinse, rece, Q.~p.ă&itoare) 
streină parcă. Se aşeză pe un scaun departe de ii, '. şi 
câteva clipe se distră privindu ... şi degetele .. Apoi di~păru 
într'o cameră, de unde se întoarse cu o tavă plină de 
ceşti şi de pahare. · , 

Trebuia să 'nţeleagă dar că au mai era vechea prie
tenie. Trebuia să plece!. Cu faţa 'ntunecată de umbra unei 
dureri greu stăpânite, se ridică încet, şi câteva clipe ră
mase neclintit în mijlocul casei. 

Mama Mariei îl privi îngrijorată. 
- ,.Eşti obosit ?:., Vrei să te odihneşti? ... Mario., adă 

ceva de mâncare, că. omu-i venit de pe drum !"' 
Maria se ridică. 
- ,., Dar... Doam·nă, .. " îndrăzni Filip, cu glasul ne· 

hotărât. · 
- ,,Dar? ... "' 
- ,, Aş ii vrut... Am aşa de puţin timp liber; .. « ·: · 

- .~,ţîu cumva vrei să pleci '?~ . 
- ~ Vedeţi ... A$ fi vrut să mă intorc ... 'f 
Maria se oprise la un pas in faţa lui şi-l privea. 
- nAstăzi ? Se poate aşa curând ?r' întrebă ea .. 
Filip îşi ridică privirile. Ea părea mai galbenă-la faţă, 

şi bluza subţire trPmulia sub bătăile inimii. 
-. ,, Vii odată 'n şapte ani şi pleci aşa ... dup'un ceas?« 
Stăruinţa aceasta il zăpăci. A rămas totuşi. ; 
Şi de patru zile se simţea stăpânit de-o puternică 

nelinişte. · 
A 'ncercat S'ă·i amintiască trecutui, dar ea se feri : 

părea că trecutul îi era rieplăcu"t. Oercă să pună mai multă 
. intimitate ,între ei, dar Maria tl învăluia veşni~ într'o po
liteţă rece. 

Şi-acum, privind liniştita inserare, se gândia la ·cauza 
care a putut strecura in sţiţletul Mariei o instreinare-aşa 
de puternică. 

Işi umplu pieptul cu aerul curat al· serii~ oftă pr~ 
lung şi•şi ţintui privirile In colţul de grădină unde o . ştia 
pe ea. Şi iată,.. ceea ce i se irifăţişă ochilor, fu îns,ăşi 
deslegarea tainei celei mari : în geamul tnclinat işi văzu 
imţţi@Înea. Faţa•i era slabă, puţin galbenă, _ ave~ '.. ~tnie~a. ... 
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dânci către · colţul gurii şi era încadrată de un păr cate' 
începuse să albească p~· a,ocurea.. Fruntea, netedă altă
dată, era plină de b1·azde. 

Se privi mult, işi întipări bine chipul acesta al omu-
lui sortit singurătăţii. 

Şi privind încă odată coJţul grădinei, surâse amărât. 
· - ,, Sărman naiv ce-am fost ! " 
Se ridică dela geam, făcu doi paşi, apoi se opri lo

cului şi se gândi. Se va resemna. Va munci îndoit ca 
:·. pân'acum, şi dacă această muncă îl va slăbi şi-i va scurta 

viaţa, 1cu-atât mai bine. Avea însă nădejdea că '.n faţa 
unei munci, puţin obişnuită unei vieţi omene~ti, visurile 
chinuitoare de până acum se vor şterg~. 

O luă 'ncet către grădină. La zgomotul paşilor, Ma
ria tresări, închise cartea pe care-o citea şi-o ascunse sub 
faldurile rochiei. 

El se aşeză alături. Inima îi bătea puternic . 
- ,, Te căutam, domnişoară. 
Ea-şi r'idjcă ochii întrebători. 
- ,,M'ai văzut · intrând aici cam de multişor!"· vorbi 

ea cu o foale uşoară nuanţă de necaz. 
, Lucrul acesta îl simţi Filip şi se 1ntristă. ,. 

, Se aşeză pe-aceeaş bancă. 
- ,,Aveam o vorbă amândoi ... o vorbă veche de tot ! 
Ea-şi ţintui ochii în pământ. 
- ,, Ţi-aduci aminte ? .. :'Cu ani 'napoi ... vorbeam alt

fel. .. chiar pe banca asta ... " dar bătăile iniinii se 'mpu-
terniciră aşa de mult, încât nu m~i putu vorbi. ; 

- ,, Timpul a trecut foarte greu •.. şi noi n'am rămas 
aceiaşi în trecerea lui 1« vorbi ea încet şi fără să-şi ridice 

.. . ochii de jos. 
- ,,Da, Mario! ... Ne-am ·schimpat mult. .. M'am schim

bat eu, căci tu ai rămas aceiaş lată frumoasă. Pe mine 
m'au schimbat durerile ... şi 'ndepărt~rea de tine ... mi-au 
albit tâmplele 1a douăzeci şi ~ase de ani !... Su'b gene nu 
mai încăpură lacrimile şi se strecurau de-a binelea pe 
obraz. Şi-l cuprinse desnădejdea în faţa ·ac.estui vis clădit 
cu trudă şi dărârr.iat de vitrege vremuri. · 

Maria se 'ntoarse puţin> îşi · reze1nă coatele pe ge-

/ \ 
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nunchî şi fruntea 'n palme şi privea nemişcată cum un 
şir lung de furnici bătătoreau în curmezişlll cărării, · o 
veşnic nevăzută cărărue. Şi i se păru un simbol acesta :. 
pe largul, nesfârşitlll drum al vieţii, iubirea lor scurtă 
era o cltrăruie de furnici ; fiecare furnică .era un gând 
frumos, o speranţă... Ar fi vrut să-şi simţă mijlocul în
lânţuit .. ar fi vrut să-i simtă sărutul oald pe umăr .•. dar 
el sta departe, nemişcat şi cu 'nfăţişarea unui om care 
înfruntă durerea. I se părea că simte 'n aer ceva străÎ):}, 
necunoscut, care se impunea simţurilor ei cu o putere 
de neînfrânt. 

- "De altfel. .. !' începu el cu glaslll domol; ,,de alt· 
fel iţi dau dr@plate ! Am fost naiv... am visat o iubire 
care poate n ta existat ... c;ire nu putea„J 

Maria tresări. O mânie uşoară ii coloră obrajii ... 
- ,. Care-a fost... şi care încă putea· să fie !1

' Si 
gândul ei străbătu anii înapoi. U vedea retras, făcut,Jn-, 
chis ca 'ntr'o cetate de taină, mai apoi citind şi discutând 
împreună. Şi-atunci era mai vorbitor, îi recita poezii de 
o nespusă frumuseţe... ,şi tocmzti târziu, , banca pe care 
stăteau acum, i-a simţit stând alături şi şoptindu-şi eeva 
nespus de încântător ... A urmat o despărţire grea de ani 
de zile, fără semn de viaţă măcar, şi vorbe rele ajunseră 
la urechile ei. 

- ,,Te· vei 1i întrebat <;ine-i vinovatul, şi poate m'ai 
învinuit pe mîne. .. Te rog să mă ierţi. .De bună seaQ}ă, 
voiu fi făcut greşeli mari in faţa ta ... şi -poate te-am su
părat mult ... Dar in totdeauna m'am gândit la tine! 11'am 
sbuciumat1 ţi-am scris mereu... Şi cele mai neînsemnate 
fapte ale. mele erau supuse unei alegeri aspre, după cum 
mi'nehipuja,m că-ţi plac sau nu, ţie .. . " 

Şi cum ea sta incă gânditoare, el îşi ridică mâna 
stângă. Un ceas brăţară ieşi la iveală. Era de aur, cu za· 
Jele fin cizelate, înfăţişând flori de o gingăşie rară. In ju„ 
rul cadranului erau presărate mici diamante încadrate în 
rame ce le dădeau înfăţişarea de stele tremurătoare .. 
. - ,,L'am cumpărat pentrucă semăna cu cel pe care-! 

a1 tu ... Şi l'am purtat veşnic cu 1hine ... l\ili 'nchipuiam c·ă 
~ste un dar !=Jcump .. .'< ~i se opri şi 'ncepu să-şi facă vânt 
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ca' şi ·cihd o puternică zăpuşeală I'ar fi cuprins. Dar nu 
era Zăpuşeală. Se 'ntunecase cuprinsul tot şi frunzişul 
grădinei tremura în drumul unui vânt răcoritor. 

Ochii Mariei sclipiră. Revărsând bucuria care dintr'o· 
dată o cuprinsel nrivi mica bijuterie .. Işi alătură mân~ ei 
de·a lui, şi cele două obiecte arătau o perfectă potrivire. 
Şi aceasta-i păru. un simbol. După ani de uitare, sufletele 
lor îşi recăpătau vechea lor haină şi ca cele două mici 
obiectei arătau la fel. 

Işi lăsă mâna în voia mânei lui. El o strâ,nsc şi o 
câldură plăcută i se urcă in obraz. 

-'- ,,Spune-mi Mario !. .. Mă mai iubeşti (u ?" 
- ,.,Eu te-am iubit în totdea\ina, şi dacă ... " 
- ~Atunci• întrerupse Filip, ,,totul a fost un .vis rău". 

Să-l uităm ! " 
rvlaria se lipi de el, işi rezemă obrazul de pieptul lui,. 

şi repetă incet, gânditoare : 
- ,, Uri vis rău ... şi vorpe rele au fost .• . şi slăruinti : 

pe care de-abia acuma le 'nţeleg. .. Dar no t... Nu se va 
Jntâmpla aşa cum doresc ei!" şi cu mâna arătă spre casa 
care nu se mai vedea prm noapte. 

Vântul frământa mereu acelaş drum, turburând pacea 
miilor de frunze, şi silindu~se să stingă nenumăratele ·stele 
care răsăriseră sus.'f. 

Maria se ridică. 
- » Să mergem.!'1 spuse ea hotărâtă. " Du-mă ori

unde crezi tu ... Nu vreau să mă mai întorc în casa care 
' era să fie mormântul fericirii mele! Să mergeln". 

Şi se pierdură în noapte. 
Mihail Pricopic 

www .ziua constanta. ro 



• 

ŞCOA,LA PRl~ARĂ DIN DOBROGEA 
IN CURS OE 40 ANI (1-879-1919) 

La 14 Noembrie 1878, in sunete de clopote, care pentru 
întâia oară acum !şi spuneau cântecul cu glas deschis şi fără 
temtre,-ui privirile nedumerite sau îogrijorate, -vă'tăşeii tu
turor satelor din cuprinsul Dobrogei. dela Silistra până la 
~langalia şi, spre miază-noapte, până !n stuhurile bălţilor 

' din delta Dunărei. au dat de vţste prin strigăte, în graiul 
celor cari-i asculta-a, la toată sunarea omenească că pămin• 
tul unde trăiesc se alipeşte pentru totdeauna la sânul Ro· 
:ţnâniei. · 

ln mersul lor Jeneş spre bordeie, musulmanii fură cu
prinşi de iogrijorare; · vestea cea nouă iniioră încăperile mw-. 
dare şi întunecoase, căci faima dorobantului pătrunsese până 
departe 1n adâncurile cele mai pustiite. Şi atunci neamul pră~ 
dător al Cerchezilor nestatornici - cât mai rămăsese tn urma 
invaziei Cazacilor furioşi -, se trezi din zăpăceală şi porni 
pe calea pribegiei în locuri mai ferjte, Îtl spre Constantino ... 
pol şi dincolo) peste Bosfor1 !n Anatolia arsă de soâre. 

După dâoşii, ~i după zi, an după an, o parte dintre 
1"ătarii cu ochii mici şi şireţi şi 1·urcii gâoditori, părăsiră 

şi ei locurile trecutului, în nădeJdea unei vieţi mşi tihnite, 
mai liniştite şi fără munca istovitoare pe care o vedeau !n 
Jirea şi apucăturile Românilor. 

In urma lof-, prin mijlocul Dobrogei şi de·alungul mării, . 
rimase o stepă nearată, ux;,. pustiu de temut, cu iarbă îoalţă 
şi burueni până la creştetul calului, cu răufăcători fioroşi şi 
vestiţi. (Oeli-Ali). 
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Ici colo însă, tn fundul unei vă.i asc'unse1c unde apa se 
; 

găseşte măi cu înlesnire, tot mai pufăia:u din când în când 
hornurile unor bordeie tătăreşti şi turceşti, sau se înălţa fu
mul dela câşla unui mecan ori cojan înstărit, sosit cu oile 
din Basarabia şi Ardeal; încă din· vremea stăpânirei l urceşti. 
ln preajma pădurilor Deliormanului, dela Ostroval româ.
neso şi până la Cocargeaua Găgăuţilor la sud şi dela Garga
Jâc până la nordul :Babadagului, pe lângă lacul ijaiim, spre 
nord, se aciuaseră 5uJgarii abia veniţi; .::..... cei dela sudţ prin-, 
lrlo pătrundere înceată din regiunea R1tsgradului, cei dela 
nord~ imigrând dinspre Rusia şi Basarabia,. de unde obliga
JîHe serviciului militar-. ti pusese pe drumuri. 

Insă pe dreapta I)unărei, dela Silistra şi până la Mah
mudia Tulcei, iar de âcolo pe malul lagunelor dela AgighioJ, 
Sarighiol şi Babadag. precum şi în masjvul păduros al ju
detultii Tulcea. răsuflau acum în voie cei de un nean1 şi de 
o lege ou noi. Acolo, în zilele de sărbătoare ae prăznuiau în 
bună pace mucenicii creştinismului, iar voi:ba românească 
se întind~ mereu şi fără temere. Scăpaseră bieţii oameni şi 

-de caraula turcească şi de prădăciuniJe Gerchejilor .neîm· 
blâozifî. 

lncetul cu încetul, Dobrogea luă o altă faţă: în locul' 
pustiului de temut, arături şi semănături cu maşina ; iar pe 
lângă cişmelele şi puţurile părăsite, pe ruinele satelort din 
care uu mai rămăsese decât numele, sau chitlr alături de bor
deiele Turco-Tătarilor, se ridicară sate nouă ro~âneşli. Co
janii din Brăila, lalomita, Buzău şi Râmnicul-Sărat. Vlăscenii. 

Teleormănenii, llfoveaii, Doljenii,- Moldovenii, etc.. durară 

case arătoase ca de oraş. hambare şi magazii • .în sfârşit o 
gospodărie car@ ne dă m~sura înstăririi Românulu'i şi a mân
driei lui de om cuprins~ a.şa cum numl}.i tn Dobrogea i ·a fost 
dat cuiva să vaâă până la 1916. 

Paralel cu această via fă de bună stare începe a se de~ 
păna firul învăţăturii de carteJ despre care în anii din urmă 
s'au spus multe vorbe bune. Patruzeci de ani sunt de atunci- I 
Şi a,ceşti patruzeci de ani de şcoală şi de ,..viaţă românească, 
precum şi grozăvia şi pustiul care s'a:u abătut asupra Do-· 
brogei intre 1916-10!8, m'au îndemnat să dau la iveală în-

• 
semnările ce urmează. Ele vor pune la îndemâna oricui cu-
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noştinfţle despre viaţa din trecut a în:vătărnântului .la sate 
şi a fiecărei şcoli în parte din jud. Conştanta, precum şi 
munca depusă pentru luminarea poporului de către ce.i d.in
tdi apostoli ai Dobrogei. Mai încolo se va afla despre Io,a
lurile de şcoala, mândre, încăpătoare şi curate ca un gând 
hun, făcute de săteni şi nun1ai cu cheltuiala lor; apoi sporul 
~i în tinderea în văţăl'Urii de carte chiar în cătunele ce)e m.ai 
răsleţite şi fără de gr5ja nimănui şi, în sfârşit, se va arăta 
şi stăpânii ea duşmănoasă de doi ani de zile a inamicului. 
precum şi încercările de batjocorire a sufletului nostru din 
partea unui neamsălbatec în apucăturile şi simţirile ~ale. Jar 
la urmă, c-a încheiere, vom arăta ce· s'a putut face dela 1 Dew 
cembrie 1918 şi vană la siârşHul anului şeolar 1919. 

Va tj o înjgl1ebare necompletă - o simţim - căci şi iz
voarele au fost sărace. <;:atev~ dosarr. gă~He într'un pod, câ
teva foi ră văşitc, şi adunate de _ici şi de colo> ab~a m'i•au în
drun1at paşii cum să cercetez tot trecutul, să spicuesc şi să 
adun lucrurile mai vrednice de Hnut ri1inte şi de altă lume. 

Povestir€a aceasta, IQai n1ult un document al vremuri
lor de ieri, va cădJa, poate, în -viitor pe ma.na altui cerce
tător de lucruri vechi, sau pe·.n1âna dascălului din sat. Şi 

răsfoind foile fngălbenHe de vreme, le va t"ulgera în suflet o 
clipă şiragul bătrânilor dascăli ai Dobrogei - unii robii mnn· 
cii ·tăcute şi a1 ~ilelor de sacrificiu, alţii martirii zile.lor de 
prefacere şi luptă a neamur~lor pământului- şi toţi vor ve
dea ce gtele au fost începuturile învăţăturii în acel pustiu, 
care a fost Dobrogea la 1878. 

Pe tei dintâi învăţători Yeniţi îi văd şi eu cu lumina 
sufletului; unii dintre ei tineri, abia ieşi!i ' de prin şcolile_ 

normale din Bucureşti şi Iaşi, sau din SemiDariile Ruşilor şi 
• 

lsmailului; alţii încărunţiţi, vechi şcolari dela Academia Mi-
băHeană şi di.n preparandUie Tr-ansilvaniei, - toţi băjenari 
basa1·abeni - cari în iaţna lui . 1878 şi 79 s'au luptat cu as~ 
primea frigului şi nevoile vremii, ca să ajungă la Constanţa , 
sau să primiască îndreptări dela Tulcea, pentru a-şi începe 
lucruJ. 

l t văd pe toti cum -descălecară · Jon. Do nea ( Academia 
l\1ihăileană 185'1-) dela Satul Nou-Uolgrad1 la Beştepe, pe ma~ 
Iul Dunării, lângă l\itahmudia; /Ofl C. Brătescu (tatăl . geogra-
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f~lui1
· C. Brălescu) - dela Tigheciul Cahulului-la _~şla l~ngl 

Tulcea, după un mic popas în Osm~.ncea Constanţei ; Nichi
for Ludovic - dela ~Iuravlevca BoJgradului, - la Niculitel ,_ 
lâDgă lsaeea; Carol Vi'.şinescu, - dela Neruşa i in Basarabia. 
la Casa~chioi - Constan!a (şi azi e tot' acolo şi conduce cea 
mai-nuna. şcoală); apoi Petre Dima, seminarist din Ismail -
dela Caraga'.cl - Boigrad, la Sorni>va - 1'ulcea; Gh. Chisenco, 
de1a Capaclia Rizeşti-Cahul, la J}jil~. aproape de malul Du
nării, tn fata Galaţilor; Natalia A. P-etru, ce~ dinfâiu dăscă
lită din Basarabia, dela 1'omai în jud. Cahul,-la Oltio_a~_Cons
tan\a ; Acelaş drum la urmat şi soţul ei, Atanase Petru, se-.

'minarist dela 1863, trecând prin Enghezul mare-Constanta; 
Constantin Condreq„ dela I"urmanca şi Chitai în Basarabia 
prin Bogdăneşti-1'utova, la Dobromir-Constan1a; Ioan fve„ 

grescu, - dela Cişmeaua văruita - Bolgrad, in Coslugea din 
părţile Ostrovului; Gheorgile Ştefănescu, - părintele celor 2 · 
frafi învăţători: Petre şi 'fraian Ştefanescu, morţi în luptele 
dela- Turtucaia din 1~16t dela Leo\ta-Cahulului. la 1'oprah 

\ sar-Constanţa; Gheorghe Popa Gftibăneanu"':- tatăl profesoru
lui de pedagogie Ghibănescu, - dela noul Ca.ragaci aproape 
de Renii la J'opal f}e Dunăre ; fon ŞoUescu - ou două clase 
la Academia Mihăileană, 1873-dela Endec Burnu şi Cişmeaua 
văruită-BoJgrad, la Osn1an F~râ ~ Dumitru Cârjău, dela Chi
lia Basara bieii la Şe{I!!.e!!iţ_ !\1ici ; Dumitru Rozo[eanu, la Sci
m enii ~.ri; Petre Popescu d~efa Babele fn Baslitrabia, la Bu
~Jc-Constanţa ; Teodor Mâizu, Gheorghe VoiJă, Pangraţfu 
Nichicesc-u ~ alţh) despre cari izvoar·ele găsHe ou. dau ştiri 
mai .lămurite pe unde şi-au început apcfstolalul înainte de a 
veni în Dobrogea. 

Sosiţi -eu gospodăr'iile ia spinaie şi copiii de mână. abia 
pe la sfarşitur lui f\prilie 1879J când razele ciildicele ale şoa~ 
relui le îngăduiră să înceap~ învăţătura şi fără de foc, avârid 
in loc d.e bănci scânduri aşezate pe p-atru pari bătuţi în pă
mânt, iar drept tablă de scris o cutie mai mare de nisip, ci 

• 
au deschis cele dinlâiu şcoale oficiale române~ti în satele 
din Iuogul Dunărei. Celelalte şcoli din satele. cu neamuri a
mestecate, s'au închis curâo.d ; viaţa lor, viaţă de floare efe
meră! Invătătorii de pe acolo rămaseră câtăva vreme numai 
ca nohiri, căci invăţător}i din Dobrogea la început au fost 
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r.iumi1i şi notar}. Şcoalele dîn satele·rom.âneşti h1sa~ şi-au·~~ 
mat ci.rumul croit, căci ele s'au sprijinit pe începuturi mai 
ve.ehi de şcoală, potrivite vremii şi locurilor. -

Jn adevăr. cei dintâi înv.ătători din Dobrogea, cu mult 
fnainte de 1878, a11 fost cântăreţii dela biserieile de scân; 
duri, absolvenţi ai şcolii româneşti din Silistra, fiind plătili 
pe an cu câte 5-10 băniti de bucate şi cu alte venituri, după 
cum era ş i satul de mare ş.i după cum şti~se omul să rupă 
pre!lJI. · ln satele aşezate in cine şUe ce n1ijloe de pădure, sau 
vale adâncă, · cei dintâiu învătător a fost şi câle un mocan, 
care, Qdată cu oile aducea şi învăţătura de carte l'omârtească 
pe care o căpătase şi el prin părţile Sibiului şi ~raşovului . . · 

Iotr'o largă măsură r u dat aj-utorul lor şi bătrânii-ca- -
tineti, - făcuţi preoţi numai penJru că ştiau să cânte şi să 

citească E•1anghelia, - bat rânii cu ·barba albă şi cu duhul 
blât)Q.etii, cu amintirile trecutului, pe cari i-am întâlnit şi eu 
acum 15-16 ani la Ostrov şi Ol1i r-a, la AH man şi BciJic; la 
Rasov~ şi Oerna-V oda. 

- &(:eşti hăt râni din lumea curată a trecutu lui, C' tlte un 
dascăl mai inimos (\lascălul EJtimie, dascălul ~lihail;, un mo• 
can de cine ştie unde, au pre,gătil sunet~le pentru sam·anta 
cea bună aruncată deta· 1878 şr 1879. de normaliştii stăpâni 
pe meserlc. oarneni noi şi învătati cum nu mai ap<1case lu
mea din Do6rogea niciodată. Poate că la ora~e, la Constanţa1 · 

la Tulcea, şi chiar la Oerna-Voda vor fi fost ~i înainte <;,a
tneni mai învăta!i in ale şcolii. E drept că se pomeneşte în· 
tr'o hârtie dela 1889 despre Costache Petre.seu (autor de cărţi 
didactice) că a functionat în Constanţa; Constantin Andreiail 
dela 1B72 în Tnlcca şl Maria Gheorghiu tot înainte de ·1877 
la Tulcea. Veniţii dela 1873.79 au n1uncit cu atâta simţire Şi 
dragoste de mes@rie, încât bătrânii de azi din randul inhHli 
de şcolari, Ie pomenesc numele cu un respect aproape sfânt 
ş.i n urnei~ lor pluteşte parcă într·o aureolă în sal ele un<l e · 
şi-au împrăştiat învăţătura ş i sunetul lor. 

Gu începutul anului şcolar 1'880 capătă Yiată şi alte 
şcoli, mai departe, în fundul Dobrogei , tn satele buJgăreşti, 
Oeşpre aceste sate, in treacăt , câteva vorbe : ele sunt strânse 
tn două regiuni despărţite cu aproape 100 k oi. lntâia regiune 
cuprinde satele Almalău, Canlia, G.alita, Esechioi, ~uiugiuc 
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Lipnita, Dobromir şi Asarlâc. toate in partea de sud-vest. a 
jad. Constanta~ cu populaţiune strecurată prin păJrundere din 
spre Rasgrad şi Balcani tn zona românească a Ostrovului şi 
P.aracbiofuluL A doua r-eiiune se găseşte tocmai in nord
estul jud: Constanta ş.i estul jud. Tulcea. cuprinzând satele 
înşirate de.alungul celor trei lacuri marif cu vârstări de veche 
populaţiune românească dobrogeană: Gargalâcul, Peletlia. 
Inan - Cişme, Duingi, Caranasuf, Gasapchioi, Mihai-Viteazul 
(Sari-Ort), llotur. 11amamgia, Ciamarlia de jos şi de su~ Bei
daut, Caramanehioi, Başghioi, Congaz ; iar spre Dunăre, Cerna. 
Intre cei dela sud şi aceştia din urmă, cari sunt veniti dio 
spre Basarabia şi Rusia, sunt dt:osebiti în port şi dialecL Ca 
do.nă ostroave~ 1nai sunt două sate bulgăreşti in plasa ~1.an· 
.ialia, locuită înainte aproap.e numai de 1'ătari, iar astăzi mai 
mult de jumătate de Români. 

Şj in aceste sate s~ în6intară şcoli româneşti, 1ttiepând 
să se clădiasoă şi localuri aşa precu111 se făcuse tn sateJe ro• 
m.âneşli Jncă din primăvara anului 1879. D~la 188lşi 85 tn~ 
cepe o nouă perioadă odatâ cu împroprietărirHe. "Populaţia 
omenească sp·oreşte şi umple golurile lăs:ite de emigrantii 
despre cari am pomenit mai tnaint-e că şj-au luat drumul 
spre alte Jocuri cu viată mai uşoară. De prin această vreme 
se infiinţează in satele din 111ijlocul judeţului Con'stanţa şi 
tn partea 'falcel, unde aşezările omeneşti căpătară o încre· 
dere şi · o tărie ma.re, şcoli de băeti şi chiar de fete, aşa că 

după zece an, de stăpânii e româllească - .în 1889 - fanc„ 
ţionau in toată Dobrogea aproape 100 - şcoli la sate şi 18 la 
oraşe: La sate, in plisă viaţă e1·au şcolile dia preajma Du
nării şi din vechile sale ron1âneşti mai din :mijlocul Do~ 
brog.ei ; apoi cele din satele cu Bulgari, Găgăuti şi .Nemţi. In 
satele cu populaţie amestecată cu Tătari sau Turci, din par· 
tea sudică a jodetului Constanlil, precum erau Caraomer, 
Eoghez, Gheringec, Osmaofacâ, etc. şi-au întrerupt fir.ul vietii 
după câteva luni de funcFonare, clei au fo.st greutăţi peste 
închipuirea omen~ască. aşa că învăţălorii de prin acefe părfi 
au fost trecuţi in alte sate. In partea de nord a judtţ.ului 
Constanta şi în ceJatrul Tuleii se găsesc şcoli înfiinţate .între 
1884 ~i 188{J la Boaşcic, Ca.rtal~ Carol 1, OuJgberu ttC, 
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:A.cestea rămân şi mai: departe şi prind ·rădătjn'i cu via'ţă 
sănătoasă. , r 

Din anul 1889 am găsit nişte însemnări pe care le eiau 
la urma acestei povestiri, socotindu-le de mare pref pentru 
începuturile şcoalei oficiale dobrogene de 40 ani. Insemnările 

. acestea privesc toată Dobregea şi din ele se vede că perso-
nalul tnvăţăt-oresc era de cea mai bună stofă: normalişti ş,i 
seminarişti tineri, pe lângă cei veniţi din Basarabia. Amin
tesc aci, dintre cei veniţi după 89, pe toţi cari au muncit 
neîntrerupt în Dobrogea: Ioan AtaTlflsiu la Lipniţa, Al. Vasiliu 
la l\tfârleanu, Const. Dinu la Ghiolpunar şi Bugeac, Iosif Ca
reisa la Mangalia, Smaranda Patricia Ja Oârlita, D. Dimofti la 
Caraomer, Gh. Boer:u Ia Caramurat, Oh, Adam la Sarai, Ec. -~ 
Petala la io_pai, Vasile Paraschiv Ja Alin:ian, T. Niculescu la. 
Gargalâc (între 1881-89 a funcţionat ia Silistra, la şcoala ro
mânească) Gh, Pettescu la Potur·, Ţară Lungă la Văcăreoi, T. 
lrtârza la Pecfn~aga, C. Cornescu' la _Făgăraş, N. Negacinschi, 
la Atmagea, Elena Nour la Canlâ-Bageac R. Topor la ma·h-
1nudia, şi alţii, pe cari cetitoruJ ii va găsi trecuţi în în.se_m'
nărHe de mai la vale. 

Toţi aceştia n'au ve.nit odată, ci an după an, pl.lralel cu 
tnfiiot~rile de posturi nouă, sprijinite de munc:a vrednicului I 
de aminLt Ion Bănescu, revizorul aprjg şj de temut al Do- . 
brogeL ln ad~3r, dupa plecarea lui Gh. Sion-· cântăretlll do
rurilor şi al dragosteJ de oeam, cel d!ntâiu revizor şcolar 
aJ Dobl'ogei, funcţionând abia un an şi ceva - Bănes·cu î~i 
tnchină toată puterea de muncă şi de jerti7ă pe tare numai 
cel care are sufletul întocmit ca al său o poate simţi, colin
dând mtr'o lună de zile dela O°Strovul Silistrei pâoă la Tul
cea. Nu dastălii, dar cei de altă slujbă tr-emurau la numele 
lui. Energic până la v(oJţnţă, nu s'a dat tn lături de- a lovi 
nn notar pentru că nu pusese toată stăruinţa ca să adu'
că lemne la şcoală. Bânescu isbutise s.ă fie ţinut în a
ceastă slujbă-prin vrednicia şi faima muncii sale - vrem·e 
de. to ani schimbat numai de :vre-0 două ori, dar chemat 
tndărăt după o lună două. Prin stăruinţa lui se ridică local 
luri bune. de piatră şi cărămidă, cu cheltuiala locuitorilor. 
Apoi el aduce material pentru şcolari, hărţi, tablouri. şi chiar 
cia,sornice: o bogăţie. cnm nu se ·afla în alte. părţi. Ţot ei 
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atrase numai învăfători buni. cărora li se punea înainte un 
salar sporit de 100 lei lunar„ la care se adăugau subvenţii de 
la comună. Mai era pe vremea aceia şi un alt câş1tg: se da 
pământ; şi învăţătorul tânăr, om dela 1ară prin naştere, le
gat de pământ, cerea loc· în J)obrogea. Mfli târziu a prfni 
bine şi energia lui Bănescu ~i pământul : cel dintâio a făcut 
dascăli cum numai cine a stat câtăva vreme_ în Dobrogea şi 
s·a totors apoi în ţară şi a f,ăcut o asemăn,are, o poate 
spune-; iar pământul, după ce s'au făcut şi în ])obrogr~ sa
larii ca în Jară, i-a tinut pe învăţători legaţi de şcoală şi de 
locuri. De altfel cea dintâia legătură este cea adevărată, căci 
este sufletească. 

Cu anul 1890 începe a doua fază a vieţei şcoalei pri
. mare din Dobrogea. De aci încolo ne vom ocupa nama,i de· 
judeţul (:onstanţa. 

De acum încolo acest judeţ rămân'3 cu un singur ~on
ducător; iar însemnările ţăsite, cât şi cunoştinţele mele de 
16 ani sunt ip. legătură numai cu acEastă jumăta1e a Do
brogei. 

Trei ani şi mai bine şcoalele îşi urmară cursul lor, fără 
-vreo întâmplare mai de seamă. 

La 1893, '·prin noua lege a învăţământului (a d-lui T. 
Ionescu); se desfiinţează şco'alele de fete, care luaseră .fiinţă 
încă din 1879, alăturea cu cele de băeţî, în satele mai mari ; 
iar îavăţătoarele dela şcoalele de~fiinţate trec în postul al 
doilea, la clasa I, pe lângă şcoalele· de băeţi, care devin mixte. 

Pleacă şi Ion 'B~nescu din revizorat. Un gând nou,-ii
vorât din nevoia şi grija ca viitorul învăţător de sat şi oraş 
să fie luat chiar din mijlocul populaţiunei dobrogene, gând 
arătat de Ioan Bănescu celor dela conducerea fărei-laă viată· 
tn I 893. A tunet se înfiinţe:iză cea din.tâiu şcoală normală de 
băeti în Constanţa cu elevi adunaţi de prin sate chiar de 
~ănescu. mai mult prinşi cu arcanul, citei şcoala erâ o groază 
~i o cheltuială. ~stfel începu şcoala normală sub conducerea 
lui Bănescu şi cu profesorii Măgură; Malcvci Petrescu, M·ohor,. 
Costa~a şi alţii, cu limbile turcă şi bulgară, qând dreptul 
celor dintâi· absolvenţi să fie institutori, iar celorlalţi, învă
jători. In. DobTogea f.n cee.aşi vreme. la 1894, se ţine un t'~a
men pentru învăţătorii' cari dorian să .6e înaintaţi ca institu-

I 
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tori·, misură luată atât din cauza lipsei de instifutori ta oraşe 
cât mai cu seamă pentru a . se curma odată cu neîntelege
rile din acea vreme, isvorâte din pricina legii şcolare do
brogene-şcoa,la prin1ară din Dobrogea având o anumită lege 
<le coaducere. 

Prima şcoală ar n făcut minuni,-pentru că în frunţea 
ei era un om cu iosuşf ri neobişnuite de energie, putere de 
muncă şi pricepere în conducere -- dacă după trei ani. de 
functiouare n'ar fi fost desfiintată şi elevii trimi~i la Câmpu
lung şi în, alte părţi. O parte din elevi, cei mai nedespripşi 
cu departările, chiar s'au lipsit de şcoală. Totuşi am câşti~at 
mult de pe urma ei, căci ne•au dat cei mai buni învăţători 
pe care îi avem azi în Dobrogea; o bună parte dintre ei 
au ajuns institutori prin ~xamene, fie la Constanta, fie · în 
alte părţi şi toti r,când cinste corpului dăscălesc prin muncă 
şi pricepere. 

Am câştigat iarăşi, în măsură dealtfel nu tocmai 
mai e. dorinţa şi sti\ruinta unor părinti ca să-şi dea copiii la 
şcoalele normale şi seminariile di u Gala ţi, Bucureşti şi alte 
părţi, prin însăşi exemplele pe care, le a vuse·ră subt ochi 
dela cei dintâi absolvenţi de şcoală normală. Dar ce. folos 
mare ne-ar fi adus această şcoală o simţim noi, cari de 15 
ani am văzut perindându-se pe aici, an cu an, tineri 
învătătorl născuţi şi crescuţi în alte părti, plecând tndătăt 
după câte-va zile de funcţionare, după o lună două sau cel 
mult un an. ln istoricul fie cărei şcoale pe care-l dăm Ja 
urma acestor insemniiri, cetitorul va căpăhi.. o dreaptă şi 
limpede lămurire de trecerea numai meteorică a multor 
tvoţ~tori tineri prin Dobrogea. 

Să ne întoarcem iarăşi la viata şcoalei primare. . 
Anii dintre 1895 şi 1899, au adus schimbări văzute · şi 

pipăite. Sate româneşti răsar ca din ptimânt; în locul. bor• 
deielor mohorâte se ridică acum gospodării luminoase care 
te fac să te opreşti; în loc de lene, o întrecere aprigâ la 
muncă, aşt\ cum o înţelege Românul când are unde a se 
învârti. In partea lVlangaliei se înfiinţează din nou şcolile 
cărora li se curmase viata; înspre Ostro,v, altele; la nordul 
drumului de fier Cerna-Voda - Constanta, în satele Satischioi. 
Saragea, Pantelimon ·etc, se înfiinţează 14 iCoate·; _pe$te -. tot 



• 

tn ju.det, ·32·; ·iar în oraşul Constanţa îşi iâ fiinţa încă o 
şcoală primară de băeţi şi una de fete„ 

Personalul Jnvăţătoresc în aceşti zece ani se completează 
cu norµialişf ii eşiţi din şcofUe de peste Dunăre, fii de· învăţători„ 
preoţi şi gospodari dobrogeni; iar în urmă eu norma-Ii.şti, 
tot fii ai Donrogei. trecuţi ·prin şcoala normală din Constanţa. 

La aceştia se mai -adăogară unii neeăjit,i, martirii unor 
gânduri frumoase, care înfierbântaseră multe. minţi tncepând 
cu 1'897, mi se pare; şi unii învechiţi în câte un picat, pentru 
care locul ·de ispăşire erit mai dinainte ştiut~ în Dobrog-ea. 
· ,;re-oi da pe inâna dascălului" înspăimântii şi înspăimântă 
1ncă mamele nesocotite. pe copi]aşii zburdalnici şi buni de 
Joacă doar. 

„Să-ii faci llagajt:11 şi să te găteşti pentru Dobrogea" .,i 
se spunea celuia care avea de ispăşit un păcaţ sau o credinţă 

Şi dacă micuţului t1u•Î ia nimeni pielea la şcoală, precum 
U awenintă mam~-sa, apoi celui deochiat prin fapte sau vorbe 
nepotrivite locurilor şi pregătirii suflete}ti a societăţii de pe 
acea vreme. i se da aici cea mai necăjită cătună pentru 
pocăinţă. Ş,, în adevăr că se pocăia. Nu ştiu graţie cărei 
tmprejurări. dar în Dobrogea se n1uncia pe capete de rămânea 
miaunat cel căzut ajci aşa din senin; şi după ani de zile„ 
întorcându-se îndărăt. rămânea cu deprindel'ea de om al 
datorie1 şi al dragostei de meserie. Poate că dela tnceput 

, porniseră şcolile pe drum bun, iar pe de al~ parte buna 
stare materială făcea pe toţi cetăţenii să-şi dea copiii la 
şcoală mai buouros ca tn restul ţării. 

Această constatare au fâcut·o ,toţi .învăţătorii', mai• ales 
' ce~ cari au trecut prin Dobrogea şi judecă lucrurile cinstit 

şi drept, c-um şi ceî de aici pe cari grentă(ile şi nenoroeirile 
răsboiului i-a făcut să µe şcoală prin judt!tele Covurlui, 
Tutova F'ălciu, Vas'ui şi în alte părti; între 1916 şi 1918 . 
. Tot tn aceşti 10 ani - '18·89/99 - se urmează şi· cu 

construirea şcolilor în fiecare sat, unde se găsea cu cale să 
se înfiinţeze. N''au prea fost ele aşit cum trebuia să fie; de 
aceia tn urmă s'a simţit nevoia să se facă altele, aşa cu.rn 
le-am avut până îa 1~16. 

Am ajuns la )900. As~sinarea lui l\fihăileanu de către 
eomitagii Bulgari a trezit un interes mai viu pentru Dobrogea 
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unde, după atâtia a~i de viată . românească, g~nduri rele 
lnc~pută să tncol!iască Jn sunetul unei minorităli nalionale. 

Ca răspuns la a~easta, un brâu de sale ro~âneşti, 
întemeiate de v.elerani. şi fiii lor, acoperiră zona de h·otar 
dela Ostrov până la ~angalia. · 

· Tot neuro sosise şi .altă vreme: aceia a tovărăşiilor,· a 
băncilor populare, a bunelor tnvătături dincolo de pragul 
şcolii primare, a cercurilor culturale, - epoca lui /faret. 
Dragostea de a tnvăta. tarte trece ca u.n f1.1lger peste tot. 
,r enirea lui 1-f arel în Dobro.gea la 1904: şi "iz-itarea şcolilor 
de la Ostrov. Oltina, Asarfâc, Adamclisi etc. a umezit multe 
priviri, a s&dil multe nădejdi, a isvodit mu1te hotărâri. Un 
ministru să -vie prin lnfundaturile acelea ..... •• a fost 
straşnic lucru pentru popor! El venise ca să se încredinţeze 
de oper~ ţndeplinilă, despre care auzise ca de un basm; 
căci Scarlaf Vârnav, prefectul dela 1900, om de e rară hotărâ
re pentru bine, ajutat de un inimos conducător al şcoalt>lor. 
D l Paul Paşat cun_oscând sufletul dornic de carte al sătenilor, 
dăduse poruncă să se tnfiinteze ia. fiecare sat com.itete 
şcolare şi să se strângă hani pentru şcoli. 

Nu credem în minuni1 căci minunile sunt o poveste şi 
lotuşi sub ochii noştri s'au petrecut aici minuni.· Un cătun1 
4'i după dânsul altul şi alt.ul, - căci numai satele mici 
n·aveau şcoli pe vre.mea aceia, - se împodobiră cu cele mai 
frumoase şi a~ăloase clădiri de cărămidă arsă. cu feresb e 
mari şi luminoas.e ca nişte ochiuri liniştite de ,ap,ă şi cu 
grădini împrejur~ 

Scarlal Vârnav, prefectul, a plecat în 1904- odată cu par
tidul din care făcea parte; dar sămânţa aruncată de ela con
tinuat -să dea rod. Au venit apoi anii de sărllcie 1907 -1910 
şi totuşi, ~ititorul atent va observa din tabelele de la url!lă, 
că locuitorii nu ştiau de frica lipsei. Dragoslea de progr~~, 
a.mbitia şi îndemnul deoparte, nevoia de învă-tătură şi dra* 
-gostca . de carte de altă parte, dădeau imboldul s~ se ridice, 
an după an, şcoale nouă. Ce fel şi cum se făcea. am văzut-o 
cu orhii noştri lnl.re 1904-1906 în şatele Adam-Clisi, Gbiol-
1PU'flar, Cherimcuius. Nastradin> Techechioi ..• . ce nume bar
bare, cititorule străin de Dobrogea şi ce frumoase s,ate curat 
românetli, cu oameni de treabă, mnnc.Uoti şi de inimă t 

.. 
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Gospodarii din Gh~olpunar şi Nastradin au cerut fn 
1901 să li · se înfiinţt>ze un post de 1nvătă•or: N'ave1i local t 
li s'a răspuns. ln tre1 htni de zHe l-au dat inpri nirecu hani 
plătiti numai de locuit ori. Patru, cinci mii de lei, cât va fi 
cosf?t pe vremea ac~ia o şcoală, nu era a sumă mică pentru 
o sută de familii cât avea un sat. De aici însă alte ambitiuni : 
sătenii din cătunele vecine nu se lăsară mai pe jos 'Ş: în al 
doilea an ... minunea gata; aşa că până la sfârşitul anului 
şcolar 1909 luară fiinţă încă 60 de ş~oale rurale ţu localuri 
noi, nouţe. $'au înfiinţat tot ia această vreme şi o surneqe~ 
nie de posturi, al doilea, al treilea şi al patrulea, ca o com
pletare a nevoilor din fiecare sat şi numai acolo unde. oa. 
menii aveau local cu toate sălile trebuincioase. 

, ' 

Dacă am cerceta mai bine. am găsi încă un factor ho• 
tărâtor la înfiinţarea şcolilor: -dărnicia statului. De J>.e la 1907, 
c~nd conducătorii s'au încredinJat c.ăpoporului li trebue şcoală 
şi că numai aşa neamul nostru va putea ieşi din' făgaşul greu„ 
ta/ilor, statul a intervenit cu mult ef-ect ih promovarea tn, 
vâţământului primar. Şi vor mai fi ele şi alte câuze, dar noi 
plecăm de la lucruri pipiiite. C:titorul va vedea c,ă numai 
. în 1907-1908, s'au înftinţat 38 de posturi nouă; pe oâncl în 
trecut, ia afară de anii 1879-80„ nu se îa1Untau de ci1t3-4 
posturi pe an, ş', câte odată, nici unul 

Dacă paralel cu 1nfiinţările dti posturi, am fi avut şi o 
şcoală norma1ă în Consfanţa, am :fi intrecut ctt mult _pe cel 
dintâi j udet pus ia fruntea tabelei ştiutorilor de carle,-ta
belă publicată ln 19® şi 1913,-· că~i am fi avut un p-ersonal 
conştient şi hotărât la lucru. · 
. ln adevăr, privind perioada 1900- 1910. v.e:dem-. foarte 
puµni învătător1, cari> veniţi io judeţul Constanta; să .fi ră-

. mas aici, ufară de cei legati de pământ prin naştere sau 
prin căsătorie. Personalul învătătoresc scade simţiţor .J~. a· 
ceastă vreme prjn înfiinţarea de posturi nou.ă în tară·, ', prin 
ieşirea la pensie a bătrâoj lor, sau prin retntQJlrcerea · ta ..ca· 
tedra lor a celor pedepsiti pentru cari, pâoă la 1904, mi se 
pare~ Dobrogea era 1ncă un loc de exil . .. Câte un normalist 
codaş de serie, sau câte un idealist. tânăr cu g~ndurf.cuta.te 
şi frumoase pentru ]L11Dinarea satelor,. plătiţi ei, .10-. . 60. ~e 
lei lunar şi abia mai târziu cu 80,-şi„au ir,os't( ·o ,parţe · ţin 

• • ... • • -.,,~ ..... ~ '"" ~ .:. • •• ·"" ...... ,& 
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Ut:i~retea .l~r, dar şi~a u lăsat o parte dlo. sufle tuf lor· pri:n 
r.neleagurîle Dobrogei. Satele eraufrumoase, oamenii oe trea
b.ă, dragosle de carte destulă, numai că cei veniţi se reîn
torceau îndărăt după un an doi, fericiţi, şi prea bucuroşi tţ\ 
prin ajutorul cine ştie cărui puternic al zilei, se pot înapoi~ ln 
sânul familiei. 

Tot tn această perioaqă şcolară se petrec-şi alte lucru'ri 
· vrednice de dat la iveală. De pe la 11903 începe tnfHnţ11rea 
grădinilor de copii ln satele <'U populaţie amestecată. N.u„ 
mărul lor a fost mic la început; ou timpul însă au atins · 
rÎ.lra de 53. Se fnfi:jnţcază apoi bănci pppulare, coruri bise
ricţşU, cursuri de adulţi, -şezători săteşti, teatru şi se:r:"bări 

şcolare. Era 'o întrecere -spTe mai bine şi o muncă a.~a , ~e 
t'rumoasă, încât ne in .trebăm cfile odată: cine ne-a schimbat 
p!nă într'atâla sufletul? Şi această întrebare ne vine . .tn 
minte nu pentru noi tinerelul, speranţa viHor.ului,ci p~ntru 
bătrânii de la 1879~ pe eari şi după . 1909. i-am .văzutneclin
lifi la datorie, tnvăluindu~şi în glume sărăcia şi ne-voile. 
Unii dintre dâoşH, osteniţi de di um, ne-au pără-sH, oqihoin
dn-se ·în utnbra otucilor singuratice; a1tii, răz'nindu~se de 
cârd, în bucuria unei pensioare şi a zece heci'are de păn1ân_l, 
încă mai dau indemn uri, povestind -din trecu tul lor sbueiu · 

,mat, dar duios de plă..cul, _tineretului ştiu.tor de multe' şi cţ.e 
, toate. Se bucurau şi ei, bălrâqii, de jertfa băn·easoă'-a .p·opo
rului pentru tnăltarea acelo·r şcoli frumoase Ş'Î ţucăpătoa~e, 
privind cum 'Semintele aruncate. de dânşii, de 1a sosirea t4r 
1n Dobrogea, dădeau roade peste fot. Căci lo_caluri "de şcoală 
se ridicau an după a.n, chiar în cătune cfe câte 30 de ·fa-mi!îi 
.precum Dere11chioi, lusufpunar. ş. a., sa te curat rom~n-~1t_i. t 

~ătrânii noştri dascâH au siinţil fior"ul bucuriei şi· mâlţ~ 
d,riei româneşti la. 1913: Dobrogea mărită, iar în ceiace p_ri~ 

.-veşte 1nvălătura de carte, în al treilea rând ve tabel-a ·,pu· 
bJi~ntă pe judeţe fu acelaş an.' · :.- ; ·:: 

Astfel ne-a găsit răsboiul cel mare· la ' sate: tn fieca·tie 
din ele cu câte un cuib luminos, o casă rn.âudră, alhă

1

şi'cu-. . . . . 
nHă ca un gând_ buo 1 unde. roiau copii intr.'o chrte · mii're ~-
lături de o grăd ină, iu care mâna unui dască'I ··inimos 'ş( .~~ 

., . . ' •, :...~ .... 
şeial sădi_a. tntr'un pământ cam uscăcios,: şi sărac~ , poi:iJJ~pîi 
-Oei . puţin pentru -verdeaţă şi umbră, dacă bruma· 'fâriie ·::}e 
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scutura fruct-ele. Cite o bibliotecă formată din cărij adunnft\ 
0SaU trimise de Casa şcoalelor~ împodobia fiecare ~coal~; căci 
numai intr.e 1899-190'4 se înfif o ţară în Jud. Constanta 40 de 
biblioteci săleşti, iar de la 19)9 luară fiinţă şi altele. Ad"ăo
. .gati apoi câteva muzee, ca cel de . la Casapchioi iL mai ales 

~~1 de. l~ flârsqYal a cărui Î!bn4 _s'~dJJ,§ .. pân·i „departe; oâ
teiva săli .speciale de„teatru cu cortină, ca cea de Ja Anadol· 
ehioi. dar mai presus de ori ce sufletul ,dornic de cultură.
şi v~ti avea o imagine apropiâlă de ceia ce a însemnat şcpala 

.,primară românească tn sa1ele Dobroge;. 
E de prisos să m~i adăogăm ci şcol.i şi posturi nouă 

s'an tot tnf1in tat până în ajunul răsboiuJui. In anul 191.4 
S1atul lui pe seama sa de odată 36 de posturi, iqfiiotând J11 
acelaş timp şi în oraşe şcoale nou~. V!rednic de pomenit ţs(e 
faptul că pe când şi cătunul cel mai umilit şi-a făcut 1ot>al, 
ora.şui Oonstanta, -eu 5 şco.ale de băeţi şi 4 de fete, nu a~e 
decât un singur local propriu şi ac-ela construit tn 1891. 

li; 

'!' ·* 
D"pă . ace.st mic i-storic al şcoalelor primare din jtideftil 

Constanta, trecem la starea dureroasă dia viata şcoalei dei
brQgene, la ocupatîntlea din 1916-1-1:118. 

Cel dintâi gâod pe car~ l-au avut 6uJgarii la invadarea 
.m>brogei a fost să distrugă $;)pera cultariî româneşti. Cei 37 
ani de activitate dăacăleasc~ dăduseră reznlta,le despre care 
Peşef, ministrul de instruţţie al Bulgariei d.in Mattie 1917, 
.în urma vi;2itării Dobrogei; s~a exprimat astfel în ·raţ-a unor 
:ziar~şti~ .oa, .Românii au lucrat pe-nlru şcoală ; mai ' mult 
tnc;ă, _ei a.u per~ertit. sufletul copilaşilor noştri din· Dobrogea 
bulgăr.ească81 • • Această constatare ,o făcuse la Enichioi, jud. 
Tulcea. Că s'a lucrat pentru Dobrogea. stă mărturie st·atis
ti~ din 1909, în care jud. Constanta e clasificat al treilea, 
având 44()/0 ştiutori de carte ...,.venind după Covurlui şi .Br~i
la,-iar iud. Tulcea. al patrulea, cu 43~0• Că s·a lucrat pen
tru Dobrogea, stau mărturie şi cele 155 loc.al uri de şcoală 
numai .în jucl •. Constant~ cele 174 şcoale săteşti şi 17 'ge o· 
r:aşe ; apoi bibliotecile populare din satele mai mari şi con
ştiinta românfască pătrunsă adânc fn sufletele Roniânilor 
dohr<tgeni. 
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Ca să, nu-şi desrnintă caracterul distruetîv al tasei lor 
turanice, BuJg.arii, la venirea lor I au ruinat şcoalele rom~ 
neşti,_aţl arş arhiveJe şcolare şi bibliotecile, au pridat ma
tetialof didactic; mobilierul a . fost în parte ars, în parte 
transportat în cele câte.va sate buJgăre1ti. In 'Februarie sau 
Martie i917 au întemeiat societatea «Dobrogea if cCll seop11l 
bine J1otărât de a înfiinţa şooale buJgărfşli tn toată p,rovin
cia. la.să, Cit toată propaganda lor, cu toată convi11gerea ce 
căutau să o strecoare în &uflelJ.tl populaUunii dobrogene, că, 
Bulgari~ va stăpâni până la gurile Dunării, n'au căpătat re
zultatele dorite. In ! atele bulgăreşti şcolile au mers~ cărti 
gratuite, iqdopare cu lot soiul . de sper.ante pentru vii.tor. ţn 
satele romaneşti însă, nici iciv1ttătorii irnprovizati din sol
dati, nici avocatii ce -volan să scape se ~erviciul fron.tului şi • 
nici celelelte «~ari intelighenfe)), n'au putut trăi şi rezista 
spir_ituluî. 'fin şi batjocoi,itor al Românulur. 

BuJg;rif, odată stăpâni pe Dobrogea eu ajutorul tunu
lui g~rrnan_1 nu s'au mulţumit să înfiinţeze şcoli numai în 
isatele bulgăreşti. Cu binevoitorul conctţrs al guvernulµi de 
Ja Sofi~, societatea «Dobrogt>a)) deSchJ:se cursurile de la Ba· 
badag şl dete drumul Ja 108 şco~le cu 200-210 iavălă.Îori . . . 

ln . toată. DJbrogea. J>entru ca armonioa!a limbă a desten-
deµtiler lui A•paruh să răsune pe tot cuprinsul tării cotro• 
pilet ~u d~c_!J,-i's 7 ş_coiJe bulgăreşg_JrL regiunea românenscă V 

.. aJ,iârşovei şi B în regiunea ~iegidiei, unde nu se aftă nici J 
urmă. de sat bulgăresc. 

Metoda lor de câş1 igare a sufletului: un bulgar, ce ştitt 
şi . româ1;1.eşte. îmbrărat în uniformă militară. intra în co„ 
mună însoţit d~ o .,.inteJighentă", un ins)>ector, şi după· ce1 

explica „oamenilor că de-acum Dobrogea rămâne pentru ve. 
cie Butgarilor. le oferia grallÎit cursuri serale şi din zilele de 
1Jărbătoare, pel),tru a le îales.nî învăţarea limbii oficiale. Li 
se mai da gratuit şi c'ărti, ptecom şi tablouri, adăugând că 
numai aceia vor primi aj11toare şi bonuri,cari~şivortrimite 
copii la şcoala bulgărească. 

{)a menii dădeau din cap. aşa cum fac; ei ta senin de 
' 

aprobare, dar cu neincretlerea in ochi. Cclte-'Va zile veoiau 
Ja cursurile ser.ale, p4nă vedeau ce e tu ele, apoi pe încetul 
lăsau pe bulgar singur cu peretii. Cât despre. copii, pentrin 
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car:i trebui·e ~ufl~t ca să-i atragi la şcoali, chiar d.e a. doua 
zi 'tşi:vedeau de alte- treburi, sau de _joacii, Că aşa a fost, 
ne-a.m putut convinge la reîntoarcerea fn IJobt:ogea ·: nici .o 
şcoală bulgărească tnfiJntată in sate româneşti n'a rezistat 
măcar un an de zile. Ba chiar ln u·nele comun~, ca o contra 
balansare a propagand-ei buJgaFe1 s'au clescLis şcoale ro
mâneşti, Ca 'f.x.emplu Jn această priviniă avem Cara-omeru.11 

sat mare românesc în şudul judeţului, n1urf:IUarul , Cerna• 
Voda, Cochirleni~ 'Anadolchioi ş. a. 

Jn ' C·ara O.mer, îo aoul 191'.7- 1918, a funcţionat şcoala 
românească sub conducerea D· rei 1\1. Lăzărescu, o româncă 
vrednică şi cu simţire. ln Septembrie 1918, Bulgarii aveau 
acolo o etapă. Ei tnfiintară un comitet condus de un român 
nemernie .. ,cu scopul ~ea întreţine şi truesni şcoala bulgărească. 
Ga răSf UOS, Românii înfiinţară şi ei .o eforie~ în frunte cu 
d-nii <;::Hnciu, Tacorean şi alţii, ti.eatru întreţinerea şcolii 
româneşti. lnvăţătorii bulgari dacâ au văzut ca nu e rost, au 
pă-răsil localitatea după catva timp . 

. Existenţa · ş.coalelor bulgăreşti în sa tele române a· fost. 
a-şa ·de trecătoare, că la. îotrebarea mea prin sate, 9amenH, 
răspundeau,. 11 0 ..fi fost, da noi n'am V'ăzul". sau: ns'a plimbat 
un bulgar prin sat câte.va- zile; · spunea că-i ş'i învăţător, 
Copiii nu s'au str A ns Ja şcoa}ă ". ..&..tât de mult îi mişcase 
prezenţa tnvitătoru:lui bulgar, că parcă niei n'ar fi existat 
pentru ei. 

.Din cele I08 şcoale bu1g_ăreşti, despre care eu însumi 
am .citit că au fanctionat in Dohro_gea, am găsit în jud.' Con
st~nţa urma a .2B. ln acest nuJnăr intră şi ce)e din ora.şui 

J Conslanţa, dio l\iegidia, H.ârşova , Ostrov, Cerna·'Vodă unde, în 
cele patru <fn. urmă, nean1 <le neamul bulgăresc n'au av.ut 
~coli. 

Alâturi de cela 23 şcoale bulgăreşti şi 9 nemteşti au 
mai 'funcţional şi 20 1·omâneşti. Existenta acestora a fost 
îns.oti tă de un Jant de dureri. Pentru a vedea cele ce sufe1iau 
<tascăJH no_ştrj; reproduc aci răspunsul învăţătorului Şt. 
Popes-cu din. Satu-~ou Ja circulara No. 13•13;1919. 

„Satul e locuit nun1ai de llomâni; şcoala româneascki a 
tunctionat' in Timpul ocupatiei sub conducerea subsemnatului 
de la 10 ~Jartie 1917 până la 1 Dec. 1H17. Atunci învăJătorul 
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roman a fosf arestat mişeleşte de Bulgari, bătnl îngrozitor şi 
dus legat ·1a salul Bazargheao, ia comandamentul bulgar, · 
Aci ra judecat şî condamoat la moarte pentru că a îndrăznit 
să lnvete româneşte copii din .sDobrogea bulgărească,'• -ziceau 
ei, Scăpat ca prin urechile acului, m 'arn refugiat pentru a 
doua oară în Jud . Ialomila". 

lnvăţăloarea Ioana SlănJcă de la Calfa-chioi - sat ro
m.ânt"sc - a primit două paturi de armăt izbite cu ură şi 
selet de la un barbar bulgar. pentru că i-a spus cu hotărâre 
şi verde că Dobrogea a fost, este şi va fi pământ românesc. 
Şi Bulgarul n·a găsit alt mijloc de a-şi susţint lăcomia de 
cât lovind o biată fată fără apărare„ care avea şi ea dreptul 
să-şi iubiasca neamu). 

Nu am o statistică a eop·iilor cari au urmat în şcoli sob 
ocupafia slrein~. NuU)irul lor, ta genere, a fost mic, chiar 
to satele bulgăreşti. In ceea ,e p.riveşte cărţile, Românii au 
avut de suftril mult, de oare ce toate cărţile noastre· au fost 
sau arse, sau cenzurate, rupându·li-se anumite capitole •. 

Personalul didactic român se compunea, sub ocupaţ'ie, 
dîo patru titulari, întorşi Ta posturi prin Martie 1917, şi din 
suplinitori cu putină ştHnlă de earte. dar cu multă bună 
voioţă şi drago~te pentru a servi cauza românească. 

Clasele, în afară de oraşul Constanţa. au functionat .iu 
case· p11rticular<', cum a dat Dumnfzeut de oarece localurile 
de !jCOală au fosl ruinat~, sau ocupat.e. Iar ~ele ce au sc9pat 
neatinse până in Noem.brie 1918, la retragerea Bulgarilor, 
oocă n'a fost cine să le apere, au plătit şi ele tributul, fiind 

' văduvit-:- de uş l , fere&tre şi ch iar de p-0<lele. Aceasta numai 
ta satele ro.nâueşti. Prin cele bu}găreşti au trecut fi ă să se 
atingă de ş (oală, încurajând toată populaţia şi copii că Do
brogea tot a Bulgariei va răm~nea. Copii fură îndemnati, la 
plecarea lor, să cu frfguentez~ şcoala românească etr. Sfat 
de prisosi Şliau doar tăranii de o lege a obligativităţii 

favăfAmânlului prjmar, dar mai · era ceva: era turnat în 
sufletul lor ceva din tradiţia culturală românească, ceva mai 
puternie decât nîşte îndemuuri necugetate. 

Din această înşirare 11 faptelor petrecute dela 1916 până 
la reînloarcfrea co-astrâ, se vede cinstit şi fără nici o părtinire 
f;ă. urqiaŞ:i poporului care fa 620 au trecut prin Dobrogea 

, 
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spre regiunea Baţgradului şi a Şumlei, unde au sălăşhtif, 
au căutat pe căi nedrepte şi silnice. să schimbe sufletul po„ 
p~ruf ni dobrogean, să dis,trugă tot ce poartă urina culturir _şi . \ . , .. 
vredniciei româneşti, să stăpânească această D0br-0ge frumoasă, 
unde m~nciseră în c;efa ce priveşte icoala o sumă de dasc.ăli 
inimoşi, această Dobroge de al cărei dor ~·au pră1,1ădit 'in 
refugiu şi apoi în )rJoldova o bună parte <lin cei veniti la 
1870, sau din cea. dintâi fază a vieţei şcolare dela 1880-'lS&J. 

N'an isbnlil să distrugi .decât partea materiei : localuri 
şi vieti o:neneştj. Sufletul românesc a rămas şi mai · ofeÎit 

., ' 
şi va rămânea, pentru că !ntre noi şi dânşii e . un hotar ·dela 
clăd1rea neamurilor = 

Unul isteţ, plin de viată, pricepe. Ieso.e. lucrurile, iese 
lesne din încurcături, ştie să~şi facă şi să tie prietenii şi 
prieteniile şi câte altele; iar celalalt greoi la c«getare, răzbu
nător până la crimă; nq.nl ca o .zi de Mai, celălalL.... par1că i 
ninge şi tot plouă; unul glun1et, celălalt ursuz; unul te 
prive}te în fafă, celalalt se uită:. intr·o parte. 

Ce anz găsit in Dece,nbrie 1918? ., 
Şcolile săteşti ruinate sau distrusţ până la pământ; 

1nvătătorii titulari Jmprăşti~Ji ia to~lă ţara, iar o parte din 
ei jertfi!i pentru întregirea neamului ; o sărăcie şi o jale de 
lume amărâ1ă şi pe drumui-i, 1 cum numa) în . DobrQgea, şi 
mai cu seamă în . judeţul C~qst:anţa ~ ·a.pfo~pe cuţat româ
nesc-. a Joşt î~ iarna a~ului .1818 spre 1919, · pan~ târziu 
• • • .. (o 

1nspre .vară. 

. Cele 20· de JCOJi româ1;1eşt(ap~seseră şi ~le <lin:Octomhrie 
Bulgarii, fiind lăsaţi de capn) .. tot.

1 
an început cu persecuţiile 

~i tot felul de răutăti • . aşa că şcolile una după alta au ,fost 
Jnchise. Au mai rămas cele din Con.stanţat de care nu în
drăzniau să se atingă, cum şi cţa din Cerua-Voda . . . . 

Dar) <lupă debarcarea aliatilor la Constanta, căt1'.e llfâr. 
şitel lui Octombrie 1918, o îngrijorare pătrunse in şµtlf te. 
lstoria se repetă: la 1878 Cerehf'jîi luau drumul spre necuno_scut 
alături de 'fătarii gălăgioşi şi 'farcii gânditori; ;ar către 

sfârşitul lui Noembrie, când începe retragerea Bulgarilor din 
Dobrogea, învăţătorii lor au trebuit să plece aşa de repede, 

I 

şi doar nu mai er~t răsboi, -. că şi•au uitat şi bagajele. 
1\tunci au tre.Sărit şi au- răsuflat în. voie _Dl:! n-µmai Ro-
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mânii. ctrt se reîntoarseră la cas~le lor, dar par•Că întreaga. 
.fire. ln cei doi' ani de ţ;lăpânire aspră · şi lipsită de, bunul 
sim1, întreaga lume suterise· numai amaruri .. Atunci au· lrţ
sărit, mai mult ca ori care, sufletele dascălilor ca:ri zeci de 
ani, unii chiar pa1ruzeci de ani, munciseră !n Dobrogea:·A
lunoi, la li Deceţi:J.brie, la câteva zile după reîntoarcerea ~u· 
toritălilor noastre, institutorul director N .• ..\.n.dreescu şi-a~in
cepnl activitatea. adunâud copiii în geamia din Cernavc;,da, 

. lucrând cu a<'eiaş1 stăruintii cum făcuse in cei 35 de ·ani. · 1n 
J·· • •.• ... .. •• • 

aceiajj vreme„ t9ti invăfător'ii şi insliliilorii ju<letului, ~-~ri 
au s~ăpal( de ·ctâooEnui războiu, dela Potur Jiogă:_· Ba~ad_ag 
şi pâu~ !a ,Qstrov lâogă Silistra, dela Carac.icul~ ~:l~ng~lieJ şi 
p~oă dinfO.lo: de -~~ugiul tiâţşovei, toti cei cari şi-a·u. fi;u:inat 

.coi.tvî.ngereă că, scăpaţi din .(a fa mort.H şi din pl~afa de gl_oante ... . . ' ., ... - .. . . , . .. pu datorii mai n1ari 'de 1ndepJinit ca până în 19I6, · n•au 
..... ~ ~ • , Ţ l. .,. ..... , ·" . ' ~ , . f • . .j . . 

~P.tfg~,~ţ,,o 
1
~_1ip~Jl~ , . se ire_i~to.a_rce 1a .ca?1in . in v·agoane 

neîncalzite, pe ş1epur1 in ba~1a gerului ş1 pe Marea Nea-
gr·ă, ~ma~e ~~.şiguruă ~! . aşa de p~rituloasă ~in {catl~a mine• 
lor, 1'of1, cu lacram1 de hucur1t\ inghetaJ1 ca vai de dâ.nw 
şiiJ inotând prin zăpadă şi noroiu, în căru!e sau pe jos, 
~·au reîntors acolo unde în trecut îşi sacrinc2seră aoii" line .. 
refei, sau trăiseră frumoasele zile· ale copHărfei. Iar unii, când 
.n'au putut căpăta vagoane ca ~ă-şi ia· gospodâria şi ce b_ruma 
'adunaseră prin Jloldova, au plecat cum au putut, singuri, 
fâră soţie şi copii, numai s~ ajungă aici. In Dobl'ogea, cu 
toate că ştiau ce-i aşteaptă şi că n·u vor găsi niţi de unele. 

· Luna lui Ianuarie ne-a apucat încălziţi numai cu su
fletul : Ja sate le lipsiau şcolilor uşile, geamu rile, sobele ; nu 
erau lemne, La oraşe, au incepul cursurile numai la Con• 
şfaota şi la Cerna vodă în geamie. 

Şcoala <lin 1-Iâtşova fi.inel arsă, iar în tot oraşul 'fiind f 
greu de găsit o casă mai spaţioasă pentru şcoală s'a înce. 
pul acti'9itatea mai târziu. La ()strov, s'a reparat in pripă 
şcoala de băeţi, pentru ca ,5ă func'.ioneze şi pe.nlru fete; la 
Mcgidia. se afla nu local mai bun; însă era lipsă de lemne. 
de sobe fi de ctlte tre~ue la o şcoală. In judeţ mijloacele puse 
la indemâaă erau restrânseşi fără putere d~ a face totul. lei, 
colo. au răsă.ril oameni de ispravă cari s·au pus în serviciul 
şcoalei, iar. rezultatele mărturisesp îndeajuns munca lor: Aşa 
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amintesc aci tu recunoştinţă numele administratornl~i de·, · 
plasă .dela .Adam,Clisi, lon Dinu, care în timp de 15 zile. a 
pus în stare de · fuocţionare toate şcolile din plasa sa, 29 la 
număr, însărcinând cu tiaerea cursurilor. tn localitătile unde . 
tovăţătorii fşi sacrificaseră vi aia prntru nean1 1 chi.ar da,ci Iii . 
del;ţ. hlserică . . Abia în urmă s'.a prezentat pe1sonal:ul cu. mai 
mult.ă ştiinla de carte. Afară de şcolile din plasa 1'taian s'a.u 
mal deschis cursurile -şi fn alle sate, unde s'a .putut înfiripa 
câte. ce·va mob:lier, aţă.unele cu trei picioare, pietre, cărămizi. 
ba ~ u stat copiii şi pe jos. turceşte, ca la 78. l\.şa au luat flintă 
peste LOO de şcoli din satele judeţului Constanţa ln lunile 
Januarie şi ·Februarie - cu mobilier de adunătură. cµ şcoli 
eârpite, având drept geamuri scânduri, sau şi tără de acestea. 
sau .în câte o cacSă păr~sită şi fără stăpân, copiii stând pe . 
scăunele sau turceşte,· având in foc de ta,bele de scris uşile, 
i·ar unde n'au fost uşi, podelele. 

ln lunl:l 1\-lartie până către incepulul lui April:e, câncl au· 
dat căldurile fi a început să se în,~ioa:eze firea, au luat fiinţă 
şi celelalte şcoli. în aer · I ber, pe câmp in zilE.le cu soare, sau . · 
in ~coală tn vremea ploio.~să şi fără putinfă de stat afarl. 

Se cadt să facem aci şi o deS'criere mai amănuniită a 
stării localurilur de şcoală, acun1 după războiu. Pentr1.1 o mai 
bună lntele,gfre le impărtim în trei părţi : bune, în satele 
bulgăreşti. sau bunişoare; stricate sau distruse cu lotul 1n <:tlti 
româneşti. P·e aripele gândului le văd trecând prin lumina. 
sutletului aşa cum le-am privit cu jale, începând dela 2 Ia
nuarie 19(D şi până lt-1 .sfâr~i.uJ anului şcolar. ln partea de 
sud.vest a judetalui şi în ·partea de nord, în satele hulgă· 
re·şH. pe acolo p~ un.de l~am dus pe ce!itor mai la începutul 
acestei povestiri, lotul era neatin~. Localul comp ret. cu bănci 
multe. ba mai multe şi mai bune c:a înaint_e. luate din sa
fele româo~şti vecine, cu câte 3 table (Canlia .eh.·.) . cu so.he 
„Godin" etr. In cele romaneşti, dela Mangalia spre cord pâuă 
la Calea ferată (:erna-voda„Constanţa, ja,· spre apus până la 
Dunăre, o jale şi un aniar. , Unele diti şcoli purtau nu nu„ 
mai urmele obuzelor şi şrapneleJor (Eoghez, 1'allâgeac, etc.) 

' dar ş t urmele răzbunării din 19 J8 când cu reh·ag.erea arm.a~ 
telor bulgăre,u, avât1d uşile, ferPstrele şi toată lemnăria arse. 
·rot lrl,aceastli part,e, câteva şcoale au fost ţlistruse până în te· 
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melie, eum este fn Hairanchfoi, -Eurgea, Coear:gea, şco·ale con .. . 
str-uite tntre 1890 şi 1900. 

ln aceiaşi ~tare am găsit şi ,şcoa lele din partea nordică ; 

a liniei ferate. F .erestrele şi uşile arse şi chiar. <iuşumelele. 
De tavane nu mai pomenesc~ căci le despuiaseră soldaţii ger- , 
m11ni, făcâr.du-şi Jădite de trimis de-ale mâncării familiilor lor~ 
acasă. Mai spre miază noapte·in~a, pe unde au fost lupte 
grele, începând dela Seimenii mici şi Boascic pe I)unăr{), şiJ 
până diucolo de Hârşova cea arsă tu întregime, dela ~arsi~ 
şi Cartai şi p;tnă la mare, prin Erchesec-, Satischioi1 Saragea, · 
Ter2l.;.hioi, Panteliinon, Pazarlia, Cavargic. G.Lieleogic şi pâpă 
la Peletlia lân~ă mate, n'a mai rămn-s nimic din clădirile 
care făceau mlndria satelor, fala lJobro~ei. 

1'oa te şcolile din această parte ~ u fost arse, iar cele cAre , 
au srăpat de vâltoarea focuJu,, au fost distruse, luându-li-se. 
lemn~ria pentru tranşee. Iată dar care, era star~a localurilor
to Ianuarie 1919; 15°f O din ele bune; 709/ ,, strica le, fără uşi 
gau geamur'i, iar rrstul păstrâni nt10.1ai zidurile ţiuruite, sau 
numai urma 1em~liilor. ln aceste din urmă sate. multi :vreme., 
cursurile vor avea Ioc tn case 1nc11iriate, insuficiente -p~o t_ru. 
populaţiunea şcolărească, îng:-ămi<lilă atât din cauza lipsei de 
tnv.iltăt'.1ră timp de <loi ani şi mai bine, cât şi din dragostea 
isvoriltă in urma războiului, de a se învăfa c-~rte. · 

'frecem la personaluf ~idactic - tnvâţători ~• institutori. 
Războiul ne~a gă::;it cu aproape jumăt~te, din acest personal,: 
compus iiin titulari; restul, suplinitori îără : pregătire, fără 
sigurantă şi cont inuita.te de. muncă._ ~ingura. car~ dă naştere· 
Ia curente săHi;.loa::;e şi Jnd reptări spre mai binţ-. l~ăz.boiul 

cel mare a rărit rândurile . luptătorilor din învăţământul. 
primar al j udcJului Constanta; căci aproape 40, şi dinlrc. 
cei mai buni> au plătit cn pretul Yif.!ii bucuria care şătăş
Jueşte tn suflete!~ noastre azi, după întregirea pământului ro
mâ,nesc. 

Amintesc pe cei' cari au închis ochii prea de\l'ren1e, lu 
zilele_ dl': jerffă dela Turtucaia~ fraţii '.5'tefănescu Petre şi Tra
ia~ ?rn T~oproniir §Î GhiuvenHa, Rapadopol Petre din AnadoJ,.. 
eh10,, PeNanu lVl.arin din Pazarlia şi Oh. Gheorghe din Q5lrov. 
P~ frontul Topraisarului au pierit ·:. Butuligă. ·v .. Făc-ăianu 
dto Chior.:,i~me, Oprea Hârâciu şi Stănescu dela !\l"gic_lia, _;,ar~ 
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tn1 altei. părfi, în «;arpa ţi şi J.a ·Mărăşeşti au, ridicat p.oli'rul 
jertfei; C. Popescu din Almalău. T, Aron din Urluia, D. Pto~ 
·ropopescu din BazarghEanu, C. Petrescu din ·Dauluchioi. · AL 
Muntenescu din Casapchioit N. lstrăJotu din Cocargea 1 C. Bal• 
nruş din Gheringec, Gil. B, Jlihai din 1->olucci, A1. Vioreanu din 
1\-Iu=slube.i şi aJtii dintre cei tineri, suilete ·ia cari abia pâl
pâiseră fiorii dr2:gostei de meseri.e-,..tineri cari au prescb-im· 
bat i abecedarul şi duhul dii'scâlesc cu sabia şi glasul ri:izboinic. 
; Alături de ei~ au trecut în lun1ea nouă a drepţilor, poate 

fărij sperantă de a se mal reîntoarce la cămio, bătrânii ve
terani ln ale dăscăliei, cei dela 1879 -- J. Negrescu, Nat. A ta ... 
it.ăsiu, Petre Popescu, Dima Ghizdăreştişi cei dela 1881: ,Atanasiu 
·Lipniţa. ~lf'ăli.tărescu Ollina şi Ionescu Chi0.seler; iar i.n Ian-ua• 
rie 1919, 'arzâ.iid de dorinta reintoarcerei cât mai în graba. 
se sting,, în urma unui tifos exatlţemaHc căpiitat la o ser„ 
bare şcolară in judetul laşi, LucreJia Florescu, vrednica şi lni· 
moasa dăscălită dela Caceamac. Cu acelaş ,uiie i, Dlirvpia Dlau1 
tnvălătoare la Pantelimon, este tosită c,a o lloare prinl'âvt„ 
ratică odihnindu-se sub cele mai frumoase gânduri scrise p.e 
crucea din cimitirul Bârlad.ului. 

Lipsa tuturor acestora ·este adânc sin1ţit~. Şi de multe 
ori numai încrederea ce o căpătam ln suflet; că ·printr ... a 
munca până la jertfa de sine şi ai tăi pul<m împlini golu„ 
rile~ am sperat, aici,Jn judetul Const!lcnta, in resultate cât 
mai bune şi pipăibile. 

ln tot cursul anului ~colar1 ti şcoale rurale n'au putut 
lua flinta de loc, celelalte 16S ·i:ru„ aj~nş. cu b ne până la ·fu. 
lie. Personalul a fost :după cum se vede : 120 titulari ·şi 136 
sup·liliitori, parte diatre -,ei vechi, parte noi nnmiti pentru 
întâia oară. La· oraşe au funcţiotlat 43 titulari şi 20 supli ni
tori. D~ fapt au funcţionat mult mai multi suplinitori• de 
f.'ât cei arătaJi ; căci, din pricina sărăciei şi a gt·eutâtilor „de 
trafu- D.'aveau nici pâinea zilnică,-mulţi au ·părăsit şc.olile 
du·pă o lunii, 'tlouă ş.i an fost aumfţi· aJţii. 

Şi lotuşi, -au n1uncit cum au putut; iar dreptatea ,-şi a• 
devărol iese din socote~la .f{cută i-n luHe şi August.· 

La şcoalele dela sate au fost înscrişi 14200 copii, cam 
60 de şcolari de invăfător, dintre CJlti au urmat regulat p.este 
8600. 
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IJa şcoalele dela oraşe au fost to~trişi 2o46 copii, 5.0 de 
He care 1nstitutor şi au urmat regulat câte 40 şcolari de'in• 
stitutor. Şcolile rurale au dat 176 de absolvenp, iar cele ur
bane. unde a m-ai fos.t o continuitate de muncă în cei doi 
anj, 202 şcolari. Nu1nai cu .zece ani in urmă au absolvit, atA( 
in şcoalele ru.ra le cât şi ia cele· dela oraşe, peste 1200 şcolari. 

In cele 53 gădini de copii au fost înscrişi 2358 copii adică 
45 de Ile care conducătoare şî nu urmat regulat 1802. sau 36 
copii de şcoală. lnspcctia şcolilor şi a lu.erorilor dela 2 Ia
nuarie şi p<1n4 în Iulie s·a făcut in 157 de t>zile, pe un drum 
lung de aproape 2000 kilometri. 

Aceasta~i viata trecută a şcolilor din jud~ful Conslanţa 
· vreme de 40 de ani. Războiul a lăsat urme ad·ânci tn suflet-e, 

pe- care nici odată şi nimeni nu le va putea şterge. Vor pP·. 
vesti bătrânii, copiii de azi, toate suferinţele şi toate sălhă
ticiile războiului. tşi vor aduce aminte şi de cei cari i.,.au tn
vătat carte şi n'au avut vreme să le-o slărşească) pentru 0-0ă 
răsboiul le-a răpit pe bunul lor învăţător. O cruce poate, îa 
fata şcolii, va vorbi multă vreme şi învăfători1oT, cari se vor 
perinda pe aici, de cei pomeniţi de popor. 

Ca şi firea după o furtună năprasnic!l, aşa şi şcoala do• 
brogeană îşi urmea'Z-ă cursul tot mai liniştit, tot ~pre mal 
bine. Ea va împlini, an după an, lipsurile aduse d-e răsboi 
ş( în cele din urmă privind înapoi, îşi va spune: încercările 1 

prin care .am trecut au fost o je1 tfă, dar şi o .isbândă--pri„ 
viţi-tQă. 

• .. 

. . 

VASILE H~L.GIU 
Rev!ior şcolar Const101, 
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Loc,llla tea .E " Pcooomel.e Ce sludH pcse1ă 

ill~lj 
.. fi 'it -; ş, 

!! "' c.onstruc\1ei "' ... Jnvăţlitomh1i 
(uncţ,onat. 

_g ' C' 
~ ... 

Clamurlia de JOS j1ss· ,. ale, Iul~ nuole Bulgari 
1
;\odro!Pan,itcsc.! 

Dobromirul dih ,•âl ••d I Consl. Condrca Normalist 1aşi. 1871 .. .. ,, 
Cnr,nasur 

" .. piatră , . Pangra1e ~iti-
COSOJ 

Seminar lsl'Xlai l 1872 

Potur 
" 

.. pa ,nt.e .. Oh. Pttres-cu Norm•list Carol 188S 

Asar!Ac 188 .. p atri " 
Vas. Puraschiv Normalist 84d•d i.80 

Ghlolpunar .. , . .. 11<t Î\Om, 
l f1 Bulga-f' Const. Din•, Normalist GalaJi 18$3 

G!rlita·G•lfţa ,, .. Bulga~i nghel V1ildo;;cu Normalist Carol I 1877 

.Polu,..Ham,tng·a 'l ., 
" 

., Oh. ;;;oresen Şc. norm . Prohova tll86 

Dulghm1 Români Gh. Boeru Liceu Braşo\' 1881 

1 

earamurat -Constanţa 
" 

., Normala Ova 

885' 
o~IO IA U-t'I toc cu 

~. Paraşchives Normalist Bucuu,u 18 Tuzta .. tim:irla, fQCaţ de 6ulga,,i 116 lsacea-Tukea. 
platrţl M 

Cartai ş;. iu ~8 
" 

piatră Români l>{. Lumezeanu No,malişt-Tg. Jiu 1884 

--· 
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Sooal6f 6 nr bane din Dobrog6a inf iintate pănă la 1889 

1 

2 

Locali talea 
F „1ul 

c,onstrucţie1 

Judeţul Constanţa 

jC. fete L8781 

şc. băeti 18781prop1 zid 

I 
•Români 
1Greci 

3 Cel'11avod·a. şc. tJăeJi t 879 

4 „ şc. /ele 1879 
11 cărămidă Români 

5 Hârşova 

6 1, 

7 Ostrov 

8 
" 

9 ~Iegidia 

10 

I . 
1 Tulcea 

2 

3 

4 

5 

JJ 

abad,g 

• 
sacea 

6 I " 
7 !Măcin 

8 
" 

9 ulina 

10 
" 

şc. băeţi 187 · 

şc J,!ie 1879 

• 

lt şc. băe/i 1879! 

şc. fete 187j „ 
şc. băeţi 187 .. 
şc. fete 18791 „ 

Judeţul Tu1c,a 

şc. uaefi 
şc. fete 

187'2 part. 

187 

" 

" 
zid 

zid 

zid 

zid 

şc. băeti 1879 prop. cărămidă 

şc Jete 1879 part . 

şc. băeti 187 „ 
şc. fete 1879! » 
şc. băeţi 1879Jpi·op. 

şc. fete 1879 „ 

şc. băeţi 1$79 " 

şc. fete 1asolpart 

n 

zid 

" 
>) 

" 
JI 

,, 

" 
Români 
Turci 

" 
Români 

I/ 

Români 
•turci 

" 

Ro~tioi 
ipovepi 

Bulgari 

,, 
Româoi 
eu tguî 
ifurci 

'l 

Români 

" .. .. . 
" 

Toate na
:iooalil ăţi Io 

' 
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FOLKLOR DOBROGEAN 

ClNTECUL RĂZBOIULUI 
Foaie verde ·ş'un dudău 
f:fa s~părat Dutnner eu 
]).e-attt.a păcat şi rău. 
A pus vrajhai 'ntre popoare 
Şi•i lasă ca să s(omoai·e 
Pe F-rancezi şi pe Germani, 
Că. ei ş unt m~i mari duşmani . 
De la Marna la Ve.rdun, 
Numai fum şi guri de tun, 
Curge sângele nebun; 
litr mai sus pe-un. deluşor, 
Ce măcel şi ce omor ! 
Curge sângele la vale 
De ia voinicul călare. 
In Galiţia de nora 
Curge sângele pe glod 
De ia gonitoru 'n not. 
- Foaie verde iasomie 
'N n~ptea de · Sânta Marie 

Vine rândul României. 
Bate toba, sun gorniştii, 
Să s,' adune rezerviştii, 
Comple.ctaşi la complectare 
Că sunt gata de pleca1·e. 
Foaie verde de măr dulce 
leşi măicuţă 'n deal la crucf'I 
~i vezi t.ara cum ne strânge 
Şi ne 1nşiră câte coi 
Şi ne duce la tranşei. 
Cad g' oantele peste noi 
Pa1:'că-s picături de ploi 
Şi Germanii vin şuvoi 
Curge sângele şi1·oi. 
Foaie verde matostat 
P~ântule blestemat, 
De câţi ani n:u ,te-a plouat, 
De sugi sânge închegat ? 

Ottlet{ dela St. P(ţr,îa·wti diu Clii-0rr;i,ş111t-Cotlstc1;uta1 de Peria1~1(. V-l~, 
lt01'"Ht,list. 

CÂNTEC DIN RĂZBOIU 
Frunzlt verde trei migdale 
Devale la Turtucaia 
Ciurg gloanţele ca şi ploaia ~ 
Şi ghiulelele gră,madă 
Vin ca fulgii de zăpadă. 
Foaie verde bob năut 
Cât e Oltul de adânc, 

Eu mă mit· cum )'am trecut; 
L ' am trecut cu meşteşug 
.Pe două scânduri de n.uc 
Şi pe doi maldări de stuf. 
'l'recui Oltul _j!lmăta-te 
NI1a cuprins ~ eamţul din spate 
Şi Turcul din altă parte ; 
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Şi Bulg!uul p.riu stufiş 
'I'tăgea gloa.nţe pe furiş ; 
Şi cum vine-un cosito1\ 
M'a lovit drept în picior, 
De-am 1•ămas iăr' de-ajutor 
Şi.am umplut lunca de dor. 
Impărate Fe1·dinande 

265 

Dă poruncă p1'Într'o- carte 
Surorilor de prin sate 
Să nu uoarte pă1'Ul coc., 
..Oă au Îrătiori în foc ; 
Sl:t poarte părul pe spate 
Că au frăţiori la moarte. 

Cules itetct, lt[iht;t;lcfclte lli«.no1e el-hi Pcf;:1x-1·Jia-Glrelen9ic-Ga1isţcinţc"', 
ele .Stc,n Milm.il, 1iarmdli8t. 

CÂNTEC DIN RĂZBOIU , 

Foaie verde de. secară Numai trupe române1;rt1 
Mi-a trimis Regina 'n ţai'ă Pl'in tranşee şi prin măşti ; 
r.n-a trimis Regina cal'te 'I inerei :fără mustat~ 
Pentru feti~le toate Se luptă cu Nemţi .':n fată. 
Să nu mai poatte mâl'ge' e Foaie verde meri domneşti 
Oa tai·a-i în chinuri grele; ~ă vii, mamă1 să priveşti 
Să nl1 mai poarte panglici Luptele la ·Mărăşeşti ; 
Că tara-i făr' de voinici ; Să vezi, mamă, cum luptăm 
Sa nu mai poarte cercei Şi în sânge n e soăldim; 
erau pierdut prea mulţi flăcăi. ~ă vezi ş1·apnele venind1 

.Foaie verde trei scântei ''Obuzele bubuind 
Trei leatud de bob~ei Slîbiile zăngănindt 
Umblă Averescu 'n ei Baionetele lucind, 
Să-i împartă prin tranşei. Şrapnelele cum- fac groap~1 

Din Oituz în Mărăşeşti Obuzele cum ne 'ng1·oapă. 
Sp. stai, Doamne, să priveşti 

(J.ules de_lct, McH·ia . • ~ ']{ecwşi~ di,1. Tupr"lsct1•- Gousta11ţa, de t1:lteo1·!fhiit 
Rctdtt, normat1:;t. 

FOAIE VERDE. TREI GRANATE 

Foaie ve1·de trei g1·anate 
Voi fetiţelor din sate, 
:Rău aţi fost, nşică, u1•sate 
Să n'aveti de flăcăi parte. 
'{;ările luptă de moarte 
Pentru sfânta 101, dreptate; 
Sa 'uvrăjbit f1•ate cu Îrate 
Ş'au luat foc ţătile, toate. 

Foaie- ve.l'de de trei flori 
Da.r şi voinicii flAeâi 
St1:nt ursiti mai rău ca voi : 

Ţa,ra·i ţine concent1•aţî 
Să meargă pe~te Oarpati ~ 
Să dea mâna cu-ai· l~H· f1•a, ·; 
C'avem pe, Bulgar în spate, 
Pe Ungur la miază-noapte. 
Dat· pe Ungur c11nd '1'aş prinde, 
Oa. p 'un Ci.1 ine I' aş întinde. 
Mi-a strâns ofiţeri, soldaţi 
Mi-a luat buni şi refoi-inaţi-; 
Dispensaţii .u1au să lupte1 

Ci sunt oblig<lţi s'ajutei 
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Nu l!U paine, sau parale, 
Ci măcar cu boi ,şi care 
S!i t1·ansp orte de mânca.re 
Pân' aproape de luptare, 
Că de-acolo duc tă1·ani:i 
In spinare ca ţiganii. 
In ţări s'au :făcut spitale; 
Prin ca.se mari şi prin şcoale 
Docto1·i şi cu domnişoare 
Stă ziua, noaptea 'n picioare, 
Dă la 1·ăniţi ajutoare, 
Le dă tigări şi bomboane 
~i-i leagă mereu la rane. 
- Măî, t!!oldat, când ai murit 
Oine mi te-a jeluit1 
- la, p~sările cii·ipind 
Şi măicuţa mea plângând. 

266 

- Da' cine mi te-a scăldâit? · 
Norii când s' au scutm·at 
Şi roua când a picat. 
- Oine mi te-a 'mpodobit '? 
la.rba când a răsărit 
Florile când a 'nflorit. 
Să vii, maică> să mă eati 
In vârful Carpatilt'>r1 

ln bătaîa gloantelo1·, 
O'aeolo mi-a fost să mor 
Fără scândură de brad, 
O'am luat pat'te la atac. 
Dumnezeu s'o milui 
Şi din mine. o răsări 
Viorele şi bujor, 
O', m :fost al tăi'ii fecior. 

Gtt.les d;o T. Ct~·ga-ift iwrtn'alist, ~la Pi;tt·qsc1tj,va Tc'i,J1tf.',Ş diH Oict·4cqi
Gonstwnţa,. 

• " OANTEO 

Frunză vera e salbă moale 
l. e la Galaţi mai la vale 
Se aude-un zgomot ma.re 
De tunuri şi de chesoane : 
Trece-un regiment · călare, 
Pe sectii .şi pe plutoane ; 
Colonelul comand~ ; 
La stâ.n.ga şi la d1·eapta.; 
Soldati_i executa, 
Din inimă greu of ta. 
Colonelu-i întreba : 
Oe -0:ftaţi soldaţilor ? 
De dragul părinţilor, 
De jalea fetitelo1·. 
De mila copiilor 1 
Frqnză verde salbă moale, 
Să trăiti domn' Generale, 
Mal căutaţi la cnntroale, 
La.i foaia de libe1·a.re. 
De când m' a mobilizat 
N'am. do1·mit o noapte 'n pat., 
Numai pe pământ uscat, 

Oll rănicioara la cap 
Ou puşculiţa 'narmat 
Şî tot'· în tranşei băgat. 
Frunză verde de-a,·răm.easă 
Pl'imii scrisoa.t:e de-aeas~ .• 
Din terito1·iu e>oupat; 
'l"ata, mamari sănătoasă ; 
Nevasta o duce bine; 
Copilaşi 'ntreab' de mine .: 
I\>.Camă, tata când mai vine 1 
'J at-tu--i, dragă, la războ , 
Nu ştim de ştie de noi, 
01·i trăeşte, ori e mcn·t, 
Că de el nu ştim de ,loc. 
Foaie verde mărăcine 
De ~-e dragă, dor ie mine, 
Să vii, dragă,să m~ caţi 
In:tr.e Prut şi 'ntre Oarpati, 
O'acol' sântem adunaţi, 
De-alungul Siretului 
Şi 'n munţii Oituzului. 

Onfcs de '\l"q.sile hpt,1 1u,1·11iali:$t, t1eta .E1ic G-lt~orglie "<tun .s,a:t·ul Ci
crâcci- Constauţa,. 
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CĂNTEC SOLDĂŢESC 
Foaie verde murele 
Pe sub malul Dunării 
Trec solda.ţi cu ~â'rdutile 
Blestemându-şi mumele 
Ca.re i-a flcut pe ei 
Aşa nalţi şi subţirei 
De trece glonţul prin ei. 
De erau mai mititei 
Trecea glonţul peste ei. 
Foaie verde bob dut 
Trec.e trenul bubuind 
Vagoanele păcMJ.ind 
Rănitii în el gemâ:nd 

Gu sângele şiroind. 
Foaie verde baraboi 
Plângeţi voi, plângem şi no'i 
Că ne•a: rănit la ră®oiu . 
La războîu la Turtucaia 
Vi_n gloanţele ca şi ploaia 
Şi ghiulelele cu droaia 
Foaie verde de trifoi 
l?ică unul, pica doi 
Pic' o mie de eroi. 
Pică unu 'ntr' o clira,e 
Şi mi-l vede-o fată mare 
Şi-i aprinde-o lumânare. 

Cules dela /lf, Ni.ţii cli·1t Frăţ.ile.şti•latrnniţa de N'i{ii Lo,i~ 1i.."'-tr11taltst, 
Cousta,1.iţa. 

CÂNTEC DIN TBANŞEE 

Cucuruz cu fru.nza 'n sus 
Neamţµ_ 'n groapă stă ascuns ; 
De îndată ce-o ieşi 
Drept în cap l'oiu nemeri 
Să.mi răzl;>un dorul de-ai mei 
C~·au rămas sub jug la ei. 
El de.acolo 'n orice 1-i 
Str~~ către noi de-aci, 
Ca la ei să ne- predăm 
Şi acasă să plecrun ; 
fnsă noi nici n'ascultărn 
~ici in seamă nu-i băgrun . 

Neam.tule cu ochi şireţi, 
Degeal;>a te încumeţi ; 
Noi a.şa am înv~tat 
Şi părintii ne-au lăsat 
Ca· de-a pururi la războiu 
Să nu merg.em tnapoî ; 
Ci 'nnai"'nte tot mergând 
~i pe duşman sf ărâmând, 
Visul să ne împlinim, 
Ţara să ne-o întregim 
Cu al Mureşului pla.i, 
Cum a stăpânit 1\i!ihai. 

• 

(hi?es dela d-şoal'fi :,. lonescu,. CoJtstauta de Ganimia,i Nicqlae, tun·-
mm~t · 

CÂNTEC DE PE GRANIŢĂ 

Foaie verde grâu curat 
Rău, mamlt1 m ' ai blestemat 
De-a;.m ajws acum soldat, 
A. cum când sunt însurat, 
Stau în armă rezemat 
Intru 'n codru 'ntunecat, 
ln pustiul cel înalt 

Şi mă uit cu jale 'n sat . 
Decât viaţă 'n grăniceri 
Mai bî:ne de mic să mori, 
Citei e viată 'ntunecată 
:,.·j cu jale-amestecată. 
De ciri.d sunt în grăniceri 
Par' cit sunt căzut din nori. 
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De când la hotar m'a dat, 
Eu odihnă nJam aflat, 
Să.rbătoare n'am setbat. 
Când e zi de sărbătoare 
Lumea iese la plimbare .. 
Eu cu arma În spinare 
Ou treizeci de 'nclrcătoare 
Şi rilă duc în patrulare 
Pân' la pichetul ·vecin 
Amărât şi plin de chin,~ 
Tot cu ochi 1h spre hotar 
Să nu vie vr'un· ~ul~r ; 
Toc cu ochii· pe duşman, 
Doar o trece 'n acest an ; 
Tot cu ochii în spr.e ei 
Dar cb g'ând la 'pruncii mei ; 
Clici inima n:u mă lasă 

Oa să uit dorul de casă. 
Când de ei mi~aduc aminte 
Dor cu jale mă cuprinde. 

Foaie verde, foaie lată, 
Să mă văd scăpat odată 
D n astă pustietate ! 
Teamli mi-e că mor oa mâine 

'Şi n'o şti nimeni de mine 
Numai fiarele 'n pădure. 
Când aş şti c'aş mai scJpa 
Şapte zile le-aş ser ba, 
Sapte zile intr'o seară 
Sa mă văd la mine "n tară 
Să 'mă văd la locul meu 
Şi apoi .. , ce-o vrea Dumnezeu! 
Să mai văd ai mei ce fac 
Ş'apoi pot s.lt mor cu drag . 

Ottles lti sa't·ul GeHeral-Oe,·nci,t, ]'1id, Oo11sta·uţa.1 ck Ma.nea Fietor, 
n onnaUsf. · 

CÂNTEC 

Foaie verde trei migdale De şurupurile toate 
Pe poteca d~la· v-ale · Şi de şina de sub roate. 
Cânt' un grănicer a jale. . Oă prea ml duseşi departe 
r.rlândra-i face o ,'ntrebare: ~i nu-i cine să 'mă ca.te. 
- De ce cânţi aşa a jale? îata-i mort şi_ nu mai poate; 
Ori ţi-e grea arma 'n spinare'? .M:ama-i putredă pe o parte ; 
-Nu mi-e grea arma 'n spinare, Surorile-a mitite~e, 
Oi mi-e dor de-acasă tare. Nu ştiu cărările mele, 
Foaie verde trei granate, Şi mai am doi fraţi mai mici 
Treµule-, n'ai avea parte Nu -ştju sama printre munţi. 

Vo 1u u-nfa(d rJ.e E. Ztotea tUn Cw·a11tu1·at-Go1"8t(l,11.ţa. . ' 

FOAIE VERDE lvfATOSTAT 

Foaie verde matostat 
Spune-mi, mamă, adevărat 
Oe ti · am fost eu vinova.t 
De-aşa rău m'ai bleatemat 
Munţii, codrii1 să-'i străbat 
Şi Dobrogea 'n lung şi 'n lat 
Pân' la oceanu 'ngheţat? 
ţi iar verde matostat, 

ne-acasă când am plecat 
Zfua bună Du, mi-am luat 
Nici :o vorbă n'am lşsat. 
Fraţii şi surori s'.au strâns 
Şi s'au pus cu toţi pe plâns; 
1\fă plângeau surorile 
Ca ptivigltetorile ; 
lvl! plângea sora cea mare 
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Ou eoadele pe spinare ; 
Mă plângea :.i. mijlocie 

Frµnza 'n codru .se despică ; 
Dar când ml! plângea şi ma.ma 
S'apleca de jale iarha. ·· Cu părul pân' la căleâe ; 

)Iă plângea .t cea mai mică 

' " . CANTECUL LUt IVAN 

l{ăi Ivane, cruce 'n sâ11 
t,i la inimă păgân, 
}1' ai chemat să te ajut 
Şi ca luda m'ai vândut; 
Eu ml'i zbat ş• ard în foc 
!'li tu stai c 1 piatra 'n loc. 
Ba.t!l.-mi-te cu amar 
Câte pietre-s pe hota.I'. 
Câte pietre sunt în stânci 

Câte stânci în vlti adânci! 
Mă Ivane~ harba ta, .. 

Să puieze corbi 'n ea ! 
Puii când or da să crească 
Ochii să ti-i ciuguleascl'i 
Si cu ei în of oe să zboare 
Cât e lumea pe sub soare, 
Ca sB'ara.te cum te bate 
Sfânta noastră de dreptate. 

I 

Cult11 dela Bădi?.ă Dum:itr1i cUn scitul Pazai·fia-Constan,ţa, de Mi~ 
hăilesciţ E. G-heorghe, 1ioi·niaUst. 

CÂNTE CE DIN RAZBOIU 

Când o fi, mamă, să mor 
Să mă plângi, mamă, cu dor; 
Cu dor„ mamă, Şi cu milă 
C'am rămas numai c'0 mână; 
<;'o 1nână şi c'un pjcior 
Ş1am ajuns un cersetor. 
Şi iar verde f0i de nucă 
Cântă cucul JOS în luncă 
Şi•mi cântă mie d.e ducă, 
Să mă duc şi să mă 'ntorc~ 
La transei ca să pun foc · 
Aoileo ! 'tranşei, tranşei, 

De trei ani săpăm la voi 
Si v'aţi dărâmat pe noi ! 
Iar tu, Dunăre~ turbat~, 
Ne•ai 'necat oştirea toată. 

:li- ' 

* * 
La fabrică !a BerUn 
Se lucreaz' un Zepelin, 
Zepelin cu · bombe mart 
Ce omoară rnilitarî"i · 
Zep-elin cu bombe mici 
Ce omoară tot voinici. 

:\ . 

Ci,7.ese, dela d1Jm-0'1ili$afii • din eom,11.tia Pa.ntelî11wn-Coris!,a,nţa, de C. 
M at'tinescii., 1w:r11teflist. • 1 

' 

001~\T A 
Si~am zis verde foaie lată 1 
Maică, inin1ă de piatră~ 
l!ai scoboti din cer odată· 
Să vezi, maică cum trăiesc, 

I, 

Pe lume cum vecuesc : 
O zi bună, două rele, 
Aşa trec zilele mele; 
O zi bună> una rea, 
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Aşa„mt petrec viaţa mea. 
Să Ştiu. maică, c'ai veni 
Or,umul ti I'aş pardq~i 
Cu piatră, nisip de mare 

Să vii, maica. tot maî tare; 
Nisip şi piatră măruntă 
Să vii, maică, tot mai iute. 

~des dela Elena Gl1.eorgt14? dm Seimenu~Miei Con11ta.nţa, de Chfrft& 
Duniitri1, normalist. 

I CÂNTEC D0Bk0GEAN 
de Si«I OC'l~a.ţia i?tr.ăină 

foaie verde mărăcine. 
Mai bine d'un aA de zile 
Viaţ' amară ce-am trăit I 
Multe zile-am chinuit! 
Cu bulgarul, şartatanul 
Şi cu hoţul de germanul. 
Ne;..au mâncat, ne-au înşel;it., 
Dar acum li s'a 'afundat. 

Oe.fes de normal'iştl1-l 'I. Cergă1t·, de la Ion Moise din saJ1tl Cim•?icci 
C-0nst"nf a. 

CÂNTEC DE DOR 

Sus e luna. jos e noru, 
Departe-i mândra cu doru; 
Departe-i mândra, departe 
Două vămuri ne desparte 
Două vărnuri ş'un deal mare 

De nu po'ţi trece călare. 
Dar -nu·i vina ·calului 
Nici a potcovarului, 
Ci e vina mândrei mele 
C1a pus casa 'ntre vălcete. 

Culea ăe n-0rma.Ust-1il T. Oei'găit de la N. Spătăcea.nu. di.n sat1tl Ci· 
cr4cci· Constanţa.. 

, 

CÂNTEC 

GrâTiela vara se co~, 
Zis-a badea să nu joc 
Pân' Ia storsul vinului, 
Când oiu fi mireasa lui. 
Postul iată c'a trc.cut, 
Badea 'n ciudă mi-a făcut ; 

Câşlegile încă trec 
Si eu tQr fată-mi petrec. 
Bădiţă, sufte·tul meu, 
Pedepsite-a'r Dumnezeu 
Nici mai bine, nici mai rău 
Numai cum oiu zice eu ! 

Oul~ de ~a Pric-0pia lit.. P,rt-cop> ăin Abd1ilah-Con.6ttlnţa de Ştefati 
Anăr-ei~ n,orma.hst. 
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CÂNTEC 
foaie verde de mohor 
Pasăre de la izvor 
N'ai văzut pe·.al meu feci,or? 
- L'am văzut la Bucuresti 
S~pa la tranşei nemţeşti ' 
Şi mi-a spus să nu-i duci dor 
Că de· o fi o pace 'n ţară, 
O veni la primăvară, 
Iar de-o fi vre·o răutate 
Ţi-o trimite numai carte. 

' 

Cµ/es de la. 1},ra Rad,~ df.n Oapngi!u-Oonstanţa, de Mandra N. L, 
·11arinalfst 

CÂNTEC 

Poaie verde de mohor 
Dimineaţa când mă scol. 
lntâi plâng şi-apoi mă spăl 
Si mă rezăn1 de usciori 
Si mă uit in sat cu dor 
Cum trec fraJ i la frăţiori, 
Surorile la nur.ori. 
Dar 1a mine n'are cine, 

' 

Că sunt singurel pe lume, 
Strein ca un pui de e::ue,, 
Stre1n oriunde mă duc 
·Şi n'am nici un c.unoscut; 
P'un drum plec, p'un drum t11ă 

duc 
Stretil suht unde mă duc. 

C1iles de la St. Pe,·îati'J& din C1iiorci.şinea-Constanţft-, de Vasue &-
1·ioo1ţ, nor1nati.st. 

CANTEC DE DOR 

Pe unde-mi umblă doru 
Nu poţi să mai art cu plugu1 

Că s'agată plugu 'n dor, 
t:li trag boii de s'omor. 
Unde umblă dragostile, 
Poţi arâ cu vacile ; 
Plugul merge vâjiind, 
Vaci le trag rumegând 
Şi argatul lor cântând, 
Şi din gură cum cânta, 

Argatul grăia aşa : 
Haideţi, hai, vacile mele, 
Să ar tot câmpul cu ele, 
Să semăn grâu şi secară 
Ca să seot Joamea din ţară; 
Câ-s de trei ani în războiu 
Si-a într.ai foamea în noi ; 
Suntem goi şi fără 'haine, 
Măcar ~ă scăpăm de foame. 

Cules deta Anica J. Mf.hu di,n CogeZa,c,-Constanţa, ds Cwra11ian C. 
N,, normalist. 

' 
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" CANTEG 

Foaie verde salbă moale · 
La puţul cu două zale 
Duios plânge-o fată n1are 
De ursita care-o are. 
Şi iar verde salbă moale 
N'am cui face o rugar:e 
Să-mi taie plopul diri vale, 
Să-mi facă un pod pe mare 
Să treacă neica călare, 
Cu cămaşa albă floare, 
Spălată de·o fată mare. 

C·1des dela. Pletea N. d.111 C4pn?'fu-Co1ista11,ţa1 de ]}[ti~dt'tt N. I,, 11or
m:alist, 

,J. - ._,. V 

GBIŢÂ CATANUŢA 

( B cifa4<t haidt{CBasel{.. i"at·ia-ntă) 

Pe cel de.:ţl, pe cel colnic Şi Codrea mi-l auzia. 
Trece-o mândră s'lln voinic; Şi cum Codrea·I auzia) 
Si voinicu-i frumuşel, Inainte le ieşia: 
Parcă•i tras printr'un inel ; Darabană de haiduci, 
Şi m'ânctruţa„i g~lbioară, Cin'zeci, măre, fără cinci. 
Când o vede neica, moai:e : Pân' la patru zeci şi cinci. 
Ghită·i cu mândruţa lui La luptă mi se lua 
Cu d'alba drăguţa lui, De când soare răsăria 
Şi doispre'ce armăsari Şi 'n chindie ajungea; 
Doisprezece lăutari. Zi de vară pâhă 'n seară 
Din câti lăutari avea, Ghiţă şi Codrea luptară. 
Nici unul nu-l mulţumia, Dară Ghiţă ce zicea 
La mândruţa se 'ntorcea Brâul când se deslega ? 
Şi din gur' aşa•i zicea: Spre mândra-i se întorcea 
Cânta-ti„ mândro, cântecul, Şi din gură o 'ndemna: 
Că mi·e drag ca sufletul; - Lasă, mândro, calu 'n frâu 
Cântă-ţi. m&ndre, cântecelul, Şi-mi leagă pustiul brâu. 
Că mi ·e drag ca sufleţelul. - Luptă Ghiţă. luptă, dragă. 
Dară mândra ce zieea? Şi nu-ti pară că e şagă 
Bucuros, Ghit' aş cânta, Căci care oţi birui 
Dar mi-e glasul femeiesc Tot de·un bărbăţel mi•oţî fi l 
Şi s'aude·a haiducesc ; Ghi(ă cum o auzîa, 
Ş.i-i puternic la cântat Tare rău se năcăjia 
Sî s'aude 'ndepărtat. La Codrea se repezia 
Mândra 'n c.epe a cânta, Si~aşa bine mi-l trântia 
Munţii mi se clătina, De pe loc că şi plesnia. 
Văile îmi clocotia La mândra se înturna 
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Şi din gur' aşa-i, z:lcea: , Numai una a rămas 
-Hai, mândrpfo, ta Bogdan Să-i fac vâ'rf în aee.st ceas; 
Unde·am avtit târla an. ' De-o vrea bunul Dumnezeu 
Nouă clăi de · fân cosit ·Să-i fac vârf- cu capt1l tău. 
La toate vârf le-am făcut; • .. 

Cules d8 l?ufca.~it Gl, .. 1 non1iffl-i.-.t, rula, '/fectilai Jci,,iea di~ Cat·a-Mu· 
rnt- Co,i~ta.,iţa. 

oJ 

PF] SUB DEAL, PE s·un P~DURE 

Pe sub deal, pei:sub p,ădLire 
Trece o nevasta 'n lume 
fugită de la bărbat 

. \. . 
- Ba eu prffncul n 'oiu . ·Upa, 

· Că mi-i scţtmp ca viaţa me·a. 
Că pruncul meu e 'nvăţat, -
ln apă caldă scăldat Cu pruncaţ nebotezat, 

Pruncuşorul tot plângând Şi în leagăn legănat . 
Si 'n colo si 'ncoace dat. 
Strigă hoţu-'a doua oară : 

. ' 

Şi nevasta suspinând. 
Ea din gură îmi grăia: 
-.Taci, pruncule. nu tipa 
Căci pe noi ne-.o:- auzi 
Valeo I hoţii pădurîi. 
Nici vorba n'a isprăvit 
Şi hoţul a Şi ieşit 
Şi din. gură i-a grăit: 
-Of, nevastă, lun1ea noastră f 
Ţipă-ţi pruncul la pământ 
~i hai cu noi la tioftt. 

·-Of,, nevastă, lumea· noastră! 
Ţipă-li pruncul la pământ 
Şi hai cu noi la hoţit, 
Uă i-om facil legănut · 
lntr'un vârf' de cărpenut; 
Vântul.. când o trăgăna 
Ploile ţi l·or sclălda? 
Oare tâfă cin' i-o da? 
Uâ Măicu!a Precista. 

' 

r . 

Oitl11$ d6 T-.tu.s CergtÎ,•, ;;Qn~ciliet, riefr1:-li>~- M'{)ise dm aat1._tl Oi0t·d-ui
Constatnfa. 

i ••• 

• I 

A . 

OANTEO J.!A.ID 00b1SO 

Mia făcut mama haiduc 
Fătă băţ, fără nimic. 
Fără palos si pistoale, 
Nun1ai eu' palme!e goale.' 
Mă dusei la hălăt!i ugă 
S'aleg de~o biată măciucă 

•• 

Nici mai mare, nici mai mică 
Numai cât încape 'n glug·ă. 
Mă dusei pe la tufani. 
Să omor la ăi mo.cani, r 

S~ iau galbeni şi parale 
t..lrăguţe · la numărare ; 
Şi ieşii la druml.\l mare 

Şi-mi ieşi un boier mare : 
~Bună tiua, boier mare l 
-lv\ultumescu-ti dumitale ! 
~la dă-mi două, trei parale! 
Dar boierul ce zicea ? · 
Hai sic .... în m.,, .... ,t 
Aoleu I ·măicuţa mea! 
Mă făcui micuţ în glugă 
Să scot. drăguţa măciucă:," 

' [;a' el credea că-i . dau urdă. 
Şi 'ncepui. a număra, 
Cu măciuc 1a-l măsura. . 
Oădui una, -dădu~ două) 

. ' 

. ' 

.,., 

' 

' 

' • , : •. ! . . .... ... . .... 1 . . .. +. .. •• 
6 ' "'· 
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N•a asfeptat pân' la nouă : 
Scoase c1n'sute de lei : 
Nici nu m' am uitat la ei. 

214 • 

Si dădui de sapte ori, 
Şi dădui de nouă ori. 
S.coase mii de gălbiori. 

i 

f 

Qiţles de Puşcaşu Gh., 1101·1>1,alist, .dela N. Jo1'ttea din Ca.1·a -Munzt
C<>t1stanJţţ. 

GOLEA. 'N VALE LA MOLINĂ 

Colea 1 n v.ale. la molină 
Este-un puţ cu apă 'l?ună 
Ş'o pârlită de maşină, 
Se duc fetele de mână. 
Acolo de ajungea. 
Logofătul poruncia : 
-Sue lană pe maşină 
Că dau cu ctavasa 'n tine ! 
-Iacă neică .m'am suit, 
Oasele mi le ·am zdrobit. 
Opreşte, neică, vaporu 
Că mi a apucat picioru; 
Opreşte, ne1că, maşina 

Că mi ·a apucat ,Şi mana ; 
.Opreşte. neică, valeu ! 
Să vie şi tatăl meu. 
Să-mi adune oasele 
o~ pe fusul -troambelor; 
S'adune oscioarele 
Oin ciurul toazelor ! 
Colea 'n vale la f ârttână 
f.o pârlită de maşină 
Unde"-a pierdut Iana mâna} 
Mânuşiţa şi piciorul 
Mai la vale tot trupşoru1. . 

Cules dela Gh.. O<»tia'fi din :forloma*'Co»$tan,ţa, de Constantinescu 
N., normnlist. 

CÂNTECUL LlTI VLAIOU 

Frunză verde sălcioară 
I ntr'.o zi de primăvară, 
Bună vest~ intră'n ţară, 
C' a venit de peste munti 
Din frum()sul sat fierbinţi 
Făt frurnos şi tinerel, 
Numit ·Vlaicu Aurel; 
Şi-a venit cu tainic dor, 
Să cuprindă .lumea 'n zbor, 
Ca un .şoim vestit de plai 
Oe pe vremea lui Mihai; 
Şi s'aşază 'n Bucuresti 
Lângă curţile domneşti. 
fermecând o lu·me 'ntreagă 
Cu-a lui pasere pri:beagă, 
Ce sboară tot spre Carpaţi, 
Către fraţi 'nstrein aţi. 
Dar uu trece doi 1 trei ani, 

S'aprinde focu 'n Balca{l.1, 
Când Românii au sărit 
Şi pe loc .l-au potolit, 
ln frunte cu Vlaicuşor 
Ce făcea minuni în zbor. 
frunză verde trei stejari 1 

Vlaicu-mi trece spre Balcani, 
făcând tecuhoaşteri mari 
Cu-a lui pasere măiastră, 
Drept în Sofia să-mî iasă ; 
Suindu·se tot mai sus; 
Ca să nu fie ajuns 
Oe tunul Bulg.aruluî, 
·Pe munţii Balca,nulu t 
far Oanef când l-a văzut 

• l 
'"Î , . 

N'a mai ştiut ce-a mai vrut; . 
Tare s'a înSRăimântat) ,. 
Iute pacea a 'ncheiat 
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ln oraşul Bucuresti, La groapă când te-au pornit, 
fala Ţării Romănesti. Pe la Palat te-au trecut, 

Vlaicule, VI ă1cut ul mamii, Rege, Regină te-au plâns. 
Aşa ti-au voit duşmanii: Cu to1i miniştrii la rând 
Când ai dat să treci Carpatii, Până te-au pus în mormânt ; 
Să dai mâna cu toţi fraţii. Armata ţi-a defilat, 
Norocul te-a pără.sit, Lumea 'ntreagă te·a jelit 
Pasărea te·a prăbuşit, Dela mare pân' la mic; 
Şi pe tinţ ;te-a zdrobit. Iar de~asupra pe mormânt 
Cu salvarea te.-au ··lu-at Trei - fetiţe plâng la rând.: 
Şi'n .Câmpina .te-au băgat; Plânge sora mare: trate, 
Doctorii te·a 'nbălsămat, · '~ Cu păr auriu ·pei- spate.; 
Şi in tren te•au asezat, Jeleşte cea miflocie 
ln Bucuresti te-au' adus, Cu părul pân' la călcâe; 
ln Sfântu!'Oheorghe te-au pus ._ Jeleşte şi cea mai mică 
Te-au tinut dQ:µă, trei zile Frunza 'n codi::u se despică. 
Ca să vie toţi la' tine: Te-au plâns fraţi.· te·au plâ,~s su-
Prietenif şi-ai tăi' fţaţi . rori 
De dincolo de Ca'rpa\f, I Si 0 ai Ardealului .feciori;.·. 
Cu flori te-au .încununat, · Te-a plâns mamă~ te·a p,tâns tată 
Decoraţie fi-au dat. ' Te-a plâns România toată. : 
C'ai fost brav :~l d,eyotat.. I · 

(',.u.les dela .Pneopia. M. Pricop din. eatfftAbcl1dfh;Oo?'Stţ41•ţa; de~ 
fan ÂMt·i:-.1 tiO"?t(lJ~. · . ' · -: . -, ~ ~ 
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. fOhl(llO~ 8U'h0A~ESC D1f1 D08~0GE1l 
Cules din· satul Casapchioi (Constanţa) de. N. Crivelescu, normalist 

•.. 

Doşli sme vii 
. Dobri goste. 
Dobr i _g:oşte, 
Coledari. 
Doşii ·sme -vii 
V.iv poluno~ti, 
Da vi nosim 

COLIND . 
Venit-am la voi 
Oaspeti buni, 
Oaspeţi ·b-µ.ni, 
Colindători. 

, Venit-am la. voi 
In .miezul. nop~i, 
Să vă aducem 

··,., · ·-Blaghi- \V~sti ,: -·-~ · ·. " , 
Bog se rudi 

=., .,. , .V eşti . bune·:: . 
Dumnezeu · s'a nlscut-.·'···· .. 
Astl sea1·ă. Snoşti vecer, 

Snoşti vecer, , 
Po vecera ... 
Ot Boga vi 
Mnog<;> zdravi ! 
A ot nazi 
Veselbita ! 
Da ste zdravi 
De godina! 
Da ste jivi 
Do amina! 

J 

Astă sear~, , 
Pe 'nserate. 
De la Dumnezeu 

.. ,.J.Yfultă sănătate ! 
De la noi / 
Veselie·! 
Să fiţi sănătoşi 
Până la anul ! 
S!l trlliti 
In ve·ci ! 

Cules a€tlo nie Mitiit, de 19 affi, din Oasqpckioi. 

CÂNTEC DIN PO,STUL PAŞTILOR 
cand sa joac~ ho'l~a neinche-iată 

Orev, orev, zi 'en. o.rev, Nuc, nuc, verde nuc 
Cltu r!lsteşi pu plănină, Când creşti pe munte · 
Pu pl · nină pu răvină,. ie munte şi pe câmp. 
,Padălu lut~ s1ăna Cade brumă arzltoare 



f • 

CILtu mene. malot, m.um:~. 
Brallfi mumir bujur tveti · 
Em gui brală, em placll,: 
Lulo ·boje, IDJli boje, 
Ză şte ţmie buj ur ţveti 
Oă_ tu n.eamăm părvu liubi, . 
Ai âll bira, to dă gledă, 
1 az dă chica, to di zemă? 
Iz pătiu vărvi iuln.va'Ci, 
luluvaci. bilu vaci. 
To nl Sta-ncă pudumă; 
Milei„ Stanche, ni dei placă! 
Az şe b~de pervu liuhl 
'rî şt, bireşi~ . i az şe -gledăm; 
Ti şe crucişi, i az şe zămăm. 

Ca minl'Y'-.9: mieii ~; -
A adunat fa.ta flori de bu,jor. 
Le ad una şi plâ'ng~a -
Ah, poamne} milostive. Doamn°'i 
De ce mai sunt flori de baj or,' 
Dacă n'am .p_e futâiul iubitj 
Eu să le cule.g. el să le-privias~, 
1..-:u să mă gătesc, el să le ia, 1 
:Pe drum trece văcarul, 
Văcarul, bivolarul. 
El vorbi Stancăi r 
Taci, Stan.co, nu mai plâ.nge. 
Eu voi fi primul tă:n i:u.bit. 
Tu să culegi„ eu să privesc, 
Tu să te g.ăteşti;· eu să ţi le iau, 

Oules elf Luc,,·eţia DuJititresmi, iwud-ţtUoaro, 4eta u fata 11u,,re dht 
<Ja$a1ckiot-Doh$ta,1iţa. · · 

RADU . ŞI TUDOR 

Oăcăvi pomen o stana.Io 
Na Beidaut, selu guleamu, 
Na Ciula,c Vălcuută s:vadbă ~ 
Sfirchi i câvah sfirehă ; 
Nâ, burba; na pilivanstu, 
Radi i Tu'dur dvamă. · 
Tii să 2 ilav.ehă ; 
Beli-si răt,e plascăh!. 
Radi 'l'\idur zJHa vă 
~jn' gu nibe- iigăn~ 
'F cerpa zimea gu putupi: 
Tudur du Bagă isvică.: 
Po scoru Dina dtt dode. 
- Oăţata Dino dă gled~ş 
1 Dimca d;t gă jeniş. 

Oe ispravă s'a '» tâmple±. 
1n Beidaudt sat mare, 
La nu.nta lui Ciulac Vfilcu ? 
Fluiere şi cayale câ.niau ; 
La trântă, la pelivănie 
Radu şi Tudor 
S'au &pucăt; 
Mânile albe plesniau. 
Radu îl ·prinse pe Tudor 
Si·l ridică in cer 
Şi 'n pământul negru îl izbi . 
Tudor strigă p ân' la Dumnezeu ; 
Să vie iute lâna. 
- Să vezi de copii, 1Jino, 
Şi s'o măriţi pe Dimca. · 

Cufe-8 d13la Ma·ria Iva-1wva: di1i Caisa,pckiot. 

-"· 
I 

S1'0TAN ŞI URSUL 

Stuia.uedeşe j pieşe, 
Maică-mu u divan stueşe, 
Stăclt ceşe tfa dtrjeşe; 
Toi să ·p:ut musta pusmivă, 
Stuia.n.Q.va m1;1.i-cittt 

Stoian. bea şi mânca, 
Mamă·sa f divan şedea, 
Pahar d~ sticlă ţinea; 
El pe sub mustaj;ă râdea. 
Mamar, lui Stoian 
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Tea n,a Sti:uax,. dumaşe· : 
Stuiene·. sinio, Stuienei 
Cătu ideş l pieşi 

·Şto -sa. put muţita pusmivaş? 
Stuian mame dumaşe : 
As şi tă, m_amo, pu,pităm 
De dă să, mamo, puserie 'ţ 
ei mă Ţariu vioăL 
Ci imă. mecica pilivan, 
Şes gudini hi'a.nena, 
Tri gu.~ini_ ucen:a. 
- .Se şi tă, mamo, nameret. 
Stuian maică-si puslu~ 
l si pri Ţari utide 
I si na Ţariu vicăl : 
Tariu liu 1 Sulimaniuliu, 
Zaşto ma vicaş, Ţariuhu? 
De tii toita meci.ca, 
Mecicata pilivaneata ? 
As dodah da se pubore. 
l să Stuian fanalo 
Săs mecicata da se bor~ ; 
I să puboreha 
Tri dena i tri naşte. 
Netu .s,ă mecica. ustavă, 
Netu Stuian umUl'iavă, 
Cătu Stuian răsărdisă, 
Ci si meeicata · izgănă, 
I du nibe izgăna. 
'F cerna ZÎilll agu pu.tupi. 
I sărtetu i izyade 
l na Ţariu gă zănese 
1 na Ţariu duma.şe, : 
- Na ti, Ţare, mecicata. 
Mecicata> pelivaneata. 
Cătu trescă t-ă tri.se, 
Săs nea: da sa istireav~ş. 

'278 

Vorbi lui ·Stoian ; :. 
Stoien..e, fiule, Stoient\ 
Când bei şi ~nanei, . 
De ce râzi pe· sub ~ustaţă ? 
Stoian spuse mamej sale : 
Eu, 1namă1 o şă te 'ntreb 
·o:nde să mă ascund, mamă i 
Căci m'a 0}1em-at Ţarul. 
Si are u.n urs vomic, 
Şase ani hrănit, 
Trei ani in vl tat. 
- Maică, tot o să te găsiască, 
Stoian o asculta pe măsa 
Şi se duse la Ţar.ul 
~i Ţarului i-a spus : 
Ţarule, Solimane, 
ue ·ce mă chemi,_ Ţarule ? 
Unde ~-i ursul, 
·ursul voinicul '? 
Am venit să -mă trântesc. 
Şi se a~ucă Stoian 
t, u urs\tl să se tr~nti.ască ; 
Şi se trântiră · 
Trei zile ŞÎ' trei n~p~i. 
Nici ursul nu se lăsa, 
Nici Stoia.n nu obosia 
Şi când nii se sup~ră Stpian, 
i:-- i mi.J înşfăei\ pts urs, 
Jl ridică pâvă '.n„ cer 
Şi-l izbi în ţărâna neagr-l. 

• "'. & ... 

A po1 n scoase, 1n1ma 

Şi i-o dete Ţaru 1i 
Şi Ţaru).ui îi zicea: 
Na-ţi Ţarule, ursul. 
·ursul, voi:ni.ciu]. 
Când iriguri1@ te-or trepiţira. 

- Cu ea să te lecue~ti. 

CÂNTECUL L[JI S'l'OIAN 

Povn.iş li, matllOi znaiş 1i 
V' ga beşi zl a zimă, 
Zra zi.mă, gla.dnă gudină, 
I Iii behm.e devet drugari, 

'.~'ii minte, mamă, etji ; .. 
Când era iarnă grea, 
Iarnă. grea ioapiete mare, 
Ne·am întovărăşit nouă priete,llj, 

, 
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Să zlcll.nahme '. cogutu sreşnim Ne~am jurat: pe cine•otn întA.lni 
Slts crl:fta. mu dă sl pricistim. Ou sângele lui să ne 'mpărt~im . 
Sreşnahmi, mamo, sreşnahmi, Şi-am întâlnit, mamă, am întâlnit, 
Sreşnahmi bati i bulca Am întâlnit pe nenea .şi cijmnata 
Săs măşcă rojba, Cu un prunc băeţaş. 
5 icichite mirno minaha ; Toţi trecură În pace ; 
As mirno ni minah; In -pace eu n'am trecut: 
Drlp,m hatii i bulca u gurata, Am atras pe nenea şi cumnata în 

Nătăhnam deditu na şiş 
Turem bulca da pei, i bati 

Dă vărli deditu uf ogănea; 
Setne ustaoh-ghi tam, 
Stignam moita verna drujina 
Sreşnah.m1, mamo, sreşnahmi, 
Sreşn.ahmi ina perdea; 
Ot tri stărni og,lln zapaleh 
Cngatu o:fţite bleineaj 
Zvezdite ut•nibetu padaha. 
U tam să sltvărnahmi, 
}finahne pri ini grozde -: 

Sicichitfl, mamo, cusnah'ă ; 
Az) cătu pusednah, 
Moita rlica isăhnă. 
- Stuiene, mamo, Stuiene, 
Devet gudini lija~l si 
Devet pustelchi izgni, 
O.şte devet d~ lijişi, 
Pu cu.nat, noştum, dl mine.ş, 
~ăs iglata dă să putpirăş 
~ăs st~bă u gărrietu d~ slejiş 
Na dănutu tutsohi dă sedniş. 

,I 

pădurat 
Am înfigt copilul in irigare. 
Pusei pe cumnata să cânte şi 

pe nen-ea 
Să 'nvârtească copilul pe foc; 
Apoi i·am lisat acolo, 
Şi ajunsei ceata m~a eredin:oioasă. 
A·m întâlni4 mamă, am întâlnit, 
Am întalnît ·o târlă ; 
Din ttei părţi ioc i.-am pus 
Câ.n<l oile beh~au, 
8telele din cer cădeau. 
De·acolo ne·am întors 

' Şi-am trecut pe lâ.ngl nişte stru· . ' guri; 
,Toţi, ~amă, au gustat ; 
Eu, cand am vrut să gust, 
Mâna mi s'a uscat. 
- Stoiene, mamă, Stoiene, 
Nouă ani ai zllcut, 
N o~ă saltele ai putre~it, 
Incă noult sll mai zac1, 
Pe ată ca pe pod sl treci, 
ln ac să te razimi, 
Cu seara în oală să oobo:ri, 
Jn fundul oalei turceşte să .şezi ! 

' . 
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FEMEILE 

. ·~ 

(Poveste t~t~rea se~) · · 

• 

I 

• 

Era odată un om care aveâ o fată aşa de bună 
şi de frumoasă, cum rat_ mai poţi găsi, - şi de ·aceea 
era râvnită şi peţită de toţ,i ftăcăfi de prin pre jur. 

Odată veni unul şi o ceru. Cum ilăcătil era de 
neam bun, ·frumo.s şi bogat, tatăl i-o făgădui. După. 
aceia veni un altul şi -văzând că tatăl nu vrea să i-o 
dea,-fiindcă o făgăduise celuilalt,-trimîse vorbă că 
dacă nu-l primeşte de ginere, atunci el va · venl cu 
tot neamul lui şi-l va omorî, Ii va pustii toată averea 
şi-i va luit fata. Omul . n'avu încotro şi făgădui f~ta 
şi acestuia. La urmă veni un fiu de _paşâ,-.adus: de 
faima fetii; - ca s'o ceară şi om1:1l n'avu ce iace şi-i 
dete · şi acestuia răspuns bun. 

Acum; ce erit să facă bietul om '? Se sbătea, dân
du-şi cu pumnii în cap şi smulgându-şi păr.ul, căci 
aveir ·numai o singură fată şi o făgăduise la ,trei flă„ 
căi. Intr'o zi, mergând el amărât pe câ.mp, se întâlni 
îµ drumul lui cu un p·ustnic, ţare strângeâ burucni 
pentru mâncare; erit tare bătrân şi avea o barbă albă 
revărsată = peste piept. Pustnicul,-văzându-1 pe 011;1 a
mărât, - se op"i din cules, puse mâna streaşină la 
ochi şi-l întrebă de ce este necăjit. Omul îi povest'l 
tot an1arul lui, iar bătrânul cu barba albă ii zise : 

..:.... ,~Nu mai fii necăjit1 căci te scap eu. Să mer
g.em amândoi la casa tal" ŞJ porniră la drum. f)e 
când mergeau, pustnicul întrebă: 

- ,, Ai acasă o căţea şi o pisieă? " 
- ~Ani , răspunse omul, - dar ce faci cu ele 't" . 
- ~ Vei vedea!" şi porniră înainte. 
Când ajunseră acasă) omul aduse pustnicului că· 
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1eaua şi pisica. Bătrânul întinse toiagul, -spuse tncet 
câtevâ voţbe netnţelese şi deodată căţeaua şi pisica 
se pretăcură în două fete, care nu se deosebiau Intru 
nin1ic de cea a omului. 

- ,, Uite, - zise pustnicul,-ai acum trei fete, pe 
care nici tu nu le poţi deosebi una de alta; dă fie
cărui peţitor câte. una şi pace bună." 

După aceia bătrânul îşi luă toiagul şi plecă. 
On1ul, rămas singur cu cele trei fete, nu mai 

cunoaştea nici el care -este fata I ui cea bună. ': 
In urmă, au venit cei trei flăcăi şi au ]ual · fie

care câte o tată, iăcând nunţi mari cu a1ai. 
Vreme de un. an după aceia, i s'a făcut dor o

tnuluî şi s'a dus să-şi mai vadă fetele şi ginerii. A 
iners el n1ult pe jos şi -intr'o seară a · ajuns la unul 
din ei. A găzduit bine, a mâncat bine, ca . la fata ~1 
ginerele 1 ui. A doua .zi _de dimineaţă, stând de vorbă 
cu ginerele său, l-a întrebat cum o duce ,u. femeia ·1 
Acesta răspunse: 1 

- riAş duce-o bine, numai atât că uneori urlă 
la n1ine oa un câine1

\ 

Omul pricepu oă aceasta era fata .făcută dintr~o 
căţea. Plecă de aci şi se duse la cel de al doilea gi
nere. Când întrebă cum o duce, i se răspunse,; 

-_, Aş duce-o bine, numai atât că uneori mă zgârie 
ca o pisică" . . Şi om ul pricepu că aceasta era făcută 
dintr·o pisică. Când ajunse la cel de a1 treilea ginere 
şi-l întrebă cum o duce cu femeia, acela ii răspunse: 

- »Sunt foarte multumit şi n:am nimic de zis". 
~)mul începu să plângă, căci acun1 îşi rec1.lnoscu 

.fica 1 ui cea bună. , - . 
· Si de atunci în lume sunt trei feluri de ien1ei: 

ce1e născute din femee, din căţea şi din pisică. Să te 
ferească Dumnezeu să ai parte de vreuna din cele 
două dit1 urmă. 

Colea1-,ă ,le Ia :t.ee!Je1'ia lluvagi, tătar dio sa:tul 11er·veJia, CQu1. 
T:1ll,i~eac.1 Ju<l, Constao$tt de 

I. DUMITRESCU 
lnv!ţător-P11~ve1ta 
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D1N LEON DIACOHUS 

Războiul bizantino·rns intre Ion Tzimisces şi Swiatoslav 
LA SILISTRA 

Cartea IV cap. 5. Pe când (tmpăratul Nicephor) işi 
trecea timpul cu acestea 1)~ 

1 
iată el\ veniră soli de la 

l\Ioesr 2) , spunând că stăpânitorul lor îşi cere obişnuitul 
tribut şi că pentru aceasta au fost trimişi la împăratul. 
Iar ac~sţa, umplându-se de ,mânie peste firea · lui,-căci 
de altfel era un opi măsurat şi nu ' se lăsa stăpânit din
tr'odată de vre·o supărare1 - ridicându-şi glasul zise: «E 
o ruşine ca Romeii, victorioşi prin arme asupra ori că· 
rui duşman; să pl8tiască tribut ca sclavii unui nean1 scythic 
păcătos şi spurcat !» Apei, întorcându-se către tatăl său 
Bardas-căci din întâmplare se atla alături, având ·ran
gul de Caesar-îl tntrebă , parcă. nedumerţndu-se: »oare 
ce vof l\loesii de la mine cu tributul acesta pe care-J 
pretind Romeilor? Sau poate că m'am născut să fi11 sclav? 
·şi oare voiu plăti tribut Ea, augustul impij,rat al Romei
lor, unui neam spurcat şi calic ?". Porunci apoi ca solii 
să fie pălmuiţi peste obraz şi le zise; «haide, plecaţi şi 
vestiţi pe stăpânul vostru cel îmbrăcat ·rn cojoc că în 
curând prea puternicul şi prea strălucitul împărat al Ro
meilor ti va călc~ ţara şi-i va plăti tributul cu vârf şi în· 
desat,: ca sâ se înveţe minte, de trei ori sclavul di,n stră· 
moşi, şi să cunoască pe Don1nii Rom.eilor ca· stăpânit 

l) (Ăţ ser&ă,rile pendn,i cti.~rit·ea cetăţii Xan,s1tS {Uti Asia Micq,. 
2) Mcesi-li0,1;,u..totii <1,fnt1•e Balcani ·~i D1tn.at·e. • 
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iar nu să le ceară tribut ca ltnor robi». Zicând acestea~ 
îi trimise spre ţara lor :· iar el, strâng~ndu:şi toată ar~ 
mata, porni în ·potriva ~Ioesilor şi câte cetiîţui ,erau ve
cine cu Romeii, pe toate le cuceri prin atac.. Insă mai 
apoi, cunoscând locurîle şi văzându-le sălbateee. tare şi 
pline de păduri,-căci poetic vorbind în Ţara Moesilor „re
lele se îngrămădesc pretutindeni peste rele", plină fiind 
această ţară de codri şi prăpăstii şi mlaştini şi de bălti1 
fiind apoasă ţara ~i acoperită de păduri dese şi inchlsă 
de pretutindeni de munţi nestrăbătuţi şi aşezată' lângă 
Haemus şi Rhodope şi_ brăzdată de râuri foarte mari>
toate acestea văzându~le Nicephor, s'a răsgândît să-şi mai 
ducă armata nealcătuită a Romeilor prin locuri .primej-,. 
dioase, ca să nu cad·ă ca o turmă. spre măc~l în mâinile 
Moesilor. Citei se povesteşte că nu o singură dată s'au 
războit Romeii prin clisurile Moesiei şi. că au fost nimi· 
ciţi în chip duteros. 

cap. 6 : Deci lui hotărârea s.ă ilu se mai primej• 
duiască prin acele locuri grele şi sălbatece, ci, adunându-şi " 
armata, se întoarse la Byzant şi apoi, chemându-l pe 

· Calocyres, pe care-1 inţestl'ase cu demnitatea de paţricianl 
un om îndrăzneţ şi înflăcărat, îl porni la Tauroscyţli _pe 
cari în graiul comun ii numim Ruşi, ~â să le inpartă au
rul dat de dansul, in greutat~ de cincisprezece centenarii 1) 

şi să·i conducă spre ţara ~{oesilor, pe ca1.'B s'o ocupe . 
i\stfel Calocyres plecă la TauroMSeyţi; iar împăratul) 

ducându-se la circ, conducea jocurile equestre. 
Cartea V. cap, J. .. Jar Calocyres patricianl;ll, care 

fus.es<e trimis la Tauro-Scyţi prin poruncă împărătească, 
-de îndată ce ajunse în Scythia, legă prietenie cu Dom„ 
nul acestei ţări şi, cumpărându-l cu daruri şifermecându.~l 
cu meşteşugite vorbe-căci peste măsură de lacom de 
câştig este neamul Scylhic şi aplecat către daturi,-l'a 
induplecat să porniască în potriva Moesilor cu o armată 
numeroasă ; apoi, învingându-i, să· Je ia ţara în stăpânire 
si să se aşeze in ea ; iară lu.i să·i înprurnute oşti inpo
triva aomeilor, ca să puie mâna pe putere şi să. capete 
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~oro ana imperială. Pentru aceasta el ti pt.omiaesdarllri 11şa de 
mari din comorHe tnpărăteşti, cum nu se pot înşira ln vorb~. 

cap. 2: Iar Svi1iatoslav 1), căci aşa era numit de 
Tauri, când auzi aceste vorbe, nu.-şi mai putu stăpâni 
pornirea sufletului ; ci, cucerit de speranţa averilor şi vi
sând stăpânirea pământului Moesieî şit cum era. un băr· 

' bat cu suflet aprins şi îndrăzneţ şi puternic şi sârguin
cios, stârni în m:assă toată tinerimea Taurilor pentru acea 
expediµe. 

Âşa dar, adunându-şi o armată de 60.000 de băr· 
baţi viguroşi, in afară de mercenari, porni tn potriva Moe
silor fnpr~ună cu Calocyres patricianuli cu care se legase 
prin lanţurile prieteniei, Iiindu-i ca un (rate: lar când a
junseră la Dunăre şi se pregătiau să coboare pe ·Uscat, 
le ieşiră înainte Moesii eari, aflând de aceasta, pregătiseră o 
armată de ~O.OOO oameni. Insă Taurii, coborând din luntri 
cu foarte mare însufleţire şi acoperindu.;:,e cu scuturile şi tră
gându-şi săbiile) făceau mare măcel în l\Ioesi . Iar aceştia, 
ajunşi la grea cumpănă şi ne mai putând ţine piept, o rupseră 
Ia fugă spre Dorystolum 2 1, un oraş întărit al lor. Se spune 
că în aceeaşi vreme Petru, Domnu] Moesilor i un bărbat 
religios şi venerabil, zguduit de această înfrângere neaş
teptată, căzu în boala epilepsiei şi după putin timp a ·ră
posat. Dar ace.stea s 'au petrecut în 1\>loesia ceva mai 
târziu. ,lnsă Nicephor~ hnpăratuI Rorr1eilor, de 'ndată ee 
înţelese planurile Taurilor şi cum toată viaţa sa .fusese 
sârguitqrl treaz, prea puţin aplecat somnului şi nu cu 
totul rob plăcerilor ·- căci nimeni n'ar putea .spune că l' a 
văzut ehiar in tinerete p-ierzându·şi timpul cu petrecerile 
-luă dispozitii de tot soiul : instruia ped,estrimea, înarma 
cohortele, orânduia falanga călăretilo1· şi înbrăca în zale 
călărimea. De asemenea, ·fabrioând maşini aruncătoare, 
el le aşeză în turnurile cetăţilor şi legând de turnul de 
pe ţărmul Bosforului un lanţ de fier, ce s e ntţ1neşte de 

J) Sp lunutostft lao iu; . 

2> D01,ystoltt,1i=Silisfr·a., Durostor, Crtniicai·ul t'tt-"J "]i.estur scrie ,cti 
S1viatoskiv a ci,cerit .Biglgaria la 967. La. 968 a fost chen1,a,f î,v pat'l'iiy-î-2i 
co1tf'l'a Pecone{Jilor, cari atacau Clt.ievul. Du,pri. ce-i ,resp·itise, el se intoarse 
<lin nou, la. Silistra la 971 şi hfi.tti :Pe Bulgm·i, .ln.tt' iin ~l <lOilea 'T0slioi-u, 
despre Ctlr6 st?iitorii bisa-1i#1ri nu ;sp1t1i nitn.ir:., • . • 

, 
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ohictliu „ Centenarium ~t îl întinse de-acurmezişuJ strâttl4 

torii pe niştţ trunchiuri foarte mari şi·J legă de turnul . 
castelului din partea opusă. Şi cu1n era activ şi adânc 
ln planurile sa.Je, nimenea dintre muritori n'ar fi bănuit 
din faptele Jui Jn potriva cărei naţiuni va porni războiul. 
rar lui i se părea folositor si·şi facă prieten pe unuJ dintre 
duşmani, socotind că astfel va fi superior celuilalt şi că~I 
\'a. învinge mai uşor, 

v<;tp. 3 : Aşa dai;, fiindcă văzu că nu va putea ajun„ 
ge. la o tnţelegere cu Taurii, căei aflase că patricianul 
Calocyres, care $e abătuse de la drumul cel drept şi-1 
disputa tronul, având mare trecere la S,Niatoslav, nu va 
lucra nici de cum după placul său, hotărâ să trimită 
soli •mai degrabă la l\f oesii cei de ac~eaşi lege ca şJ dân
sul. ·Porni aşa dar la ei pe patricianul Nicephor, supra~ 
numit Eroticul şi p,e Philotheu, episcoplll Euchaiţilor1 ca 
să-i câştige făcând apel la religia lor comună-căci l\ioe
~ii cinstesc legea creştină fă·ră controverse -şi să ceară 
de la ei pe copilele· de neam domnesc ca să le însoţias· 
-Oă eu fii împăratului Romeilor, aşa în câtt prin această 
înrudiFe. să se lege şi o pace şi o prietenie nestrătnutală . 
în1re l\foesi şi Romei. Moesii primiră cu bucurie solia şi .. 
urcând copilele de sânge do~nnesG în nişte care-căci . 
femeile Moesilor obişnuese a călători în care-le tritni- . 
sera_ la Nicephor tn1păratul, rugându-l să le vie cât .mai 
curând într'ajutor şi s4 înlăture de la grun1ajii lor secu· 
r~a TaurÎlcţr. . 

cap. 6-9: lmpăratul Nicephor- este ucis în urma 
unei conjuraţii şi-i Ul'n1ează pe tron loan Tzimisces 1 )1 

Cart.e_a IV vap. 3: Portretul lui foan Tzimisceiş; 
„ A v~a faţa albă, de o ·culoare frumoa~ă ; . părul blond şi 
rar spre frunte; ochii ageri, albaştri; nasul fin şi potri-

1) 01<, privi,•e la tmtnele de 1'zl-1tti.1ces, Leo DiacOnHl sc-rie in ca-rtea. . 
V c,-p. 9: ,,era 1iu1nît Tsti1,iisces-·frth' aceasta poreclit ~e if,tiba a1·1tiea9i6, 
lf'adusq i·n g1·eceŞte, itisenilieMă J,1>t1ltachi.tes" : căci . ii.·a căpătatHo pi,uJ. 
foas·te scurt de stattt1·d", In !Jt:eacet, ·m,edie11ala ,,,nilflac1utes" , însein.,ia pitic. 
O rlhnologie deosebita. o ,tr.i mvaţahit co·mea1i !1frbiecl : î1i Ar1tien-ia, #teti·e 
e.'l:istă 'ltn 01'UŞ 1,Cem,iş(l«,ietlfl"., 41i~1>"6 Ca1~ ît~~11tZ1iecteă „Sctfl.dal <k p«t:w.• ' 
rd."1 pe cai-eHl .pQa,rţci 'i»·.ientalefo, 111, anf!icliitate (1,($St 01·a,ş se iiiu1iia H~
rm,olis. f~ el s•a n.asc-ut fitnisc!B, ~<;r-e 'l1i ?'1'>*ieneş~e se scrie ,1 C.emif gh-isi 
f - is.e~ ,,~i!laş. de l»l'"Put.ă.,. . . . .· .. . , . , , . ... . 

'" 
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vi t; ba1·ba roşcată · şi pătrată, iar în partea ·de jos potri~ 
vitâ ·$i cam ·puţină, în ce priveşte statuta, era lat in · 
pi~Rt şi în spate şi avea o forţă de uriaş. şi multă agi
litate în mâni şi atâta vigoare!, în cât cu greu ai fi stat 
inpotrivă-i. AsemBnea eroilor, era lipsit de fri.c·ă şi tare 
în nenorociri şi de o îndrăzneală surprinzătoare pentru · 
corpul său cam puţintel. Năvăli~ singur, fără teamă, ··tn 
oastea inamică şi făcând un mare măcel, se întorcea iute 
la ai săi; · ne.vătămat. In sărituri1 ia jocur~le . cu mingea, 
la aruncatul lăncii, la încordatul arcului şi la săgetat, în
trecea pe toţi cei de o vârstă cu el. Se spunea chiar, câi, 
aşez!m'd pairu cai înşeuaţi unul lângă. altul ş.i avântân
du-se dintr' o · parte, întocmai ca o pasere,, s~ri_a peste cel · 
din partea . ceialaltă. Trăgea aşa de bine Cij . săgeata la_ 

, ţintă, îo cât- o petrecea şi printr'un -inel şi întrecea şi pe· 
faimosul insular cântat de Homer în străpungerea ţintei · 
cu săgeata. Aşezând ·O minge de. piele în fundul unui vas 

• 
d~ sti"clă şi dând. pinteni calului, o izbia din fugă cu un 
băţ aşa că, scoţând· o din fundul vasului, o purta prin 
aer ; ' iar vasul rămânea în acelaş loc nemişcat şi neyă
tămat. Er;a mărinimos şi darnic mai presus de toţi : ori 
cine ar · fi cerut de la dânsul ceva, nici odată · nu pleca 
înşelat în speranţele sale~· Astfel făcea bine tQturora c.µ 
bunăvoinţă şi veselie, înpărţ.ind ca un profet · 'nectarul 
binefacerii ; -şi · dacă Basilius, .prefectql Cubiculului, ti}ar 
fi întârziat această pornire nesăturată spre dărnicie, · în 
curând ar fi golit însuşi tesaurul imperiului prin risipa 
faţă de 'Cei săraci. Acest defect mai avea împăratul Ioan, 
fiindcă era aplecat prea- muU-spre băutură, şi vin şi os:. 
peţe· şi se arunca cu lăcomie în plăcerile trupeşti. 

cap. 8: Impăratul Ioan îşi frământa sufletul Jn multe 
griji şi sta la cumpănă în ri'ispântie, de teamă să tiu 
gr~şiască drumul drept Căci lipsa de hrană şi foametea 
bţntuia de trei ani ii:nperiul Romeic ... Şi mai ~meninţa şi 
primejdia Ruşilor, deschizându·i · perspective nu, tocmai 
înveselitoare, precum şi inc1+l'S.iunile Cartaginezilor şi ,.A
ra~ilor în Siria de· lângă Antiohia, . care de curând trecuse 
ub stăpânirea . Roni'ejior~ Insă foametea, acest rău ne„ 

Siruit1 el o înlătură adunând provizii cu sârguinţă ,şi i\l-: 
b 

• 
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(ea1ă din toate târgurile. Infrânse atacurile Agarenilor •) 
' cu ajutorul trupelor de orient, con1andate de patricianul 

Nicolae care1 fiind eunucul casei împăl'ăteşti, prin multe 
exerciţii căpătase _iscusinţa războiului. Cu S\viatoslav, ca
pul oştilor ruseşti, hotărâ să · lege pace, Astfel, trimiţâ_nd 
soli la dân~ul , îi propuse ca, primind plata promisă lui 
de către Nicephor pentru invazia în lVIoesia, să se întoar· 
ci la casa sa şi în Bosporul Cimn1eric şi să părăsiască 
Moesia, care aparţine Romeilor şi care din vecbin1eincă 
J'ace I parte din Macedonia. C,ăci se spune că Moesii, des
l'tcându-se de Cotrag; 1 Ohazari şi Cumani, neamuri hi
perboreice 2), îşi părăsiră locuinţeţe lor .părinteşti şi, ră
tăcind prin Europa, au ajuns să se aşeze în Moesia în 
vren1ea când stăpâhia la Rome~ Constantin supranumit 
Pogonatul 3) şi că de la şeful lor Bulgar şi ţara fl'a nu~ 
mit n1ai apoi :Bulgaria 4). 

cap. 10: Iar S,viatoslav, ingânfându-se de- biruinţa 
sa in potriva MoesiJor şi trufindu-se cu barbară îndrăz
neală-căci acuxn era stăpân puternic în ţară şi prin 
cruzîmi neobi§nuite ţinea în frâu pe Moesii fricoşi şi spăi· 
ntântaţi, mai ales că, luând ·prin luptă Filipopolea, se 
zice că, după obiceiul barbar, cu multă cruzime a cru
cificat 20:000 oameni prinşi în cetate, iar pe ceilalţi cari 
au rămas, predându~i-se, i·a maltratat:~ dete solilor Ro· 
mei răspunsuri trufaşe şi îndrăzneţe· ! ,, că el nici odată 
nu ·va părăsi această ţară roditoare, dacă nu i se vor 
plăti sume mari de bani, răscun1părându~se în acelaş 
timp cetăţile şi robiî ~i câte a c-âştigat prin răzbqiu; că 
dacă Remeii nu \'Or să-i plătiască acestea, atunci săpă~ 
ţăsiască Europa, unde nu au 'nicf un drept şi să s.e re
tragă tn Asia ; că, în fine, sub alte condiţii nu va putea 
fi pace între Tauro-scyţi şi Romei~. Iar împăratu) Ioan, 
de îndată ce primi asemenea răspuns din partea unui 
$cyt, trimise soli cari să-l înştiinţeze astfel : că .,,paeea, 
dltuită nouă din ·vremuri vechj _şi pe care. Durrinez~q . 

'. i) Agai-eti.i= Sffl·r:tsiti-i, Arabi. 
2) Nea,nio'i noi·dice, diii spre Volga.. 
3} C·thi- Pogona.t-id 668-686. 
4};Fa.is. B_Mlg(t,ri, Vo!ga~i de Za.,{I, ţr'1~. 

• 

• 
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he--a .păstrat~o netulburată, nu se cade. să fie câtuşi de
1 

puţin ·Smintită de noi, fiindcă Providenţa este aceea care 
conduce totul · şi fiindcă noi ne conducem de legile creş
tinilor. Pentru aceia vă sfătuim ca pe nişte prieteni . şi 
vă îndemnăm să ie.şiţi pe dată din ţara care nu ·vă a·" 
pavţine, fără întârziere şi fără tăgadă, cunoscând că, dacă · 
nu veţi da ascultare ,acestui sfat sănătos, nu noj, ci voi 

1 înşivă v.eţi fi aceia cari veţi tulbura străvechea pace. Şl 
acest răspuns noi nu vi-I dăm cu îngâmfare t căci ne 
punem nădejdea în Christos, Dumnezeul cel fără de m.oarte 
aşa-. căt de, nu veţi ieşi din ţară d·e bună .voie, vă vom 
scoate şi ,făt' de voie. Şi cred că nici tu nu ai uitat de 
nenorocirea tatălui tău Ingor care, nesocotind tratatele 
încheiite cu jut ământ, s' a pornit cu multă răscoală . şi 
cu nenu~ăr3:tă mulţime de luntri, plutind .spre regina o-.. , 
1'aşelor 1 ) şi in urmă s'a întors cu multă durere,.cq 2'ece 
1untri numai, in Bosporul Cimmeric 2), făeµndu-se el sin
gur vestitotul nen~rociriisale. Trec cu vederea şi. moartea ·. 
lui grozavă când, riâicAndu·se cu războiu· f~ contra Ger~ . 
manilor, şi fiind prins de aceştia, fu legat de trunchiul 
unui arbore şi s pintecat in două. Şi cred că nici tu .. în-
suti nu·ti vei vedea căminul dacă .vei constrâng~ armele 
Romei.ce sâ porniască înpotrivă·ţi, ci până într'atâta .vei 
fi zdrobit chiar în ţara _în care ie afli înpreună cu oştilţ.~ 
tale, în cât nici _.o corabie nu va scăpa ,spre Scythia ca .. 
să vastiască sfârşitul tău g:rozavc'. Iar Swiatoslay:, îl)fQ. 
riindu~se de un astfel de răspuns şi cuprins de mânie 
şi- trufie barbară, răspunse astfel : t!Nu v.ăd nitnie c~re 
să. siliască pe împăratul Romeîlor să vie la ·noi; să nu 
se osteniască deci . cu drumurile spre ţara aceasta, {ţjc_~ . 
n9i înşine în curând ne vom· înşira corturile Ja porţite. 
Biz~nţuluţ şi vom încinge o·raşul cu un val întărit şi n!~. 
vălînd intr'ânsul, ii vom <'.;UCel'i CU forţa, dacă meri~ă a„ 
tâta osteneală, şi vom d9vedi cu fapta că noi nu sunt~iu 
dom; nişte ~eşteri, . cari ţrăe~c d~n munca mânilor,. ci. 
bărbati de sânge, ce se luptă cu a:rmele cu duşmanii. Ş.i 
poate că el judecă forţa rusească} din neştiiuţa 1, după, 

i) C<»i$t0t>itri·nopole. : : . . · · , ,. • , ' 
2> ,Str. CMt·ci a<Uţ leni~~'le futn E Atioo~luî ·şt .t,t;,;.NiJ(}l,'jj1v,.,!:. 
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··vre'!o muieruşcă crescută la umbră, sau după nişte copii 
cu caş la gură, de încearcă a ne spăimânta cu astfel de 

. tă "" . l amen1n„ r1 . .. . 
0fip. 1.1: Impăratul, de îndată ce primi acest răs

puns trufaş, înţelese că nu mai este tin1p de tărăgănat, 
ci să 'pregătească totul cu cea mai J_nttre sârguinţă pentru 
tă!boîu~ ca să preîntâmpine invazia aceluia şi să-i inţhidă 
drumul spre regina oraşelor. Numai decât el alese o ceată 
din tinerimea viteaz.ă, pe · care o numi "1iet.ijuritpare" şi · 
porunci să fie gata pe lângă dânsul. Apoi alese pe Bardas1 

. Magistrul miliţiei, supranumit şi Sclerus, fl'atele Mariei care 
a- răposat după căsătoria cu , împăratul1 un bărbat ·ager 
şi de o. rară virtute ; îl al~se apoi şi pe patriciaI).ul Petre, 
cel ce :fuses@ numit Prefect încă din timpul împăratului 

-Nicephor pentru calităţile şi vitejia, sa în războiu, - căci 
··se povesteşte anume că pe v-remea când Scyţii intraseră 

· în Tracia, Petru, deşi eunuc, li-a eşit îaainte cu legiunea 
sa; iar ducele Scyţilor1 om uriaş la trup şi bine înzăuat, 
rasucindu-şi suliţa ·enormă, şi înaintând călare intre eele 
două oşti, se fălia că cine ar îndrăzni să se măsoare cu 
dS.nsul. Jar Petru, adunându-şi puterîle şi curajul şi, îm„ 

. potriva aşteptărilor tuturor, r€pezindu-şi calul cu pintenii 
şi prinzându-şi lancea cu putere, o înfipse cu amândouă 
mAini!e în pieptul Scytului ; şi a fost a:şa de grozavă Io~ 
vitura, încât vârful ii striipunse spinarea, străbătând şi 
za.lele, iar uriaşul se prăbuşi la pământ fără a scoate nici 
un cuvânt~ la care privelişte nouă şi de minune Se:yţii, 
spăimântându-se, o rupseră la fugă. Pe aceşti doi ooman„ 
danţi ii alese împăratul şi le porunci ca, adunându-şi for-

. (ele;- să porniasca spre părtile vecine ale Moesiei şi să~şi 
·aleagă în acele locuri taberele de iarnă ; apoi să-şi hâr .. 
:şi ască oştile · bine ; să supravegheze ţinutu], ea-nu cumva 
să-i scape pe. Ru§i în ţară şi să trimită în locurile duş ... 
manilor oameni îmbrăcaţi în straie scytice şi cunoscători 
' de ma:i multe limbi, aşa încât să iscodiască planurile lor 
şi apoi să le comunice împăratului. Primindu-şi ac.este în
sărcinări -dela împ!iratul1 ei porniră la drum cu oştile tn 
Europa. , _ . · . ,. . . . . . . 

C"p, .:·12.:. Ruşii, .cum aflară de trecerea. !ori .trimiseră 
î 

• 
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· înajnte <>" parte din oaslea lor, căreia îi ·adăogară şi ·Utl 
mare· număr de · 1Iuni şi de Bulgari. Jar magistrul mili· 
ţiei, Bardas, aflând de sosirea lor şi cum de altfel era 
om ager şl lntreprinzâtor, se folosi de acest prilej şi cu 
mult curaj şi însufleţire, după ce•şi adună in Jurul siu 
trupa de elită, porunci să se ridice steagurile ca să se 
măsoare cu duşmanul. Il trimise înainte pe Ioan Alaca 
cu lnsărcin'area de a iscodi p.e Scyţi, spre a-şi face „o 
ideie de numărul lor şi ln ce loc au tăbiîtât şi ce anume 
fac şi apoi, văzând aeesiea, să repeadă numai dectl,t un 
·sol, care să-l vestească de toate, pf'ntru ca în urmă .s~""şi 
poată orândui oastea pentru războiu. Iar f oan, luâi}du-şi 
tovarăşii , aleşi, călări fără zăbavă spre Scyţi .şi chiar a 
doua zi trimise înştiinţare la Magistrul mi1iţiei cu indem· 
nul să vie cu toată pute-rea armatei, căci Scyţii nu sunt 
departe şi c.ă au tăbărât in apropie1e. t -uzind acestea, 
Bardas îşi împărţi oastea ln trei, poruncind ca o parte să 
ţie drumul drept, iar celelalte două s;ţ meargă .pe de lături 
·prin păduri şi, de îndatil ce vor auzi glasul trâmbiţelor 
sunând atacul, să năvălească din ·ascunzători: După ce 
porunci ac.estea comandanţilor, el porni de·a drept;ul in 
spre Scyţi şi începu lupta cu străşnicie. Iar oştile .d.uş
mane îl întreceau tn număr, .socotindu-se la peste 30.000 
oameni, p.e când ost aşii lui Bardas, împreună. cu cei cari 
stăteau ascunşi -1n codri, abia ()acă erau vre•o 10.obo. 
Intre a-cestea cele două o.şti lovţndu·!>e de aproape şi că
zând cei mai- pu.ternici dintre luptători, se ~pune că .un 
oţi.recare Soyt, încrezându-se în puterHe şi mărimea trupu
lui său şi repezindu':'se călare · dintre ai săi împotriva lui 
Bardas, îl izbi cu sabia în coif ; insă lovitura .căzu . ~ 4 

darnică, iar lama, curbându·se in ' cască, lunecă alături. 
-Iar Constantin patricianul, fratele lui Bardas, un tânăr că· 
ruia abia îi mijeau tuleie ln barbă~ însă. vo.in1c la trup şi 
in forţe, se aruncă cu sabia n'ăvalnic asupra Soytului.; şi 
acesta~ temându-se de ra:nă~ îşi ~plec,ă trupul pe şoldul 
calului, evitând · lovitura pe care insă o primi calul it:i gat, 
care-i fu tăiat în cunneziş ; iar. Scytul ;ptăbu~du-ae la 
pământ odată cu calul, fu ucis de Constantin. , .. , ,i 

:' · -- Cap. '13:.: Deci cump.ăh.a tiruinţţi JncliQâu~!ftSe când 
. 
• 

www .ziua constanta. ro 



.... 

fptr'.o p;art.e, când ,inţr'~lta şi iarăşi aplecâQdtJ~~e ţând _spre 
. qriii, · când ·spre alţii, Ba:rdas'' portirici să ·se- sun-e ttăm:bi .. 
ţele puternic şi'să cherne-oşlile' iri ajutor; iar ac~stea: i1a' 
auzul goarnelor ieşind din ascunzători,

1

cad ·în spatele ScJ
'ţil.or cari, cuprinşi de frici, şovăeic 'spre fugă: ·Şr Irită nu 
pţ>rnisei"ă. bine pe rugă, când uri fruntaş dintre Scyti, ·iieo
sebindu ... se. de toţi -~eilalţi prin mănm~a trupu1lli· şi·· prin 
sţrălucitiea armurei, dând ocol printre cetele vrăjmaş·e, in
_demna pe ai săi spre~ biruinţă. Inpi~tetiându~şi -chl~l ~-
tr~-·acesta, Bardas Sclerus ii . despică ţeasta· şi trupul până 
li cingătoarea săbiei ; şi nici coîful nici pieptarul ·hu-i 
in1piedîcă lovitura braţului şj tăişul paloşului, ci, spirite
. câ.ridu-l în două, ii doborî la pământ. Iar Roni@iii scoţând 
·ul1 strigăt de bucurie, prinseră curaj, în timp c~ Scy~i, 
sp~mântaţi de aiteastă 'nouă şi neobişnuÎfă · lovitură~· ·pă-
r'âsiră. lupJ,a şi în urlete o rupseră la · fugă. Iar Romeii, 
urmărindu-i până in amurgul serii, îi ·ttcideau fără milă. 
Se ~pune că în aceast~ bătăli~ au pierit dintre·R~>1µei 65 
~e ostaşi, iar răniţi au }fost r~arte mulţi şi dint~e ·cai ·ae 
asemenea routţj au fost · ucJşi: Iar dintre Sc~ţi au pierit 

' n1aj mult de 20.000. Astfel s'a terminat lupta între R'orii'ei 
şi Scyţi. In timpul acesta· împăratul Ioan îşi treceiţ cu 

' grabă oştile· din Asia peste Hellespont 1) în( ~uropa',- cu 
gând sii le ierneze în părţile Traciei' şi Macedortiei. Acolo 

. ele trebuiau să se exercite zilnic în arme, ca nu ~cumva 
' să. se 'ti:rate moleşite în lupte şi să aştepte sosirea . p-ri
măverii: Căci împăratul hotărîse ca de îndată ce primă- . 
vai:a1 sosind după tristeţa · ierpii,' va fi preschimb~t fala 
cerului, înseninânclu-I; el ' însuşi· să pornîasc'ă cu războiu 
în contra Scyţilor, dti~,ând'· cu sine toată tăţia oştilor. · 
· · · Ca1<tea Vil cap. 9 .: In ·timp ce comandantul Bard'as 

' ·· treţe in Asia cu o parte din ·trupe··· ca · să pofolias~ăh o 
· răscoală, Ruşii pradă şi pustiesc părţii~ Mâceâo~iei: 

Cartea VIII cap 1 : ,, Iar c~nd poson1ora1~ · iernii se 
preschimbă în senin de· primăvară, impătatu}, · ridicând pe 
dată şteagul · crucii

1
· porni înpotri va :'f auro-Scyţilor. Şi mai 

.. întâi .· el lr-ecu pragul bisericii: Mântuitor-ulm _.Pe ·care-Y:a-
, . .... ., . ; "" .. ' .. 

•• · • ~.. li .. ~ • • -,• ' . .. •": ______ ,._." ... 
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~ '"""' ' · .. ~: ,, , . .. ·· ... ~ •. , .......... ,, \. ... 

'www .zi uaco nsta nta. ro 



• 

• 

29ff 

- -
dorăm în Chalcis, ca să-i ceară îndurarea; şi văzând câ 
lăcaşul de rugăciune este prea mic, încât abia puteau ·tn· 
căpea tnauntru cincisprezece oameni, trecând încovoiaţi 
şi cu greu ca printr'un labirint întortochiat,. el dete po· 
runcă să se clădiască din temelii mai mare şi mai fru-

, mos· ~i el însuşi însemnă Jocul ~idurilor pe pământ. Apoi 
se duse la dumnezeiasca şi prea strălucita biserică a. In
ţel~ciunii cereşti de unde, după ce prin rugaciuni ceru 
un înger, care să meargă în fruntea oştilor şi să le. a
rate drumul, trecu in biserica l\1aicii Domnului din Bla
cherne în cântece de imnuri. 

' Şi acolo, după ce prin rugăciuni ceru ;ertarea păca-
telor după obicei, se urcă în palatul ce se afla tot a
colo, având a inspecta triremele 2) aruncătoare de foc. 

Cori\biile stăteau la rând tntr'un golf al Bosporului, 
unde ,se întinde liniştit şi la adăpost portul pentru mltr
furi , încovoindu-se într·o curbă uşoară până la mare şi 
până la un rău care s'aruncă acolo tn mare. Iar împă-· 

, ratul, după ce inspectă plutirea şi luptele triremelor, tn .. 
deplinite după ştiinţa şi regulele ostăşeşti, - şi erau acolo 
peste 300 corăbii, la care se adăugau şi un număr de 
şalupe şi_ bărci, care acum se numesc obişnuit "€alee" şi 
„monere" şi după ce dărui ou argint pe vâslaşi şi pe 
luptători, îi trimise la Dunăt·e ca să păziască vadurile, 
pentru oa. nu cumva Scyţii, dacă ar rupe-o la fugă, să 
poată pluti spere ţara lor şi spre Bosporul Cimmeric. Se 
spune că Dunărea este unul din fluv1!le ce is.vorăsc din 
Eden sub numele de .Phison şi că. isvorând de la ră5ă
ri t, intră sub pământ prin înţelepciunea . Creatorului şi 
apoi, izvorând din nou din munţii Celtici, curge prîn Eu· 
ropa şi tn urmă se aruncă în Pontul ce se nullţeşte Euxin, 
desfăcându-se în cinci guri. Unii însă cred că Phison 
străbate India, numindu-se mai dţ obicei Gangele, pe 
unde se găsesc şi pietre de smarald. 

cap. 2 : In timp. ce triremele plutesc către DunSire1 

împăratul Ioan, plecând din Biza~ţ, sos~şte la Adriano„ 
pol cu toate oştile. Se zice că acest o!'aş a fost zidit de 

www .ziua constanta .ro 



293 

Oreste~ fiul lui Agamemnon, când, după moartea Jnamei 
sale CJitemnestra, rătăcindn-se, s'a oprit aci ~ de aceea 
el se numia mai înainte Orestiada. Mai târziu împăratul 
Adrian, fiind în războiu cu Scyţii şi incânta.t de poziţia 
locului, l~a lntărit cu ztduri puternice şi l-a numit A, 
d ri ano po le. 

Aşa dar, după ce împăratul ajunse aci,, fu înştiinţat 
de cercetaşii cari deschideau drumuri spre Moesia, că 
pasurile cele grele şi înguste ale munţilor, care se nu
mesc Clisuri, ftindcă sunt ca şi închise, nu sunt aproape 
de loc păzite de. Scyţi. De aceia adunându·ijÎ generalii şi 
taxiarhii, Ie vorbi astfel: ,, Camarazi I Credeam că Scyţii, 
aşteptând sosirea noastră, vor fi inchis cu toată grija 
trecătorile şi st.râml'orile munţilor şi drumurile cu valuri 
săpate, aşa în oât· să nu putem inainta fără greutate. A· 
cum însă, când sosirea sfintelor sărb~tori ale Paştilor i-a 
înşelat aşa in căt să nu ne stăviliască drumu.rile ~i tre
cerea noastră, crezând că noi nu vom intra in războiul 
cel cu multe suferinţe şi chinuri tocmai acum, părăsind 
straele ~ele scumf)e şi procesiunile şi lt1.~ul şi teatrele, -
mi se pare foarte nemerit să ne folosim cu grabă de a· 
cest prîlej şî, apucând armele, să trecem numai de cât 
strâmtorile mai înainte ca Tauro-Scytii, prinzând de veste 
de apropierea noasttiă, să puie stăpânire pe tl'ecători. 
Căci, dacă vom fi stăpâni pe clisurile acelor locuri şi vom 
cădea pe negândite asupra lor, cred că vom cuceri, ctt. 
ajutorul lui Dumnezeu, de la prîmul atac Preslava 1) ca
pîtala Moesilor; şi apoi înaintând mai departe, vom sfă
râma şi trufia ruseasca. 

cap. 3: Astfel votbi împăratul; iar generalilor şi 
taxiarh1lor li s)a părut această cuvântare plină de teme· 
ritate necugetată şi zadarnicii, celei erau îndemnaţi să 
clucă oşli!e Romeilor în ţară slreină pe nişte drumuri 
prîmejdioase şi grele. Şi fiindcă rămiiseseră tăcuti o bu
calii. de vreme, împăratul mâniindu-se, le-a vorbit astfel, 
luând din nou cuvântul : cEu ştiu că războiul se face nu 
chibzuind câte primejdii şi răni nevindecate aduce el cu 

J) Prae$tltlava, ia poalele Balcanilo»· not·diei) lwng4 ,·C'1tl Camcic~ 
nu departe d.c Şl~m~. 
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si_ne,. oî cu tnflăcărare şi curaj, c~ ·unur ~ sunt din ·co-
pi°I"ărie îpqetcat tn ,?uj)te şi care) precum şi yoi n ştiţi, am , 
câştigat · atâtea: trofee şi biruinţe. I;ir acum când norocul~,." 

\ întinzându•ne bra;ţele, nu ne dă pas să lucrăm "după voi~?, 
cred ~ă şi voi nu veţi' nega că ttebue să păşim îndrăz~ ' 

. neţ. la. fapte, voi. care aţi. adunat atâta isc~inţă .dip în
tâmplările :ş6văelnice şi nestatornice ale · răzbQaielot. De 
~ceţa, dacă aveţ1 încredere în sfaturile mele~ să prindem· 
acest prilej câtă vre~e Scyţii st_au în trândăvie şi n'au 
aflat de sosirea noastră şi biruinţa şă încunune trecerea· 
clisurilor. Căci d.e 'ndat;i ce vor înţelege că noi voim a .. '- . . 
trece Ş,i-şi vor fl îngţămădit .oştile duşmănoase la strânt~ 
tori, ·mă ' terri că vom isbuti , ţu .bine şj să nu aju_~gem;. 
în încurcătură ,şi rriari' gtejltăţi. Sus inimile da_r ! Amiri- . 
tiţf-vă că ·sunteţi Bomeii cari aţi învins odinio·âră pe toţi 1 

duşmanii cu arma şi să .Pornim ·nan1ai de ~·t\t, dovedll;ld. 
prin fapte virtatea poastră: ! i · . 

cap. 4 : ·v ~rbind u,c~stea, iznpăratul p~rni la _drum 
lwţ>răcat într, o armură strălucitoare, călărind pe_ u'n cal t 
n'lândru şi ager şi purtând pe umăr · o· It1:nce luEgă; iar· 
înaintea sa. metgea falanga namită ,a "ne:maritori]or{t Jn,,:1 

h'iăcată numai în zale. In urmă veniaa 16.000 dintre le;. · 
gionarii cei mai viteji şi 13.00) călăreţi .. Restul armaiei'· 
impreană cu mercenarii, târând cu sine heiepolele 1) şi 
şi _tot felal de maşini de r~zboiu, inaintaa încet la coad_ă, 
sub corn.arida lui Basilie, cărui~ 1mpăratul îi ·încredinţase 

• • ' I 

această sarcină. - . . . ~ 

A·stfel, după ce trecură ca bine. toate locurile pri·: 
mejdloase şi sălbatec~, înpotriva aştepUir1i lor, t·mpăratuf 
porunci popasul şi se odihni cavaleria şi pedestrimea pe, 
un deal . întărit de la natară~ fiind înconjurat din .. doa:ă·; 
părţi d~ un râu a,vănd belşag de a~ă; iar, ziua ţlrmă:-, 
toare el îşi porni taberele din zori de ·zi şi, orânduJodu-şi· 
falangele în coloane adânci, se îndreptă spre Preslava. 
Mal poranci- ca trâ:mbîţţle să. ~.une .nec,0nte.nit, c~mbafele 
să răsune:, tobele să huruiţ~ CH un freamăt . nespus r'ă,-

• i • • .. ; ' ' 

suna totul. La glasul trâmbiţelor se · treziau eco11tHe în 
.. ' ... J•_. -. .. !:-'_,;_ .,•1".;· .... -_{, 

1) helepote = 1»aştui pe-ntri~ ~ettiul cetc,ţilor. ~ ,.,t ·:: · ~- :-'. ,. /t ;. Ir 
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munţ,, .... armele iăngăl'.liau, caiJ nechezau, oştenii: .chiuiau ' 
şi se îndemnau la luptă după obiceiu. Atunci Tatţro-Scyţii, 
cari văzură cum inaiotează, oştirea în ordine, apucaţi pe 
negândite, fură euprinşi de îndoială şi de spaimă. Şi prin- . 
zându-şi' armele eu iuţea-lă -şi aruncându-şi scuturile pe 
umeri-iar acestea sunt foarte tari şi, 1ca s.ă~i apere mai 
bine, sunt lungi până la picioare-se opriră în cete vi
gurJase. acoperiţi de scuturi ca de nişte solzi, pe un 
câmp din faţa cetăţiii ca să se opuie Romeilor. urlând 
ca nişte fiare şi scoţttntl strigăte fiorpase. Iar Romeii, 
înaintând spre dânşii~ se luptau cu bărbăţie şi săvârşiau 
frumoase tapte de arme. Cum fns 1 multă. vreme lupta 
rămase nehotărâtă, imp.ăratul dete poruncă „nemurftori
lor('· să dea un iureş în aripa stângă a Scyţilor ; şi a
ceştia,. dând pinteni cailor, năvăliră asupra duşmanului 
cn hlncile întinse. Iar Scyţii, fiind pedestri. nu putură 
ţine piept, căci ei nici nu au obiceiul a se război ae„a'n„ 
c~lare şi nici nu se deprind. cu "acest soiu de luptă. Aşa 
dar, nepulâI)du-se măsura· cu lăncile, ei o rupseră la 
fâgă şi se 'închiseră intre zidurile cetăţii ; iar RomeÎi, ur„ 
mărindu~i, îi ucideau fără de milă. Se spune că în această 
ciocnire au pierit 8500 de Scyţi, 

cap; -5 : Cei cari au mai rămas, inchizându-se fn 
cttate, · ţinură pi,ept, aruncând s.ăgeţi ,de pe ziduri şi din 
lacuri n1ai înalte. In vremea aceea patri'cianul Calocyres, . 
despre care s' a scris mai sus că .a condus odinioară oa
stea rusească in tvloesia, af!ându„se in' Preslava, de 'ndată 
ce află de sosirea împăratului ~are nu putuse rămânea 
neobservat din cauza strălucirii însemnelor imperiale şi a 
scânteerii fulgerătoaJ;e a aurului,-furişându .se tn timpul 
nopţii din cetate; fugi la Swiatoslav, care· se afla cu toate 
ajutoare!e la Dorystolon:> numit acum şi Drista 1) , Şi ast
fel scăpă Calocyres, iar noaptea rechemă pe Romei din 
luptă. In zh1a următoare sosind şi .celelalte oşti din urmă · 
impreună cu maşinăriile de asediu-şi aceasta s'a petre· 
cut în Joia mare, când Mântuitorul nostru, păşidd spre 
suferinţă, a comunicat discipolilor săi învăţăturile salva· 

1) Silistf'tlc 
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toare după cina oea de taină - împăratul: Ioan, ieşind din· 
tabără de dimineaţă şi orânduindu-şi falangele :in ·unghiu,. 
porunci să sune trâmbiţele şi să se apropie ·oştile de zi..-, 
duri, ca să se ia cetatea cu asalt, Jar Ruşii, îmhărbătati 
de comandantul lor Sfenc~I 1), care avea locul al treilea 
după Swiatoslav, aşezându-se Ja crenelurile zidurilor, în-, 
cearcă a respinge pe Romei, aruncând :de sus asupra lor 
suliţi, săgeţi şi pietre. Romeii 'la rândul lor1 apropiindu-se 
şi trăgând cu arcurile, cu aruncătoarele de . bolovani, cu 
praştiile şi cu suliţele1 într'atâta îi covârşesc pe Scyţi, 
in cât nimănui nu-i mai era cu putinţă să· rămâie pe zi:
duri fă1"ă primejdie. Insuşi împăratul, poruncind cu gla
sul. muitumit să se puie scările la .ziduri, spori prin in
demnul său nu cu puţin atacul; şi nu era nimeni care 
să nu se lupte cu vrednicie sub privirile împăratului şi 
să nu spere că va obţine pe dată ·răsplată pentru 0pte~ 
nelile sale. 

: cap. 6 ~ In timp ce · Romeii se ftământau şi apropiau 
scările de ziduri, un oare care tânăr din părtile orientu
lui~ căruia abia ii răsărise -un puf roşcat in barbă, cu 
numele Theodosie l\lfesonyctes, prinzând într'o mână pa
loşul, iar cu ceala1ti ţinându-şi scutul deasupra capului,, 
ca nu cun1va să fie lovit de săgeţile aruncate de Scyţi, 
se urcă pe o scară; şi pe când era aproape de crene
luri, îndreptându-se către un Scyt care-I pri via · şi care 
ciuta să-l doboare cu lancea, n dete o asemenea lovi~ 
tură în ceafă, în cât capul retezat al barbarului se ros~ 
togoli la pământ dincoace de ziduri împreună cu coiful. 
Iar .Romeii chiuiră Ia noutatea acestei privelişti şi imitând 
îndrăzneala -celui ce $'a urcat întâi, se aruncă în număr 
lllare pe scări. Intre acestea .lYlesonyctesl urcându·se pe 
zid ~i punând stăpânire pe creneluri, rost()goleşte de sus 
Joarte mulţi ·Ruşi ce se luptau împrejurul său, de.capi~ 
tându-i. Astfel, de oare ce foarte malţi Romei se urca
seră cu iuţe.ală pe cetate şi din toate puterile dobor.au 
pe inamici, Scyţii părăsind crenelurlle, se refugiară în chip 
ru~inos în palatul regal, care era înconjurat de un zid 

1) Sfegkelos : .{a, Cei.tt:eiv1f-$ ; Sfaggetos; ~eui t11 ScyUtzes. Ltt-i1ta, tleta 
h-eslava e povestit<. lJiu:it 1tU(,ţ pe Jnrg de Ce<Jrern,-s. . 

, 
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pn!ernie , şi unde se -păstrau eomorile. Moesilor, lisând 
deschisă numaj o poartă~ Şi pe când se petreceau-aces„ 
tea, oştile Romeilor, îngrămădite înpreju.rul cetăţii, după 
ce sfărâmă şi dărâmă ţâţ~nele şi drugii porţilor, năvălesc 
înăuntru şi fac un mare măcel în Scyti. Se spune că tot 
atunci prinzându-I p~ Boris, regele l.\iloesilor, Inpreună cu 

' soţia şi copii.-..şi el se cunoştea după barba sa roşea.tă 
şi deasă-îl duseră Ia împăratul; iar acesta 1·a primit cu 
onoruri, numindul «stăpânitorul-» Bulgarilor şi-i spuse că 
dânsul a sosit nu~ai ca să răzbune henorocirlle aduse 
Moesilor de către Scyţi. 

, cap. 7 : Lar Ro meii, de 'ndată ce pătrunseră în ce
tate, năvăliră pe uliţele îngu~te, ucizând pe du~mani şî 
prădând · averile. Apoi ajunseră şi Ia palatul regesc, unde 
fus~seră îngrămădite cetele ruse:şti. Iar acestea, apărân· 
du„se înăuntru cu inverşunare, măcelăriau pe toţi oştenii 
cari ·pătrundeau pe poartă şi astfel doborâră până !a o 
s1,1tă şi cincizeci de viteji.. Văzând acestea impăratul, a
lergă în goana calului şi_ dete poruncă cohortei, pretorie
nilor să năvăliască cu toată puterea asupra duşmanului ; 
dar când văzu că nu foloseşte cu llimic, -fiindcă toţi cei 
cari pătrundeau pe poarta cea ing'Ustă erau prinşi cu 
puţină osteneală de Scyţi şi apoi tăiaţi cu paloşele-el 
opri .atacul nechibzuit al Romeilor şi porunci să se a
.rtlnce de pretutindeni foc cu balistele. Şi izbucnind o 
o 1nare vălvătaie, care mistuia totul din cale, Ruşii, pă;.. 
răsind locuinţele in număr de pes ~e şapte mii, se îngră
mădiră pe un Ioc deschis al palatului şi se preg:ătiau a.
colo de apărare. lnpotriva acestora împăratul trimise pe 
magistrul Bardas Sclerus cu cohorta sa de viteji. Iar 
Scle.rus, după ce inconjură pe inamic cu falanga celor 
mai aprigi luptători, intră şi el în luptă. 

ş;, de şi Ruşii ţineau piept cu străşnicie, aşa că nici 
unul din ei nu da dosut totuşi l{omeii, covârşindu-i prin 
vitejie şi iscusinţa războiului, îi uciseră pe toţi. In aceeaşi 
luptă pieriră şi foarte muJti dintre Moesii cari au sărit 
într'ajutor Scyţilor, ca duşmani ai Romeilor. Iar Sfencel 
îşi află mântuirea fugind cu puţini dţntre ai săi la 
Sw·iatoslav ; dar şi el a pi~rit rnai apoi, după cum am 
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aflai: ,$i ·asttel căzu p ·resla va Io ·puterea Ro meilor dµpl: 
< • 

o luptă de două zile. 1 

cap. 8: Iar Ioan împăratul, răsplătindu-şi armata 
după cuviinţă, ii dete repaos şi, sărbători acolo dumne
zeeas~a inviere a 'l\'lântuitorului: Apoi, alegând dintre Ta
uro-Scyţii captivi pe câţi~va, îi trimise la S\viatoslav, ~a 
să-i vestiască cucerirea cetătîi şi pierirea . a lor săi şi 
~ă-i mai spună să nu şovăiască, ci cât mai în grabă să ~ 
aleagă una din două : sau să depue armele şi să' dea 

. . ' 
ascultare învingătorului şi, obtinând iertare pentru -îndrăz-· 
neala sa, să plrăsiască {ara l\'Ioesiei ; sau, dacă nu -vo~ . . 
eşte, ci stăruie incă in lncăpăţânarea sa obişnuită, atunci 
SÎii se · pregătia,scă ·djn toate puterile a respinge oştile Ro~ 
rneilor. Ac~st~a porunci să fie vestite lui S\viatoslaV. Ia.t 
dânsul, mai întârziind câte-va zile în cetatea pe care,-,. . 
după ce zidurile ce]~··dătâmate a·u fost întărite şi după 
ce lăsă in ea cuvenita straje, - o boteză după num:ele său ;, 
loanopolis, ·porni la drum cu toate oştile sale spre Do- · 
rystolum .. Pe acest Graş prea vestitul între împăraţi Con
stantin, l·a zidit din temelie şi i-a dat frumuseţe şi in· 
tindere ' în vremea eând, arătându·i-se în cer semnul' în
stelat al crucii, a înfrânt pe Scyţii ce 11ăvăliau cu furie 
şi duşmănie în potriva sa. Jn drumul său , împăratul cu- . 
ceri şi Pliscu-va 1), ce se mai · chfamă şi Ditiia şi multe 
alte oraşe, care trecură din mânile Scyţilor în puterea· 
Romeilor. Iar S\viatoslav1 după ce află. de îufrângerea de 
I~ Pre.slava, căzu la grea supărare şi o socoti · de rău 
augur : ins~ , cum era înflăcărat ·d~ ~trufie scytică şi îu
gânfat de biruinţa asupra l\'Ioesilor, socoti că ~a înfrânge 
c J. tţşurinţ,ă oştil~ Romeilor. 

cap. 9: Şi văzând că l\tloesii se înstrăinează de dân
sul şi intră în ascultarea impăratulul, frământând multe 
în mintea sa şi chibzuind că 1 dacă Moesii trec Ia Romei, 
.nu j se va sfârşi nici lui cu bine, prinzând dintre Moesi 
ve cei mai bogaţi şi m.ai de viţă, în număr până Ia 3001 
se răz.bună asupra 1or în chip nelegiuit şi neuman: Că.ci 

1. Ast~i>i Abobri, lrUr.Wl, c~lea fet·atri Rii.sctuc•,Vc»·-na., ceva 1nai sp. re · 
11„ W. <re Novi-P~;sq,r. • , 
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ti · ucise ~tJindu-le capetele; iar· mulţimea ·cealaltă o vJrl··; 
lt închisoare. J · • 

Apoi1 adunându-şi toată ·n1ulţimea Tauro-S..:yţilor, al 
căro, riumăr se urca . până la 60.0DO de · războinic1; ::;e · 
pregăti ippotriva Romeilor. Şi cum tmpăratul înainta mai· 
încet pe· drum, eâţ1-va Scyţi mai inimoşi, însufleţitî de · 
o oarbă îndrăzneală, depărtându-se de oastea rusească 
şi ţinându~sţ în ascunzători, navălil'ă fără de V.este asu- · 
pra cercetaşilor noştri şi omorâră o parte din ei. Iar im- . 
P,~ratul,· văzându-le cadavrel~ risipite pe drum, îşi înfrână 
calul .. din mers şi, depl~n~·ând. moartea compatrioţilor săi, 
porunci ·să· fie descoperiţ.i · ucigaşii.· Şi atunci iscoadele 
trJmise, ~corruonind cu ·h.ărnicie· pădur1le şi lufişurile; a-: 
duseră in faţa împăratuhti pe vinovaţii prinşi ·şi înlănţuiţi ; · 
iar tmpăratul porunci ca să-f µcid._ă pe datţ· ; şi iscoadele,· 
îi tăiară cu să·biile pe toţi până la unul Iar ·când oştile 

_ se apropiară de câmpul din faţa DorystolUlui, ce se obiş.:. 
nueşte -~ se numi şi .Dristra, Tauro·Scyţii îşi desfăşurară 
şi ei în ·Iinie de bătaie falangele lor coa1pacte şi tari d=e· 
suliţi şi scuturi„ aşa încât să aibă înfăţişarea unor ziduri'
~· _astfel îşi ,aşteptau duşmanii. Impăratul, ·la. · râpdul său', 
aşeză pe Romei în faţă, aşa că la aripi puse pe călăreţîi 
t;rzăuaţi, iar în spate .Pe arcaşi . şi prăştiaşi, dândµ·le .. _po
runcă să arunce săgeţi necontenit şi apoi porni ata.cul. · 

Cap. 10 : Acum cele două oşti se luptau pţ ,toată · 
întinderea piept la piept şi cu mare învierşunare şi multă 
vreme lupta rămase· nehotărâtă.. Căci Ruşii, pe deoparte 
se războiau cu mare râvnă, temându·-se ca nu Cl'\mV,a să-şi ' 
piaidă faima biruintelor lor totdeauna câştigate, faimă ce· 
îofioria Ia toâte neamurţle · veciţle, fiind înuinşi acum în 
chip ruşinos de Romei; _iar de altă parte pe Romei· îi a
ţâ ţre teau1a de ruşine şi ambiţja ~a nu cumva· ei, cari ctu; 
râpus pe toţi adversarii cu armele. şi cu virtute~, [uptânft 
du-se acum cu un popor de . pedestraşi, cari nu au deloc 
~l1icei·u1 călăritului, să cadă Învinşi _ca nişţe recru\i„ ne .. 
-prîcepuţJ Ja 'războiu şi să-şi piardă ' toată faima câştigată· 
până 3:tunci; Şi astfel, frământate de asemenea gânduri, 
c~le .do~ij .oştr .se r~zboiat(vitejeşte: ' ~uşij -~nscţ se arun-; 
cau îndrăzneţ' asupra Ronieilor; cu o cruzime· şi' o furie1 
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animalică, urlând ca nişte fanatici ; tn timp ce Romeii le 
răspundeau după obiceiu} şi iscusinţa artei militare. După 
ce mulţi căzură de ambele părţi şi cum biruinţa încă în
târzia să se hotăr·ască până spre seară şi-şi apleca cum
păna când într"o parte, când in cealaltă şi cum amurgul 
începea s:ă· se facă noapte, împăratul dete drumul călări
mei să atace cu vigoare şi îndemnând oştenii să-şi arate 
curajul prin fapte ca adevăraţî Romei1 el le in-!lţă cura„ 
jul. Iar aceştia se aruncară la. atac cu Q rară însufleţire 
şi trâmbiţaşji sunau atacul şi de pretutindeni Ro.meii sco
teau urale. Deci Seyţii, 9emai putând .ţine pieptul. luară· 
fuga şi şe închiseră în cetate _şi mulţi djntre ei au pierit 
atunci. J{omeii însă C'ântau cântece de biruinţa şi aduceau 
laude impăratuluj ; iar acesta îi răsplăti împărţind onoruri 
şi o spete şi prin aceasta h făcu' şi mai aprinşi pentru luptă. 

Cartea IX, cap. .l : Â doua zi de cum se iviră z:o· 
rile, împăratul îşi întări tabăra cu un val puternic astfel : 
în faţa Dorystolului, la o an-umilă depărtare în câmpie, 
_se inaiţă o movilă nu tocmai mare·. A.şezându·şi tabăra 
acolo, e] .porunci să se sape un şanţ de jur împrejur, iar 
pământul ccos să fie aşezat pe marginea şanţ~lui ce ÎB· 
conjoară taltlr:.i şi s·ă se înfigă suliţi pe valul de pământ 
înălţat îndeajuns, iar peste suliţi să se aşeze scuturile .la 
rând, aşa îucât şi şanţul şi valul de pămânf scos din el 
să fie ca un zid pentru oaste, iar duşmanul să nu poată 
năvăli înăi;mt1·u, ci să fie împiedecat de a înainta, dacă 
cumva ar li ajuns până la şanţ. Aşa îşi întăresc Romei1 

. taberele în ţară s~r~ină. După ce locul fu întărit astfel, în 
ziua următoare împăratul îşi mişcă oştile orânduite spre 
cetat~. Scyţii, privind de pe turnuri, trag în falanga Ro
meilor cu săgeţi, cu pietre şi cu tot ceeace pot arunca ; 
iar aceştia atacă de jos pe Scyţi cu prăştiile şi t1ăgeţile , 
Insă lupta dusă în acest ,mod nu izbuti la nimic şi Ro· 
meii se traseră în întăriturile lor şi ·se îngrijiră de hrană; 
iar Scyţii mai spre amurg începură a ieşi cu călărimea 
dint.re ziduri şi atunci pentru întâia oară se înfăţişară ei 
călări. Căci aveau obiceiul să meargă în lupte totdeauna 
pedeştri, fiindcă nu erau deprinşi nici a se urca în şea, 
nici a ae- război de~a călare . Atunci Romeii iute prinseră 
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armele şi ·sărind pe cai şi ~mulgându-şi suliţele oele luJ;igi 
de care a·e folosesc la atac, slarunca:ră cu mare însufle
ţire în lupU\. lat duşmanii, cum nici nu se pricepeau mă· 
car si-şi strunească .cu frâul caii, izbiţi de ai noştri1 în· 
toarseră spatele şi. se închiseră din nou între ziduri. 

Cap. 2 ; Tot acum se văzură cum veniau plutind rn 
susul Dunării triremele aruncătoare de flăcări ale Ron1ei
lor împreună cu corăbiile îocărcate eu bucate; pe care 
ai noştri, când le văzur~, fură coprinşi de o mate bucu
rie, în timp ce Scyţii se tulburar~ foarte, fiindcă se te
meau de focul lichid, pe care-l aducea cu ele. Căci afla
seră dela bătrânii din neamul lor cum flotR nenun1ărat! 
i\ lui Ingor, tatăl lui Swiatoslav, fusese mistuită în Pontul 
Euxin 1) de focu) medic al Romeilor. De ţt.ceea adunân· 
du-şi în grabă iuntrHe lor, le duseră sub zidurile cetăţii, 
ftlndcă Dunărea udă aci d lature a· Dorystolului. Iar co
răbiile noastre ignifere, tnconjurându-le, le supravegl1iau, 
ca nu cu~va Scyţii, coborându-se în luntri, să fugă în 
ţara lor. Jo zlua următoare 1'auro· Scyţii, ieşind din cetate, 
îşi orânduiră Hniile de bătaie în câmpie, acoperîţi fiind ae 
scuturi mari până la picioare şi de platoşe. De asemenea 
ieşiră şi Romeîi din tabăra lor bine înp1ătoşaţi. Şi s'a-n 
luptat cu înverşunare de an1bele părţi, iar biruinţa nu se 
hotli.ra, înclinânâu-se c.ând intr'o parte când în cealaltă. 
1\tunci un oştean din falanga Romeilor, înaintând cittre 
Sfencel, care · era cinstit de Tauro-Scyţi în al treilea loc 
după $wiatoslav, doborî pe uriaşul ce se lupta înverşunat 
cu o îadrăzneala tinerească ; după care întâmplare Tauro
Scyţii, spăimântaţit începură a· se retrage din câmpie şi 
a se închide în cetate. Tn aceeaşi luptă Teodor, supranu
mit Lalacus1 un om vrednic de temut din cauza puferii 
trupului său şi nebiruit, a ucis foarte mulţi duşh1ani cu 
o ghioagă de· fier, pe care o învârtia eu atâta dibăcie în 
mân~, în cât strivia cu dânsa şi coiful şi ţeasta . duşma„ 
nulut. Astfel Scyţii apucând fuga, se întoarseră în cetate . 

. Iar tn1paratul apună pe Romei în tabăra, poruncind să 
şe sune retragerea ; şi răsplătind cu. daruri şi bucate pe 
oşteni, ii însufleţi şi mai mult la luptă~ · - . -
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. '. ! Cap. 5: :; Insă Ruşii, .refăcându-se. di~ nou, .. jeşiră_ ia
.r·-~şi Ia câmp, silindu-se din toate puterile· ca· . ~ă de~ 
maşinilor de războiu ale Romeiior ; căci n.u. puteau 13µ" 
porta zgomotul cu ca-re erau aruncate săgeţile şi mulţi 
Scyţi erau doborâti zilnic, fiind Io.viţi de bolovanii ·a:run · 
caţi. Paza batistelor 1) o avea Ioan, Curcuas magistrul nii· 
Iiţiei şi rudă cu împăratul. . Acesta, când V:ăzu. duşmanul 
înaintând cu îndrăzneală, sări. pe cal, aşa amorţit de vin 
şi de somtl cum era, fiindcă ·tupta se reîncepuse după 

. ' 
ospăţ, şi ieşi înaintea Iui cu trupete sate nies-e. D~.r, raii.lI1 

<.ţând- într'o groapă, îl aruncă din şea. Atllnci Scyţii, v~
zându-i arm.ura strălucitoare şi podoabele calu.lui fucra.te 
cu multă . frumusete, căci erau din belşug înflorite; cu aur, 
socotind că eI este impă.ratuI, ~ăvăiirid grămadă asupră;i, 
îl ciopârtiră sălbatic bucâtă cu bucată cu patoş~Ie ·şt „ se
cţiriie. ; iar capul, înfigându-I într'o suliţă1 îI aşez;ară pe.ce· 
tate; şi-şi râdeau de Romei că Ie-au dumicat pe· îqipă· 

· ratuI lor ca . pe . o victimă Iar această soartă a. îndur~t-o 
Ma,gistruI Ioan pentru nelegiuirile , sale făptuite ini'potriva 
bisericilor, c~ci se zice că el a pustiit multe biserici :tn 

. Moesia, însuşindu-şi vestmintele şi vasele sfinte ca ,avere 
. . partic1:1Iară. . 

Cap. 6: Ruşii; încurajati de a~eastă itbâ:ndă~ · ieşind 
din cetate în ziua următoare, s.e orânduiră în linie .de hă„ 
taie ; de asemenea Romeii, înaintară spre ei în coloa,ne 
tţdât=tcL O.ştirea Scyţilor o comanda Icmqr. un uriaş ele o 

• cruzime rar~, care venia al doilea în putere d1:Jpă Swla· 
tos1av. Iar Anen1as~ un oştean din garda palatului, · tiui 

. satrapuiuî din Creta, văzându l cum aleargă înd'ârjit ~ im
. preuI?,ă cu . garda eare-I însoţia şi cum ~ohoară m\Îiţî~e 
de . Romei,-_. îmbă-r~ţtându·se în sulietuI .lui şi 'trăgându-şi 
pa)oşul dela coapsă, . îşi repede calul tnfierbântat cu· pin~ 

. . tenii în spre fcmor şi izbindu~şf ,paloşul iQ gâţul gol. aI 
. ~Scytutui, îi rostogoli Ia ·pământ cauuI înipreună cu · mâna 
dreaptă, La pră buşirea şefului lor Scyţii scoaseră un urlet 

· .. amestecat cu vaeţe, iar Romeii năvăliră. iarăşi Ia atac, pe 
· ... ca~ţ. gţtş~aµii ,neputân~}l-1 respinge şi z.ăp!tciţi de ·~oar~ea 

~aneraiuiui lor, a~UI!~â~d~-şi: sqµţuriI.e ,pe sp~.te., .. s~ ~etra-
1) M~1i,i de -raS?boiu penw-u aruncat bolovMi, -· · -----·,-

':. .. ; \, ... 
.... ·": • ... \. ...... • • • -\~'i... . .... 

, 
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.\s.etl -în. cetatţ, în· _timp ţe ·Romeii, .urmându·i, 01noar~ cât 

. pot · µtai muJţi. Se lăsase acum n6aptea ş.î era luna. plină 
· pe cer; iar ei risipindu-se pe câmp, îşi adunară morţii ; 
apoi~ _îngrămădindu-i lângă ?jd şi dând foc la ruguri, ii 
arser~ :împreună cu foarte multi robi, bărbaţi şi femei~ în· 
junghiindu-i după obiceiul ţării lor. De asemenea tăcând 
sacrificii, e1 înecară in Dunăre mulţi eopii .de ţâţă şi pui 
de găină, cufundându-i sub apă. Căci se spune. că. ei,' in
spirându-se din obic.eiutile elineşti, aduc mqrţilor sacrifi
cii şi libaţiuni, fiind 'iniţiaţi în aceasta fie de Anacharsls şi 
.Zamolxe, filosofii lor, fie de către soµi lui Ahile . . Căci şi 
Arrian în Periplul său spune că. AJ1il.e, . fiul -lui Peleu, . a 

. .fost ~Scyt, fiind născut în.. or.J.sul. l\jir.rn.ecium, care se află 
l&ngă marea Maeotidei 1

) şi că, alung~t tiind de Scyţi pen
tru cruzimea şi trufia -sufletului său, şi-a .ales locuinţa mai 
apoi în Thessalia. Şi dovezi limpezi :pentru ace~sta sunt 
fe!ul togei sale încătărămate, lupta pedestr~, păr.ul roşcat, 

· ochii albaştri, trufia, m,ânia, cruzimea, pentru care şi Aga
memnon, mustrâpdu-1, îi spunea : 

„ Acestuia îi sunt dragi do'ar cearta şi războaiele. şi 
lupta." 

Iar Tauro-Scyţii.până în ziua de azi obişnuesc a sfârşi 
certurile cu omor şi sânge. Şi că sunt un neaµi indra.zneţ 
şi războinic şi viguros, ill(Vadând asupra tuttJrot popoa
r,elor vecine, mulţi o mărturisesc ~i intre alţii şi durrine
.zeescul ])zechiil, vorbind astfel: "Iată eu aduc asupra ta 
pe Gog şi Magog . şi pe regele Rhos". Dar destuJ despre • 
sacrificiile Taurilor. 

Cap! 7: Intre acestea S,vlatoslav hotărî să-şi adune 
·Chiar din zori de zi .sfatul . fruntaşilor~ care în lim:t>, lor 
se. n.ume~te, 1)comento.n.". Şi ad1:1nând_ţ1·se cu -tqţii in. juţul 
său şi' ,întrebându-i ce trebue să facă;, unii erau qe păr~re 
şă. scape cu fuga în orice chip, utf,ân.du-s.e în luntri n<,>apt_ea 
târziu, de oarece ei nu mai pot ţine piept eăiăre~lor în~ 
pl~toşaţi1 mai ales că şi-au pierdut pe toti coµdu~ăt~rii 

. <iei · vestiţi prin viteji~ lor, cari incurajau armata şi aţ.â:ţau 
pe. o~taşi la luptă; alţii,· dimpotrivă, erau. <ţe părere .să 
~ntimţl_ dreapta Romţilqr . şj ~stfel, primind. pacea1 ·: .să-şi 

:: - ...... ' ... ... • : , 1 .. " 
J • ., .. ., .... • l ..... • .. : .; t.- •• 4;,: ·.,'!: ,, 

\. 
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'cruţe rămăşiţele armatei; căci a se strecura pe furiş din 
cetate nu e lucru uşot\ deoatece corăbiile ignifere păzesc 
în toate părţile Ja · malul Dunării, încât ar incendia pe dau~ 
lotul, dacă ar îndrăzni să pornească pe Jluviu. Atunci 
S"viatoslav„ oftând adânc şi cu amă.răciune zise: ,, Dacă 
ingenunchiem ruş-inos în faţa Romeilor, atunci $"a isprăvit 

· cu glor1a armelor ruseşti, care au supt:1s fără multă ·greu
tate neamurile vecine şi au ţinut sub ascultare fără văr
sare de sânge atâtea fări ; atunci de ce ne ma,i. lăudăm 

· cu bărbăţia strămoşilor şi ne mând~im că puterea · ru
sească a rlima$ până acum nebiruită, dacă n'e sbatr,m în 
tot telul pentru mântuirea noastră. Nu noi ne vom în
toarce tn ţar~ noastră ca nişte fugar-i, ci, sş.u vom trăi 
ca înv,ingători1 sau vom muti cu· glorie; săvârşind fapte 
de bărbaţi viteji". Şi astfel luă sfârşit sfatul lui ~wiatoslav. 

Cap. 8: Se mai povesteşte şi ·aceasta despre Tauro
Scyti, că niciodată până in ziua de azi nu s'a:u dat bţruiţi 
vrăjmaşilor, ci! văzând ~ă nu rnai· au scăpare, şi„au spin· 

. tecat cu sabia măruntaiele şi astfel şi-au pus sfârşit vieţii . 
Ei fac aceasta fiindcă au credinţa că aceia care e ucis 
de un duşman în război, după moartea sa şi după des
facerea sufletului de trup, va sluji pe lumea cealaltă celui 
ce l·a omoru. ţli tem~ndu-se de o asemenea sclavie, 
Tauro-Scyţii mai curând îşi găsesc scăparea intr'o moarte 
d.e bună voie, decât să slujească omorâtorilor. Şi astfel 
de credinţă a prins rădăcini Ia- ei. Şi atunci, după ce 
ascultară cuvântarea şefului lor, hotărâră să încerce pri
tnejdia cu bucurie pentru a se mântui şi să ţie piept 
puternic forţei Romeilor. Aşa dar in ziua următoare - -şi 
era ziua a şeasea a săptămânii ~i a două z.eci şi patra 
a lunei Iulie - ieşind din cetate la asfil)ţitul soarelui cu 
toate trupele, ei hotărăsc să se lupte pe viaţa şi pe 
moarte~ inaintâ'nd în rânduri dese, cu suliţele întinse. La 
rândul său şi împăratul îşi scoase din tabără legiunileo 

· Romeilor. DesJănţuindu-se lupta, Sc:yţii atacă cu vigoare). 
străpungând pe ai noştri cu sulîţile1 ra,n•nd caii' eu săge
ţile şi doborând pe călăreţi. Atunci Anemas, cel care do~ 
vedise atâta curaj omorându·! pe Icmor, văzânclu·l pe , . - -.. .. ,,-
Swiatoslav curo s aruncă. cu îndrăzneală1,ştfurie . î.n:..Romei1 
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ş1 cum. îşi îndeamnă falangele, - repezindu-şi calulţ zboară· 
către el' cu frâul slobod - căci aşa obişnuia să facă ade
sea şi în acest chip şi mai înainte pe mulţi Scyţj îi do
borâse,-il loveşte cu paloşul in umăr ~i-1 răstoarnă cu 
capu'n jos~ însă nu„l poate omori, căci l-a apărat turnca 
de zţlle şi scutul pe . care le luase, temându-se de suliţele, 
şi săgeţile Romeilor. Anemas însâ, înconjurat de ceata 
Scyţllor şi căzându·i calul sub suliţele lor) după ce omorâ 
mulţi dintre dânşii, căzu şi el aţolo ca un vitfJaz, neîn· 
trecut de nici unul din semenii săi în fapte războinice. 

Cap. 9: Iar Ruşii, prjnzând din nou curaj dup~ 
moartea acestuia. scot urlete tari după obiceiul lor şi 
fugăresc pe Romei. Iar aceştia încep a da înapoi, ferin
du-se de atacul sălbatec al Scyţilor. Atunci împăratul, 
când Văzu oastea RomeiJot şovăind, temându-se ca nu 
cumva, înspăimântată de năvala oarbă a Scyţilor, să 
sufere vreun ,dezastru} - îmbărbătându-şi oştenii din jurul 
său şi zmulgându·şi lancea cu vigoare, s•aruncă el în
suşi în contra duşmanului. Tobele huruiră, trâmbiţele sunară 
atacul, iar Romeii, văzând atacul împăratului, îşi întoar
~eră caii şi se repeziră cu bărbăţie in Scyţi. In acelaş " 
timp se stârni un Vârtej amestecat ·cu ploaie care, tntu
necând cerul, s'abătu · peste duşmani şi pulberea înălţată 
le orbi ochii. Se spune chiar că a apărut şi un bărbat 
îmbrăca;t în alb, -care conducea pe Romei şi-i îndemna 
să alate pe Scyţi şi că el, stârrnnd un măcel, a zăpăcit 
foarte tare oastea inamică. Şi se mai spune că mei în„ 
nainte nu l-a văzut cineva prin tabără şi nici n1a mai 
apărut după lţtplă, deşi împăratul a pus să-l caute, ca 
sl-J dăruiască din larg şi să·i aducă mulţumiri pentru 
ostenelile lui Dar, oricât l-au căutat, nu l-au găsît. 
De aci n'a mai rămas îndoială că acesta a fost marele 
între mucenici Theo~or 1), pe care împăratul obişnuia să-l 
cheme intr'ajutor sie-~i şi .armatei sale ca tovar,ăş. Se 
mai po.vesteşte încă o întâmplare cţ s' ar , fi petrecut în 

. :1.) C1·edidţ.a Measta .si11,ce,ră şi nwivă desp1-e- inte-rvetiţia sfi1tţU01· i:n. 
l11p~l8 01·eştiniloi· ~pa1:e ~ ~. 01·011,icarii noştt·t, s. ex. lti thigot·e U1·eche, 
ca-re spiifl.s cti iwt Şte[(Jll11 cel Ma1·e i-au v~nit m a,jutor, tn. 1·deboit1-l Cit 
T,ircii, Sf, Oheo1·ghf. şi. Sf, D~nit,ti•. 
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seara din ajunul bătăliei. In Byzanţ, unei tecioare închinate 
lui Dumnezeu i s'a părut că vede în vis pe l\faica Dom~ 
nul.ui1 înconjurată de hărhati de foc purtân<l lănci în 
mâini şi că ea le·a vorbit astfel: ~chemaţi-,;ni·l pe mu
cenicul Theodor" şi că numai decât i s'a înfăţişat un 
tânăr voinie şi înarmat. Acestuia îi zise Născătoare:.-i. de 
Dumnezeu: ,,Doamne Theodore, Ioan al tău, luptându-se 
cu Scyţii la Dorystolum, se află în mare cumpăn~. De 
aceea aleargă iute ~i s ai în ajutorul lui~ Dacă nu te 
grăbeşti, el va cădea în mare primejdie". Iar el îi răs„ 
punsa că e gata să dea ascultare Maicii Domnului 'şi· 
Dumnezeului său; după care cuvinte el· dispăru şi în a
celaş timp sbu1·ă şi somnul de pe ochii f~cioareL , Şi a-
cesta fu sfârşitul visului ei. · 

Cap. 10: Romeii insă„ urmând după dumnezeescul 
bărbat ce mergea în fruntea lor, reîncep lupta cu vrăj
maşul ~i se porneşte un g_roaznic măqel. In cele din urmă 
Scyţii 1 ne mai putând opri atacul falangelor noastre de că
lăreţi, şi loviti pe la spate de magistrul Bardas, supra
nu1nit şi Sclerus - că6Î ii înconjurase cu trupele sale,-o 
rupseră la fugă. Până la cetate ei sunt striviţi în picioare 
şi s'a făcut un măcel spăimântător. Puţin a· lipsit ca în
suşi 8\viatoslav să fie prins, aşa rănit ş~ plin de sânge 
cum era, dacă noaptea ee căzuse nu l-ar fi apărat. Se 
zice că în această luptă au fost tăiaţi 15. fJ00 Scyţi; că 
s'au prins până la 20.000 de scuturi şl l'oarte 1nulte pa
loşe. Dintre Romei au fost utişi 350, i~r răniţi au fost 
nu puţîni. $i astfel au câştigat birujnţa Romeii în acest 
război 1). Jaf S,viatoslav, chinuit toată noaptea de pieirea 
armatei sale, era sfârşit de durere şi mânie. Totqşi;· în
ţelegând că nu mai poate nimic împotriva armaJei birui
toare şi că datoria unei bune căpetenii este să nu ~e 
dea învins sorţii iJi nenorociri; ci astfel să lucreze, Incâl 
să cruţe viaţa oştenilor săi,-hotărt să trimită de dimi
neaţă sol,i Ja împăratul Ioan pentru pace şi cre,linţă cu 
aceste condiţiuni: ca Tauro-Scyţi{' să prede,.a Roin.eil(o)'f' 

1) In total, Stib ~du1·ile Silistt·ei ait avut loc şas-e lupte inwe Romei 
fi Stv'iatosla.,. · 

• • 
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cetatea Dor11stolului, ~ă irtapoie,ee pri1işii, să pd,ră· 
siască Moesia .Şi să se 111itoarcă i1i ţara lor j. iar Ro
nieii să le i1iles·ni€tscii pl·utirea SJ)re patrie şi sd 1iu-'i 
atace pe d1·u,1n, cu, c.01·ă-biile ignif ere, - căci se tymeaţ1, 
f oa1·te de focul inedîc, car-e poate preface şi pietrele 
-î11i cen.uşe 1• pe deasupra 8ă~i 1nai aju,te cie bucate · şi 
să-·i. socoată i1i 1iu1năru,l, amicilor, având voie a merge 
la Co1istanti1iopole pe-J-l tru 11,egoţ, aşa precutn se hotă
râse dir vechitne. 

Cap. 11.; Impăralul pflmind aceste condiţii cu bună
vo1nţi - căci el înţelegea altfel p3cea decât războiul şi 
ştia că una foloseşte popoarelor: iar celălalt le pierde
consfinţi învoielile şi· tratatul şi le dete grâu, măsurân
dn.~le câte două măsuri de cap. Se zice c:ă au primit 
atunci grâu 22.000 de ostaşi) câţi mai scăpaseră de 
moarte, din cei 60.000 oameni ai oştireî ruseşti; ceilalţi 
,38.000 că,zuseră sub loviturile Ilomeilor. După ce se 
întări tratatul, Swlatoslav' ceru învoire a se întâlni ou 
în1păralul. Iar acesta nu-i refuză dorinţa, ci îmbrăcat 
într'o armătură aurită~ călări până la malul Dunării, 
însoţit de o nenumărată mulţime de o~ten1 călări.~ ~tră
lucitori de .aur şi de arme. Iar S,viatoslav sosi plutind 
pe fluviu într'o luntre scyticăl aplecat pe vâsle şi tră„ 
gând împreună cu ceilalţi, ca unul de rând. Şi era 
astfel La înfăţişare: statura potrivită: nu era nici prea 
înalt şi nici prea subtire; avea sprîncene stufoase, ochii 
albaştrj, nasul cârn, barba rară, afară de partea de sus, 
părcnsă, cu peri deşi şi lungi. Avea capul pleşuv; numai 
de ambele părţî îi atârnau nişte cârlionţi, arătând no
bleţea neamului său. Grumazul îi era tare, pieptul lat, 
şi membre1e bine legate. In taţa lui se cite.a tristeiea 
şi sălbăticia. I,a una din urechi îi atârna un cercel 1n• 
podobit cu două mărgăritare, intre care ~e ~fla o piatră 
scumpă. Haina îi era albăf Jtede.osebindu-se întru nimic 
de a celorlalţi decât prin curăţenie . . Astfel, după ce 
vorbi puţin cu împăratul asupra păcii, stând pe banca , 
luntrH, se întoarse Ja ai săi. Şi aşa s'a tncherat riizboiul 
dintre Romei şi Scyţi 1). 

1) Stap~i9·~ l-ut Stuiatoslav la Siliswa a d-i(1·ai cttţiva <mi de~a 967-!>72 
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Cap. 12: Iar Swiatoslav,, părjsind Dol'ystoiui şi 
făcând schimbul de prizonieri după tratat, se urci în 
luntri împreuni cu trupele ce i-au mai rămas şi porni 
spre ţara sa. Şi pe .când plufia, îi întinseră. curse Pe· 
cenegii, un neam de ciobani, numeros. nutrindu-se cu 
păduchi (I ?1) şi lw;:uind tn care ca nomazii ; şi ei uci
seră aproape pe toţi Ruşii şi„ împreună cu ceilalţi, ii 
masacrară şi pe Swiatosl!tv, încât puţini ajunseră aca~ă 
stnătoşi dintr'o armată aşa de mare. Iar împăratul Ioan, 
după ce da râm! numai în patru luni puterea rusească, 
dupa cum s'a ară,tat mai sus, şi după ce luă în stăpâ
nire Moesia, boteză Dorystolutn, după numele oşteanu· 
lui şi mucenicului Theodor, Theodot·opolis, şi lăsând 
aci o straje potrivită, se întoarse la Byzanţ · cu trof~e 
foarte mari, unde îl întâmpină oraşul întreg în 8.tară 

·de ziduri. oferindu-i c·oroane şi sceptre făcute din aur 
şi pietre preţioase. Ei mai aduceau şi un car din aur 
curat, înhămat cu cai albi, rugându-l să se urce în el 
şi sl facă obi1znuita intrare triumfală. Iar el le primi 
coroanele şi sceptrele şi-i· răsplăti cu clarurî mult mai 
mari. Insă nu putu să se urce în car; ci aşeiă pe un 
scaun de aur al carului icoana l\ilaicii Dom·nului, îmbră· 
ţiş,ând pe Dumnezeu-cnv~nlul şi pe care o adusese dîn 
Moesiai aştt:rnAnd sub ea tunici de purpură de-ale Moe· 
silor şi coroane. El ţnsuşi1 călare pe un cal scump, 
mergea în urmă, purtând pe cap diadem~, iar tn mâini 
coroane şi sceptre. Păşind îo triumt · prin mijlocul o
raş.ului ce se acoperise cu stofe de purpurJ şi se gătise 
·după obiceiul nuntilor cu ramuri de laur şi cu haine 
ţ~snte cu aur, el se îndrept! spre biserica cea mare a 
Inţelepciunii dumnezeeşli. Acolo, ridicându-se rugăciuni 
-de multumire şi după ce consacră lui Dumn.eieu 
cea mai măte-aţ~ coroană a ~loesilor c~ cele dintâi 
roade ale prăzii' de război, se duse în palat şi porunci 
ca Boris, regele Moesilor, să depuie insemnele regale. 
Ele erau: tiara înconjurată cu purpură şi sandalii roşii. 
Pe ree·e ll împodobi cu demnitatea Magiştrilor. .i\stfel 

' , ~ . 
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îtnpJraful Ioan, sm.ul1âncl biruintele în scurt timp, fu„ 
potriva aşteptării tutu:ror şi înfrângând şi doborând Ja 
pământ prjn priceperea răiboiului, prin raţiune, virtute 
şi îndrăzneală , îndărătnjeja Ruşilor şi sufletele lor în
flăcarate, şi supunând Moesia imperiului ron1eic, tşi 
petrecu iarn~ in Byzanţ şi răspl~ti poporul cu daruri 
după obicei, ~âştigându-1 prin sărbători şi ospeţe. 

' 
Traducere din limba greacă după ediţia 9ae,11 

de t. IRĂ TESCU 

LEO DIACONUL 
S'a născut la Cal oe, un orăşel in Asia procon~ulară·, lângă mu.n

~le Truolus. nu tleparte de izvorul râului Caystros. P e atunci regiunea 
aceasta d~pindea de thema Thr~ciei. După ce trecu d.:: vârsta copilăriei, 
pleeă Ja Constantinopole pentru studii şi acolo văzu pe irnpăr,atul c;:ă
lărin-0 prin oraş în ziua Jnăltării, în anul 966, în timpul unei răscoale 
populare. Prin urn1are se va {i. născut pe la 960 d. C~. Pe la 973 că
lători în Asia Mkă. La 981, fiind în , colegiul sacerdo.ţilor şi im păr.atul 
Vasilie BuJgaroctonul pornind cu războiu în contra Bulgarilor, Leo î 1 
inS'e>ti la atacul Ti'iaditei (azî Sofia), aducându-i servicille sale. La in
toareere abia scăpă dintr'un ata0, nepre.-ăzut al Bulgarilor. Oe aceea 
de câte ori în istoria sa face menţiune de i i oesia (Bulgaria Dunăreană) 
el pare că.şi aminteşte cu teamă. Alte date din viata sa de rnai târziu 
nu se cunosc. A murit după anul 989. 

De la Leo Dia.conul ne-a răma;; o cronică in care se povestesc 
trei războaie biz&ntine : i) oei Cretan, 2) cel Asiatic şi 3) cel Rusesc. 
Toate f aptek povestite sttnt c<>ntem,p<>rc:nie ci, el §i se Ctţp i·iAid infre anti. 
959 ŞÎ. 975. 

Stilt,l operei. !n epoca lui Leo Diaconul eloquei tţa era in floare„ 
Jl'iecare scriitor credea că se \la acoperi de laude dacă va folosi multe 
flori stii.isti.ce, vorbe ~ntr'ales şi rare şi me,tafore ori~inale. Prin aceas
ta însă expunerea oredincioa.să a ade\lărului cade ee planul al doilea, 
Leo Diaconul n'a căzut in asemenea defecte chiar 10 măsura altor cro
nicari, precu1n ~unt Theophilactus 8imocatta sau Nicetas Choniate~. 
totuşi nid el n'a scăpat cu totul de manierismul vremii sale. Se ob
servă şi la a.tosul întrebuinţarea de termeni n1ai neobişnuiţi, mai rari; 
acun1ulare de sinonime; pi.radă de sentinţe şi expresii din .Homer, A
gathiiţs l1trineus şi altii; 1nanierism ; originalităţi gramaticale. Dar 
.opera sa are şi calităţi. In pritnul rând a scris fapte contemporane cu 
s1ne, şi de aceea este folosit ca izvot· i~toric !5Î <le alţi scriitori, între 
cari vo1n .cita pe Scylitzes şi Zonaras. In special în ce pt·iv~ luptele 
Bisamlin'ilm· c1, S1viatoslav la ,Si'l-i.sfra, Leo Diaconii), este 'U1l!i(;itl ,ii cel 1nai
,VTeţi-Os ituor. De aceea,, fiirtdct'i frţptele povestite de el se Leaifti. şi, ci, isto1-ia, 
Dti5roge:i tU><:,,stl'e; an1, clat in t raducere 110,nânea.scd acele pU!Jitiî diti 1sto~ 
~ia, lui Leo .Dlacou1,l, care in special ne pt·ivesc, Traduceren ş'a Făcut 
-dupâ ediţia din Bonn1 1828. 
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FORTUL CON.Sîf\NTf\ .51 ROMf\Nlf\ \Mf\RE 1) 
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DE 

KR. H, ZAl'\BACCIAN 
Comerciant•Constan ta 

Cre~terea teritoriului României, care a deyenit acum Ro
mânia Mare, va avea - s'a spus de atâţia în repeţite rânduri -
o înrâurire binefăcătoa·re asupra desvo!tării portului Constanţa. 

Progresul realizat de .oraşul şi portul nostru, dela anexiu
nea Dobrogii până astăzi, este mai nimic faţă de perspectivele 
ce se deschid în viitor celui mai mare port maritim al tării. 

Făcând o comparaţie între impodul şi exportul celor trei 
porturi mai însemnate ale Ro111âniei, constatăm unnătoarelc: 

ln anul 1885: 

Brăila 

r Galaţi 
Constanţa 

Jn anul 1894 : 

Brăila 
Galati • 
Constanta 

hnport 

89.310 tone 
74.949 „ 

7.529 ,, 

Import 

197.903 tone 
177.826 

" 17.916 ,, 

E:itport 

334.323 tone 
2l0.657 „ 
39.5:JH 

Exporl 

494.900 toae 
305.333 

" 
87.870 

" 
După anul 1895 însă, stabilindu-se legătura .cu restul ţării 

prin podul dela Cernavodă şi, n1ai târziu, tetininându-se lucră~ 

l) Pul)licu.·111 mi place·re acesf. uiic a·rticot al tl-liii 1(1'. li. Za11il,r,.ccia1i, 
cu ·nienţiunea cc'l afirniă·1·ile d-sale si,nt a.~a de (r,devărate şi. pătt:iin.,;e ar.lc~nc 
în conştiinţa Cnn.stă1iten'ilor, ·Zncat şi n11, alt special·ist, d-l ln.rJine,· Stoe.-
11'escu-Dunărt s'a opr-it la ele ·'i.nt1··i1,tt atN<:ol publicat, suh ciUă fo1'J11<i.,1 iu 
At"hiva Dobrogei. - N.R. 
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rile de mărire şi modernizare ale portului Constant~, oraşul nos
tru a luaf locul de frunte în statistica exportuluî : 

Jn 1912: 

Constanţa 

Brăila 
Galaţi 

Ex-port 

1.27 3.000 tone 
618.000 ., 
306.173 „ 

.BastimenU3 ~ărcate 

757 tone 
388 • 
346 i, 

ln ceeeace priveşte importul, Constanţa se află in stare de 
inferforrtate fală de Gaiali şi Brăila, de o:atece oraşul nostru nu 
posedă antrepozite, docuri şi absolut nici un utilaj necesar, nici 
măcar magazii suficiente, care să poată uşura transporturile şi 
să atragă marele import. Importanta unor antrepozite este d,e 
toti recunoscută, căci ele oferă nu numai avantajul că înmaga
zinează cantităţi mar,i de mărfuri întt'un loc sigut,-dar încă şi 
depunîitorii, cu recipisele lor (warante), au posibilitate,a de a le 
lombarda la Banc~ Natională, avantaj care numai la Brăila şi 
la Galaţi se oferă negustorilor. 

Cu toate acestea, dată fiind marea importanţă ce o are 
Constanţa în comerţ, şi importu I s'a desV(;}}tat enorm I.a noi, aşa 
că în 1912 diferenţa între cele trei port.uri nu e aşa mare: 

Galaţi : 203.00.0 tone 
Brăila : 176. 700 11 

Constan a : 162.000 „ 
Aceasta era st,area lucrurilor până în ajunul războiului eu

ropean. Până I ;:i aeea/'\tă dată România se găsia în sfera de in
fluenţă politieă şi economică a puterilor centrale şi, de aceea, 
tref pătrimi dfn transacţiunile noastre, făcâ.ndu-se cu Germanfa 
Şi Austfo-Ungariat schimbul produselor se realiza mai ales prin 
tre cătorile Carpaţii ot. 

Astăzi lucrurile s'au schimbat. Legăturile politice şi finan
ciare ale României cu puterile aliate vor determina şi legături 

# 

economice mai însufleţite. 
A vând în vedere. pe de o parte, lipsa de materii prime, 

lipsa de tonaj, greutăţile 'financiare şi alte consideratii , care cad 
în desavantajul Germaniei; iar de altă parte, ţinând seamă de 
faptul că mărfurile cele mai obişnuite, precum Şi organizarea 
producţiunii în m~ssă revin, după războiu, ,Americei, Angliei şi 
Japoniei; cum in prezent România Mare are un tel'itoriu şi o 
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bogăţie îndoită şi o populaţie de 18.000.000 locuitori, dispunând 
de bogate şi variate materii prime, de combustibil, ape curgă
toare etc., ceeace va înlesni o producţiune supraabundentă; ne 
putem închipui ce desvol t.a re va putea lua în viitor portul Con
sta-nţa, cu atât ,nai mult. cu cât el stă deschis navigaţiei tot 
anul, ceeace nu · e în cazul pot'turilor -I)unărene, care îngheatâ 
iaFna, 

Beneficii le ce vor rămâne în Constanta, nu1uai din manipu
. larea mărfurilor ce se vor tranzita, vor fj considerabile; popu
laţia oraşului se va mări faţă de nevoile crescânde de braţe şi 

de personal necesar desvoltării transacţiunHor şi de inevitabila 
· stabîlire de noi întreprinderi de comerţ. Industrializarea regiu

nii Constanţei e~te iarăşi un punct eapital, căci pentru multe 
mărfuri şi materii prime, tFansformarea trebue să se facă în punc
tul de export, de unde să se distribuie produsele, gata de con
sum, în toate părţile. De asemenea şi cu materiile prime importate. 

lnsă, faţă de perspec;tiva ce se prezintă oraşului Constanta, 
sacrificiile şi sfortărîle noastre de până acum nu însen1nează de 
cât prea puţin -şi este de neapărată nev.oe să ducetn o luptă in 
interesul portului nostru, studiind nevoile lui şi nerisipind ener
giile noastre îJ? lupte politice inutile şi în chestiuni secundare;, 

Principalele proiecte, în legătură cu· desvoltarea portului 
Constanţa~ în afară de reconstruirea podului de peste Bareta, ar fi : 

1) Terminarea liniei ferate Megidia~ Tulcea, a~a în cât acest 
judeţ nordic al Dobrogei să fie definitiv legat economiceşte· cu 
Constanţa; 

2) Un pod peste Dunăre. la Hârsova şi o cale ferată liâr-
• > 

şova-Constanţa, aşa incât să se poată face o leg?tură directă cu 
Transllvania prin regiunea petroliferă a Prahovei; 

3) hizestrarea portuLuj Constanta cu un utilaj modern, cu 
antrepozit~, cu diverse instalaliuni, c·u o gară în port, cu o tnarc 
centrală electrică ., care să furnii-eze curentul necesar industriilor 

• mari şi mici de transformarea produselor. 
4) Selecţionarea şi încurajarea elementelor pregătite pentru 

desvoltarea economică1 cărora să li se încredinţţize conducerea 
institutiunilor în legătură cu viata econon1ică a portului. 

5) ln sţârşit, ca un .deziderat pentru mai târziu, săparea 
unuj canal Cernavoda~Constanţa, care va oferi pentru noi avan" 

/ 

• 
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tajul deplinei stăp-ânirl1 ceeace nJJ e cazul cu canalul Salinei ; 
şi, pentru a . ne asigur.a un debuşeu, şi în Basarabia. un pod, care 
să lege această provincie cu Dobrogea pe la Tulce~., iarăşi ar 
fi de mare fol9s. . 

Numai aşa oraşul nostru, lţgat prin căi feTate ş1 poduri cu 
toate p,rovinciile român~şti de peste Dunăre, şi apoi înzţstrat cu 
tot ce caracterizează un port modern şi un centru industrial, va 
putea trăi o yiaţă economică puternică şi va merita denumirea,, 
cam pripită acum, de .,perla Mării Negre". 

., 

. . . ' 

• 

' I 

• 

/ 
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ACTE DIN TIMPUL OCUPATIEI GERMANE IN DOBROGEA 

D-J, Vlăţloian1., fost1d se.cretan• al -_Prinidriei di1i Cot1-sta.1iţa,, ne-a pll,$ 

la, (lispoeiţie câtwa acte, t·ăi1nase ,î,i Dobrogea. pe ~rnia. adn1,wstraţi.e.i 
get1na.ne . .Yulţi111Hi1ud d;-l·ui secre.ta·r l>ffitru i1tteresul t11,'u ce-l poartii 1·e,J'işte1 
ri.oastf'e, i1lipd1·tfişi·1t1, citifol'ilor ,.oşfA·i ciceste cwte ·în t1·ad1,.ce1'e ,•oniâ:1ieas.ca. 

l 'onstan{a1 tt .August 19/S 

La desbate.rile asupra pro1novării germanismului in 
Dobrogea, tn şedinţa de azî 1 au participat următoarele p"'r~ 
soane: 

1. Cipitaaul de cavalerie Cunlze l d111 p,rtea administra!,j.e1 
2. Căpitanul Baron von Ruedt f etapelor. 

3. Căpitanul ~iartin 1 
4. Locotenento I J{~ssler ( uin patt· a o K, M. {Inaltului co· 
5. Dr. Sti.dhoff ( rnaudJ11)1ent 3fa<'kensen). 

6. Sublocot. !~ee rruao n ) 
7. Căpitanul SchmiJt. Constania 
8. Parohul Constantin Biella, ConslanJa 
9. Parohul Overbeck, Cara-Mura t 

10. Parohul Meyer> Constanţa 
1 !. Plugarul Ed. Brenner, Fachria 
1-2. Plugarul ,V. 1{11:tt, Cobadin 
13. Plugarul Leyer, Cobadin 
14. Peter i\lenges, C'.ra-)!urat 
15. Negustorul fiottJicb .Resne1·, Constanţa 
Căpitanul de cavalerie Cuntze deschide şedinţa şi salută 

pe ~ei de f afă, 
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Punctul I: 'Fandarea Uniunli • 

.,.Comitetul. ales tn Cogelac, pentru jntemelerea Uniunii. 
se ocupă actualmente cu proiectul unui statut al Uniunii, 
Aeest comitet are de gât1d să propuie alegerea unui preşe~ 
dinte şi a unui comitet general, compu!S din membrii şi re„ 
prezentantii grupelor locale. S'a socotit mai practic ca comi
tetele locale să ia fiinţă numai in comunele mai mari, în care 
se află şcoli germane şi ca ţinutul să fie., inpă.rţil iii circu1n
scripţii formate, fiecare, din mai mulle sal.e. S'a mai bo.Hirât 
ca comitetul să redacteze cât mai neîntârziat statutul şi să-l 
prezinte domnului căpitan de Cavalerje Cunfze. Acest statut 

I 

va fi discutat şi definitiv JedaclaL 3Iarţi 20 August, Ja oreJe 
j 1J2 iutr'o şedinţă prezidată de căpitanul Cunlze. ln acelaş 
timp 5e vor alege şi pre.şedintii grupelor Jocale. Apoi se vor 
trimite statutele a proba te către aceşti p1·eşedinfj, cari de 
preferinţă, vor fi fnvăţăţorii ge1 mani, cu rugămintea de . a 
deşfâşura o euergică acli't'ilate de propagandă. După aceasta 
se vor comvoca coloniştii germani . la o nouă întrunire, cu 
scopul de a Jua o hotărâre în privinţa statnlelor şi de a în
temeia Uniunea. 

Se simte nevoia de a se urca cotizaţiile băneşti ale mem· 
bri1or. Cotizaţiile vor fi deocamdată de 2 tei. După întemeie
rea Uniunii se vor stabili relaţii cu „ Uniunea pentru 9trma
nis11H1l din streinătale44 şi cu Saşii di11 11ransilvania)1. 

I 

PnnotuJ f{: Primirea cetdţeniei germane. 

»Se atrage atenţia asupra faptului că primirea cetăte~ 

niei germane. de către coloniştii germani, t?, legală de insem:
nate greutăţi şi ru.ai presus de toate va atrage as11pra colo
niştHor îns&mnate clesav antagii . 

C{l cetăţeni ai imperiu/ul germa111 ei vor fi. privi/i de 
rcilre r;uvernul bulr1ar ca uri co1p ~trein i11 stat; vor Jt păgu-
1,tJi ill drepturile lor. cotnunale 1i particulare prin legiferări 
~i vor <tvect să îndure 1nari :~icane dia partea f.Jllvernului 
brrlyclr. 

(Jonsulul ger,nan nu le pa pulea fi de cât de puţîu a
jutor. De aceea e n1-ai biae ş& So re'luofe la primirea celă.,. 
teniei germane)), 

I 
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Punctul III ;··.El]ligrarea spre Germaniţ1. •. 

,,.Se arată că ar fi de do-rit, în interesul imperiului ger
man, ca coloniştii germani să se întoarcă i-ar în pa tria ger
mană tn număr cât mai mare. O ernigrare în teritoriul ger_
man de · col~nizare nu e de recomandat, din cauza condiţiilor 
economice şi ad111inistralive de qcolo. Dinpolrivd, teritoriile de 
curând cucel'ile: Curlanda şi Li11onia,, par a fi fo(Irle potrivite 
pentru colonizare. ·La obiecţiunile domnului locotenent Kess
ler. că o emigrare parţială a coloniştilor germani ar risipi 
aşezările actuale şi a-r desfiinţa legăturile comunitălilort se 
răspunde că penlru ;mperiul german 100 colonişti germani tn 
Curlanda au rn-ai mult preţ decât 1000 tn Dobrogea. 

Această afirmare a fost tăcută de căpitanul Sc.bmidl ·şi 

a găsit aprobare; în special ideia de a se trimite o comisie 
din Dobrogea în sus nurnita ţară de coloni~are. pentru a slu.· 
dia condiţiunile de acolo, a fos.l bine orimitii. 

Se hotărăşte ia unanimitate de a nu ~e face nici un pas 
spre emigrare, tnaiate de a se stabili fn e·e condiţii se va 
putea face emigrarea din Dobrogea şi imigrarea în noul te
ritoriu de colonl zare (Curlanda ). 

, Punctul IV: Bănci, societăţi cooperative} etc. 

uSe arată că aproape ia. fiecare sat mai mare a existat 
până acum o bancă populară, dependentă de ,,Casa Centrală:" 
din Bucureşti, şi cuprinzând, ca m~mbri, 'şi persoane ce nu 
fac parte din comunitatea germană ln Cara-?vlurat mai func ... 
tionează inc~ o cooperativă de cumpărafe şi văozări. 

Se exprimă dez;deralul 'de a se înfiinţa bănci nouă, cu• 
prin-z,ând numai membri germani şi car-e să se federe:ze inlro 

•' 

asociaţie, proprie lor, ,in Dobrogea. Se ţnlălură, ca imposibilă. 
ideia dependenţii acestei redE rale de o b11ncă din Germania : 
de asemenea, ca nepractică. aceea a dependenţti de o in.sH
tutie de bancă germană din Sofia. de oarţce o asemenea 
bancă particulară nu poale avea niciun interes pentru pro
păşirea unor astfel de s.ocietăţi şi va acorda cu greu credi
tele cerute. 

De aceea ar fi de dorit ca băncile germane să intre ltt de
pendinţa băncilor acelui stat, că;µia ii va aparţine ,nai târziu 
Dobrogea. 
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Se hotărăşte a se proceda astfel: băn:cile existente vot 
face mai fntA.iu o cerere către ,,Casa Centrală" din Bucurrşti 
prin ~ijtocirea administraţiei etapelor, pentru predarea scrip„ 
telor lor. După aceea îşi vor relua activitatea. D-l căpit,n 
Martin adaos~ la aceasta că el va obliga wCasa cc.entrală„ să 
plătiască imediat băncilor 1ermane bunurile ce se "Vor mai 
găsi şi să le acorde credit în măsura cea mai largă. Tot O· 

data va trimite un controlor de încredere 1n Dobrogea, car~ 
să îngrijească de reînfiinţarea acestor bănci. De îndată ce se 
va clarifica soarta Dobrogii„ bă11clle vor păşi spre lichidare şi 
apoi se voi întemeia alte bănci dnpă legile stăpânitoare. Se re• 
comandă ca, la trata.fivele asupra predării Dobrogii, să se a
sigure coloniştilor dreptul de a se asocia t11tr'o federală pro. 
prie a lor. 

Fundarea de .bănci no.uă nu intră acum în discutie. D0 J 
locotenent Kessler va tncerca să obtie qin Germania uu spe
cialist în materia societăfilor cuopetative pentru Dobrogea. 
c~re să străbată satele nemfeşti din Dobrogea în vre„o trei 
luru, .să cerceteze ce cooperative se mai pot în.temeia şi 
să ajute pe colonişti cu vorba şi fapta. D-l locotenent Kessler 
va face un referat către administraţia etapelor asupra rezul
tatului ostenelilor .sale, şi în special, asupra pretenţiilor bă
ueyti ale specialistului "'chemat"' . 

Semnat; Cun*ze-

Despre retntoar.cerea tlranllor germani din Dobrogea ln 
Imperiul german . 

.. Indemnul dat de prea irlaltul nostru comandant, exce
lenţa sa ge11eralul feldmareşal von Hindenburg; ctz germanu 
cari locueşc în ţări negermane, ca supuşi ai unor ţări străir1e1 
să se adune în Jările dela B,altica~ ce se vor organiza ln ve~ 
derea germanizării lor1-a fost primit pretutindeni cu bucuri~ 
de către Germani şi va ti susţinut în realizarea sa de otice 
hun german din imperiu. 

Proiectul acesta însă n·a fost îateles cu claritate şi bine 
delimitat în totalul său în acea!ltă provincie. 

Scopul său, car.e coastă mai tntâi în repatriarea din 
străinătate a Germanilor, mai mult sau mai putin înstreinat 
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de germanism, şi num-ai dură aceia in a.dn1iterea lor ca ce
tăţeni ai statului german, -s·a confundat cu pretenţiile ace
lora ce vor ·să rămâie pe ogorul lor s11b stâpănlre strălnă' in Do
brogea, dar cari tn acelaş timp cer şJ cetăţenia germană ·precum 
şi o protecţie- l;ermană la fel cu vechile .,. Capituldţiani'" ce au exf.-

• stat mai înainte în 1arcia. Această din urmă t ·he.stiune1 de si .. 
gor. va trebui să fie despărţită de aceea a reîntoarcerii ger ... 
manilor io Germania ş-i ea nu va pulea !i regulată decât mai 
târzîu. printr'un angajament între (iermania şi st.atul ce va 
stăp.âni tn viitor Do}.)rogta. 

Chestiunea repatrierii trebue tratată cu multă atenţie. 
căci experienţele din anii 1905 şi cei anteriori cu privire la ree• 
migrarea Germanilor dobrogeni tn colo!liile din Prusia de est pre
can1 -Şi emigrarea lor în America. ne~au învăţat că nu orice ne„ 
m1;lţumit din această provincie a ajans să fie mulţumit fn Ger
mania sau aillrea şi nicl că s'(l acomodtlt acolo, sau a ajuns art 
bun cetă/ean al imperiului. Prin urmare e necesarii o matură ju
decată fn alegerea fiecăruia dintre cei ce vor să reemigreze~ cer
cetându-se valoarea sa pentru germanism şi pentru f a1·a germană 
din punct de vedere ntoral, cât şi civil şi asigurându-ne de lwtă· 

rd-rea sa ; căci ar fi o ingratitudine fată de patria noastră dacă 
• ! 

l-am trimite acolo, pentru reîmprospritarea popalafiei an1estecate, 
nişte eleme~te chiar aci dubioase, cărora să fie nevoită ·a le s11· 
porta povara 1}. 

Se va Une prin urmare seamă în prima linie de hotă· 
rârea liberă şi neiofluen~a.tă de nimeni a fiecăruia, dacă în
tr~adevăr voeste a se reîntoarce în Germania. sau a rămâ-, 
nea aci. Este sigur că o deliberare ou totul desinteresată a 
celor cunoscători ar ajuta mult. Suntem noi oare ase
menea ounoseălori ai chestiunii. aşa in cât să putem şi să 
voim a lua a.supra no.astră sarcina un.ei totale schimbări in 
existenta unui agricultor? E cip.eva aci care să' cunoască 
suiîcient coadiţiile de viaf·ă ale provinciîlor baltice penh·u a 
le putea cântări· eu condiţiile de viaţă :1le ţăra·nilor germani 
dobrogeni? 

Eu sunt de părere că ah număr de ptagnri dintre Ger~ 
fT1C1Tlii demni de încredere de aci at trebui să facă o călătorie fn 

1) A4mirabil . 

• 
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provinciile Baltict, unde să ia inforntaţii dela funcţionarii germani 
şi dela populaţie şi, pe lângă aceasta. să se conlllngă cu proptii 
/or ochi de starea lucrurUor, pent~u a-~i face o părere şi apoi, 
întorcându-:.e, să co111unice consătenilor lor cele văzute şi auzite. 

fncă un sfat aş avea să dau şi ~nume să nu se priviască 
chestiunea sub laturea confesională, ci exclusi" din punctul de ve
dete naţional, de a aduce folos patriei noastre ca buni Ger• 
msni, fără deosebire de confesiune. 

Semnat : Inginer H. Schmidt 
C ăpîtan imperial \Vil rtemher&b'.t.z 

de/â 1892 frr Dobrogea, iar de la 1902 cpnsul ger111an aci. 

Constanţa, 12 August 19,18. 
•, . 

Cele de mai sus sunt convingerile mele dela conferinJa 
eon vocată de d-l Westpbal, Miercuri 14 August 1918. 

Schmidt 

STATUTUL 
!JNIUNH GfiRZV\ANfl...OR DIN D08RO(ţfA 

I. .$copul Uniunii. 

§ l. Uniuoea Germanilor · Dobrogeni are de soo,,p să 
sprijine pe coloniştii germani din Oobrogea : 

a) în mentine.rea naţionalitat.ii lor ; 
b) în munca pentru piopăşirea lor economică; 
e) în reprezentarea intereselor lor faţă de admini.strat ie; 
Sediul Uniunii .este la ...... 
§ 2. Uniunea va aduce la îndeplinire !inta propusă 

sub litera a) : 
1) prin incurajarea şcolilor populare germane în Do" 

hrogea; 
2) prin inăltarea culturii generale la tia.erii ce părăsesc 

şcoala şi la adulţi ; 
3) p1in înodarea şi· menţinerea legăturilor cu Uniunile 

identice din patrie şi streinătate ,; 
4) prin ori ce soiu de activitate de educaţie nafională . 

• § 8. Uniunea va aduce la. îndeplinire punctul b): 
1) prin instructii date asupra lnbunătătirii gospodăriei ; 
2) prin sprijinirea şi înfiintarea de asociatii agricole, 

f 

.. • 
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11. Membrii Unianii. 

§ 4. Memhri volanţi pot fi, fără cousideratie de cetă
ţenie. toti germanii ce locuesc în Dobrogea. şi cari posedă 
drepturi ci,fce şi sunt trecuti de 20 ani. 

Inscrierea se face de comitet după cerere orală sau . " scrisa. 
Membri de onoare pot fi. fără considera(ie de nafiona„ 

lilate. persoanele cari au adus oare care serviţii Oniunii. 
§ 5. Cotizatia ne cărai membru va fi de 2 lei anual. 

Cei ce întârzie eu plata cotizaţiei, vor fi lipsiţi de dreptul 
de vot plnă la achitare. 

Cel ce· nu,-şi va. li plătit cotiza tia mâi mult de doi ani. 
va fî şters din lista membrilor Uniunii, 

§ 6. Fie ce membru are numai un vot. Dreptul de voi 
ou se transmite alt.ei persoane. 

111. Administraţia Uniunii. 

§ 7. Afacerile Uniunii vor fi conduse : 
a) de comitet ; 
b) de o comisiune mai numeroasă a Vniunif; 
c) de adunare, generală~ 

' I 
A, C.omitetul. 

§ 8. Comitetul Uniunii se compune din 5 membri aleşi 
de adunarea membrilor; din aceştia cinci. unul va. fi preşe
dinte. unul vice preşedinte şi Q.l treHca secretar. iar ceilalţi 
oolaboratori. Durata tnsărcinării va fi de doi a·ni. ln fie ce 
an vor fi înlocuiţi doi. sau trei dintre membri,, La început 

, înlocuirea se va face prin sorti; mai apoi după vechimea 
serviciului. .Renlegerta se admjte. Membrii din comitet îşi 

vor tndeplini însărcinarea lor ouorific. fără plată; totuşi vor 
primi. ca spese, o compensatie băneasră. 

§ 9. Preşedintele va presida şedintele comitetului, ale 
comisiunii şi adunării generale. ln unire ~u secretarul şi 
casierul va semna seriptele Uniuni_i. 

§ 10. Secretarul V'l încheia procesele„verbale în şedintele 
comitetului, ale comisiunii şi adunării generalei va ţine Co· 
respondenta şi va alcătui li.sta l}lembrilor, · 
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· § 11. Casierul va fi ales de membrii comitetului din 
sânul lor. El va conserva 'hârtiile de valoare şi documentele 
mai importante ale lîniunii, precum şi ba9ii, va face îoca'
sările ln schimbul unei chîtante şi plătile, care ·vor fi apro
bate de preşedinte.· El va ·ţine r-egistr.ele şi._ va da cont. la 
cerere, .comitetului, în ori ce moment; iar Ja finele anului 
va încheia socotelile.' 

§ 12. Comitetul se va întruni după nevoie şi va fi con-
"Vocat de către preşedinte, după chibznlala sa, ori după ce
rerea unui membru. I1otăr,ârU:e comitetului sunt valabile, 
dacă sunt de faţă ·trei di~tre membri. La ori ce hotărâre se 
cere majoritatea absolută a voturilor. 

ln caz de paritate de voturi~ votul preşe<tintelui e ho-
tărâtor. 

§· 13. Comit-etul e obligat ; 
1) a resblva afacerile curente ale tToiunii;, 
2) a pregăti şi îndeplini hotărâtHe comisiunii ş,t adu„ 

nării generale ; 
3) a administra averea Bniunii după directivele date 

de comisiune ; 
4) a hotărâ În privinţa acceptării de donatiunî şi func~ 

ţi uni. 
§ 11. Totdeauna se va lua şi încuviinţarea comisiunii 

în ori c~ hotărâre a comitetului asupra cheltuelilor şi altor 
sarcini ale averii UniunH, care tre.c de suma de 200 lei. 

§ 15. ()ri ce membru votant are drept să facă propu
neri comitetului. Dacă propunerea este sprijinită de zece 
meml>ri votcJnti şi se consideră ca urgentă, preşe'din tele e o• 
bligat să convoace pe membri într·o şedinfă de consfătuire. 

H. Comisiunea Uniunii. 

§ l 6. {:omisiunea se compune din comitet, din repre~ 
zentantH tuturor grupurilor locale şi din cincţ membrii aleşi 
de adunarea generală. 

§ 17. Comisiunea va fi convocată de comitet cel pufjn 
odată la şase lnnt sau şi î11 orice caz de nevoie. ·Se va pro· 
cede la chemarea ei, dacă cel puţin cinci membri din comr 
11i11ne consimt la aeeasta,, ŞedJnfele co:nişiunii se vor tine la 

~ 

www .ziua constanta. ro 



• 

' ' 

sediul Uni,1niL Şedinţele sunt hotărâtoare. dacă cel putin o 
treime din n1embri sunt prezenţi~ Dacă după prima invitare 
nu se poate ţine o şedinţă tn chip legal, âtunci, după cel 
mai de vreme o săpfămâoă, ,e va· convoca o nouă şedinţă 
cu aceeaşi ordine d.e zi şi atunci, fâră cgnsid,raţie de număr. 
se vor putea lua hotărâri, 

§ 18. In toate botărâ,rite luate de comisiune se cere ma
joritatea absolută a voturtlor. lo caz de paritate de voturi1 

votul preşedintelui e hotărâtor. Nu se admite nici o suplinire. 
§ 19. Comisiunea e obligată : 
1. a da instrucţiuni comitetului cu privire ta atingerea 

scopurilor Uniunii şi a adn1inistraţiei bunurilor Uniunii; 
2. a ale·ge doi controlori cari, după incheerea. situatiei 

anoalr, să cerceteze încasările <'heJtue!ile şi s.tarea cassai şi 
după al e~a ~ă închee o dare de seamă; 

a. a st.tbili ordinea de zi pentru adunarea generală; 
4. a dispune încheierea socotelilor la fine de anr 
c§ 20. Se va lua încuviinţarea adunăr.ii generale ori de 

câte ori comisiunea va lţ1a hotărâri a!ltipra uoor cumpărări, 
amanetări (ni potecăr1 ). tnstrăinărl de a veri im<:lbiliare, pre
cum şi asuprn cheltueJiJor şi altor sarclni -ale averii Uniunii, 
ce tt·ec dt'. 2000 lei, sau care au ca urmare o grevare dura
bHă a Uniunii. 

( :. Adunările g,-en, rale 
§ -21. \{ero.brii votanţi ai Uniuoli se vor aâuna îo fiece 

an !n Juna îVlri tot1,'o aduuare generală, ca să ia cunoştinţă 
de rnportul anual al co111itelului, să focă alegerile membri
io_r Cowitetului şi asociaţiei şi să discute asupra ori căror 

propuneri şi proiecte. -după c~re să ia l1.olărâri. Invitările se 
vor face de comitet, care va ti:xa ziua adunării generale. 

§ 22. J\dunări generale t xlraordinare vor avea loc după 
nt!cesi tatP. şi în tirma comunicării propunerii de -către comitet. 

• 
a) dacă 4;omisiunt>.J1 o hotărăşf-e; 

b) dacă 50 de membri votanţi o ceT t.n scris, arăJând 
propunerile. 

§ 23. ln ori c.e adunare generală ordinară se va pre
ciza tocul adunării viitoare, Asupra alegerii 'locului adun ăr} 
generale extra ordinare hotărăşte comisiunea i 
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§ 24. Adunarea ienerală poate lua bot~râri indej}eli• 
dent de uumăruJ men1brilor prezenli, 

§ 25. Adunarea gtnerală va lua hotărâri numai 'cu 
simpla majoritate a voturilor. Ju caz de paritate de voturi, 
votul preşedintelu1 e hotărâtor. Hotărârile asupra schimbării 
statutelor şi asupra cumpărărilor.: hipotecărilor şi înstrăină

rilor bunurilor nemişcătoare au ne\toie de 3/ , din voturi„ 
Alegerile se fac· prin predarea buletinelor de vot şi cu 

majoritate absolută. 
ln caz de• paritate de voturi, se va hotărâ prin sorţi. 
§ 26. ln adunarea generală se vor lua hotărâri numai 

asnpra acelor cbestiuni1 care sunt la ordinea ziJej,, 

lntenieierea grvpu1'i~or locale. 

§ 27. Uniunea se compune diI1 grupe locale, care se 
,or infiinţa după nevoie . .A'.supra înfiintărH de grup-e locale 
va hotăra adunaiea generală. 

' § 28.. l}J~mbrii grupelor Jucale vor akge din ~ânul lor 
un conducător şi un casier. Conducătorul este membr11 al 
comisiunii Uniunii şi co1:,duce corespondent-a între comitet 
şi n:i.embrii grupelor locale. El ţine labfoul membrilor după 
insh·ucţiunile secretarului Uniunii. Casierul îocasează contri~ 
butiile Uniunii după ludicatHle casierului Uniunii şi le varsă 
la termenul indicat de casier, 

Disolvarea Uniunii. 

'§ 29. Penh·u disol-varea Uniunii e ne. voie de hotărârea 
!idu.oăriî geuerale, care trel)ue să numere cel puţill '/5 din
tre memarii votanţi. 

ln caz de disolvare a Uniunii, <rv.1rea ri'imasă, după acop&
rirea tuturor sarcinilor_ trec.·e la· Uniunea pentn1 ge.rniani,smul din 
străinătBte, care o v.a putea întrebuinţa, după cam v.a .crede de 
cuviinţă, pentru .scopurile germ.ane. din Dobrogea, 

... 
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Copie 
Administraţia clvllă din 2& S. 18. 

Ad,mlnlstraţla etapelor germane comta,ii.ţa. a.5 A't'{Just 19'18 
No. 7796 

Către: 
Comandantu: a etapelor 

Constanţa 

Vi se tr · mite. în anexe câte o da,e de sea.ml a.s:gpra ş~dinţei 
tinute la 14- curent pentru promova.rea ger,:ua,n.ismului, pre.ctmt şi 
patru exempla1'e ţlin pro~ctul de statut al lJl\'iu.1ni ge,rmanilor 

. • I 

:Poeroge~i. Proieetul de statut a fost ·fn·Eeqnit de 001uisiunea 
aleasă {a 2:J l,,1/ie' în Tariverde, la lnt.tun{rea delegaţi/or şi a 
obţ'lnuf aprobarea admini'straJiei. 

ln § 27 al vr.oectu~ui de stat-at sa prevede '1nfjintarea de 
gr\lpe locale. Ca sediu al grupurilor loc.ale se. impun în prima 
linie: Constan/a, Mangea-Punar, Cogeatia\ f.acria, Cobadin, 
Cara-'A1ural, klamu:lia, .Sarigltiol, Tpr,i1Jerde, Coge.lac şi Co[flia. 
Celeia/le sale locqite de colonişti germani se vor. al/J;.tur«, după 
terere, I a una din acesţe grupe lQQale 1 

). (nţe.i;µeierea.. şi dellmi
ta.rea. , grupurilor locale -va a:vea loc în congresul TJnhmH, convocat 
în prima: jum~tate a lunii SeRtembrie. 

Pentru ca congresul să fie populat şi participanţii să fie in
ştrui ţ! de ma.i !na.inte aşupra însemnlhăţii sale, S!3 re.comandă a 
se găsi cât mai curând oameni de încrede.te cari S:ă 1ămnreascl 

pe coloniştii germani asupra ,problemelor Uniunii şi asupra h.o· 
tărâ:ri1or ce .nr1nează a se lua · şi să-i îndemne a participa în număr 
mare. Poate că pentru aceasta, ar fi potriviţi îr,oăţăforii recru· 
taţi dintre solda~i gern1anis de oarece dânşii mnt experimentat, 
în chestiuni d~ congrese şi de propagandă. l1J de dorit ca îjece 
comunitate să ii luat hotărâri, înainte de a se prezinta. la congres, 
~supra a.~erii 'lor la unţ1, din gmpe)e looa1e şi asupra alegerii 
unui reprezentant. 

Pentru'· ca societă-ţHe înjghebate Să poată intra nnmai decât 
în ac~iune 'În satele germane, s·e recomandă membrilor comite-

1) b'ai· pli,rea, după aceste di~paziţii, cel mi1ttdi1·ni G-entea.n„ilor Do-
1>:rogeni a.1· fi dine şUe. 1-at de 11iCt1n:. Pen.tn1, lă1n.Krirea rifUorulHi., d1<pti i11-
stlşi smttstica ge1·t~utnti dela .{~ .Feb:i:,i~rie 191B, ei n~ e1·a.ii mai ,n1~lţi de. 
~O ·tn. ton.a, etapelor gentia,n.e lh,,pă 0statistjca, noastrci ăela, l .Iaii,.. 19131 
se gc'î,siaa< 1,n toa,tu Dobrogea, ,x,bia 7697 suflete d~ germani, adicd «n pto1:e111 
4.8 2,"'010 din ~nfreaga. po~ţlaţie, 

~ 
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telor sd tnte"tuie ld «Casa Centrală)) din Bu~uteşti spre a li s.e 
inapoia registrele şi a ii se trimite un controlor pentru .toorga· 
~area bilncilor lor, Frepullerea se va adresa: le. a.dministratia e
tapelor, secţia Z. 

Se atrage atenţia asupra faptuhn\ ca acest prilej sd fi.e fo
losU cu cea mai mare grabă, pentru că membrii bdncilor să 
intte cdf n1ai curdhd în posesia banilor lor. Noua oi;gâ.i:iizare a 
bltnciior trebu·e de altfel privită cu încredere. 

Semnat : Cwrtze 
c 11,pim'iJ, rit c~v<iierie· 

ln, ·stirşit llll ultim act diii· a:eeastl afa~ere, snnă a.st.fel : 

Admtoistraţla oraşu-lui Con&tanţa;, ~ Sept 1fJ1S. 

No. s•so 
lnşUfnţare 

Ja No. 180j3 din 29 August 1918 . 

.A.ctiv:itatea de propaganclă perltr~ Constanţa şi .AnadolcJUhi 
:,e încredinţează preotlJlui comunităţii germane, parohului ftleyer 
stabilit de mulţi a.ni în C,onsta.n~, In q_omuna „ Vii'le Noi" munca 
de propa.gandă se îµcredinţeaz-il învătiltoru'uj d~· a;coloi .glotaşului 
Winter. 

' 
C~tre Ooma.o.datura. etap.elor 262 

Loco. 

Administrafia, oraşului 
No.· 712 

Oitre 

Căpitan ; Cuntze 

Cortîandănf~•ra ' et~ptJor' 
Constanţâ 

Ali1mata dispozitie·nu priveşte oraşul Consl<inţa, de oarece 
şcoala bulk~'â din Const.anta. nu. e decât continuarea şeoalei bul
gare din timp de pace. 

Şcoala 1.bulJ?ară- ca.re funcţionează, în ,lnadolc'Jiioi, în· şcoaltî 
rotnână de m"8-i înainte, se va. privi ca românească, conform' dis
rioiitiei. Num.-ărul şeol~1'Îlor se ridică la 50, dintre cari 40 de na
ţjonali~te b:ulg.arl- ,şi to Români. 

Cîpitan: (nesemnat). 
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Administraţia ora,ulut 
No. 2166 

' . Co,i~attla,, 3 Dec. 1917 · 

O~tre 
Comandantura etape·for 262 

lo~o 

Nmmtele c~i·ţi didactice vor putea , fi folosite în şcolile ro
mâneşti. Pasagiile condamnate au şi fost înlăturate din cărţi de 
clt1<e comandantură, ·cu excepţia lec6iunii dela pag. 67 şi 68 din 
manualul de geogi·afie; în care comandanhu·a n'a gisit nimic su
pl:fr ător. Totuşi şi acest pasaj a fost înlăturat acum. Oelelal te ci l'ţt 
:folositoal'e în şcqlile roinAneşti, fie a1·itmetic.i, sau gramatici, au 
fost şi ele supuse examină1·ii. In ele nu se găseşte nimic cal'e să 
p1·ovoace 1·eclamaţii. 

Oă,pitan f (nesemna.t) 

Admlnistrapa etapelor g·ermane 
în Dobrogea 

Posta-11iilitartl g91·11iq1iri 258,1'?> .J.j.8 • 

.No. 404 
• 

Către: 

Comandant ura etapelor 262 
Loco 

J 

t 

Din mai multe sate din zona etapelol' ne sosesc înş'tiinţ;ări 
asupra conduitei inadmisipil'e ·a soldaţilor bulgari. trimişi ca în
.văţiltorl. Ei participă pe Ja/d in mare măsură la proppganda 
bulgi1rească, siluind populaţia prin ameninţr'lri şi constrângeri să 
semneze declara/ii care să aibă ca uFmare alipirea Dobrogii ta 
Bulgaria şi i1i ace/aş tim,J să con/ie vfense la adresa administra
ţiei gern1ane. ln unele safe ei participă fn mod neadmisibil la 
a,dmtnistra/ia comunală, Ei şi-au procurat şlamplle cu insctipţfe 
bulgăreasca, precum şi formulare bulgăreşti de permisuri pentru ., 
drum. eu colabora.l'ea consjJie1·ilor comunali ei au enlis paşapoarte· 
şi au încasat pentru ele taxe; apoi au convocat adunări ale t:o
munitliJHor şi au încercat să obJie plata sa/arului <Je Jllvăţatori. 
E nevoie ca 111 toate localităJlle in care se aflâ învăţători bul
gari1 aceştia să fle din scurt supraveghiaţi şi mai t1les să fie· in· 
piedicaţi dela orice anzest-ec al lor fn afac-erile conlunale; iar 
ştampilele comunale bulgăreffi cu insemnele statu(ui bulgar, să 
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fie e,on{iscate şi să se cerceteze <;Iacă nu cumva în chjp fraudulos 
aceşti învăţători sau consilieri comunali nu emit bilete de liberă 
cjrculaţie. Jn asemenea caz se vor pedepsi toat_e persoanele civile 
ce au participat la emiterea unot· asemenea bilete, precum şi aceia 
cari s'au folosit de ele, în măsura în care au depă~it ·ordonante~e 
privitoare la circulatie. Se va face deci 0 amănq.nţţtă cercetare; 
a~upra oricărui caz de conduiiă neadmisibilă a învăţătorilor bulp 
gari ş1 se va înainta aci. 

\ 

I:: ernnat : von Unger 
Loc. Gen~1·ul t,i c,,Gt. ~i i,1,specţo1• 

Sec~unea materUtor industriale 
din Administraţia etapelor germane 

drn Dobrogea 
No. 6782 

Gătre: 
Admitilstraţta oraşuluJ 

Loco 

Din ordinul şefului n1arelni. stat major, se va elibera petrol 
populaţiei civile dfocamdat.a ruunai tn schln2âul aurului. Pent.ru 
aceea nu se vor mai cere cartele de petrol. 

= 
Administraţia etapeior germane 

din Dobrogea 
Biroul materiilor prime de război 

No. 6644 

Sub loc ot. şi şef aJ secţiitt,i.i 

Brabant 

Conati,,uţa, 24 April-i6 191S 

Către toate- comandanturUe de etape 

Tunsul oilor va începe la 10-15 !{ai şi se va termina până 
la Ş Iunie, dup~ cum urmează mai jos .. ~Iieii intră de asemenea 
în aceste prescri pţiuni. · 

Inainte de începerea tunsulni, proprietarii ver ccnnunica co
mandantnt·ilor locai:e ci:1te oi şi iniei posedă. 

(')tle, înainte de tunsoare, vol' fi spălate de necurătenii. 
î'unsoa.rea se va face astfel încât să se scoată la.na dintr'o 

bucată. Se vor preda at:ltea •< Ui,ni1) cc\te oi şi miei există. 
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Luarea in pPimire a lânii se va face în ui:ma pltt,tii efectuait.e 
de cumpb'ătorii :firmei Iosef MiclielJ, cari au asupra lot un permis 
(aus,veis) P-liberat de administraţia etape]or. Cnmp.a:rătorul v.a da 
proprieta,rului oilor o adevermţă, de cantitatea b1nii pţedate şi de 
preţu.rile plătite. 

Tunsoarea oilor dintr' o turmă bolna~ d.e vărsat şi de r.âie 
se va face la urmă; -deasemenea şi tunsoarea oilor bolnav.e din o 
asemenea turmă. Oamenii ocupaţi cu tunsul oHor bolnave vor de~ 
sinfecta cu grije hainele, încălţwiintea, mâinile şi foariecile şi în 
genere t-0afie lucrurile ce au, venit în atingere cu animalele bol· 
na:ve. Lâna din aceste turme se va împacheta în saci purtând in
dicatu asupra provenienţii şi .-i. felului molirnei şi astfel se va 
expedia. 

Preţurile ce se vor plăti de cumpărător.i ~r~ilo,r sunt 
1.ll'mătoarele : 

Lana de pol-s,pangi, fină ca mătasea, 4. lei chilogramul. 
Lima de ţigaie, turcană, lână grjsă şj .neagră : ;J lei kgr. 
Circumscriptiile vor avea o d:eosebită. grije ca nu cumva 

această lână să fie dusă prin .contrabandă în Dobrogea bulgâ· 
rească sau în zona de operaţiun\ uDde se plăt"6sc preturi cu mult . . 
ma1 man. 

Cumpărătorilor li se va da tot concursul necesar. 

.. 

• 

Qebensburg 
Oilpita11, de marinâ 
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RECENZII 

V. Pi\rvan; Gerusia din Callatis. An. Ac8d, R(;)m, Ser.. 
ll. Tbm. XXXJX, 1920. 

e un studiu impol'tant relativ la viaţa socială-religioasă în 
se<:. r .. d. Cr. în Callatis şi, indîrect. în toate oraşe1e de la PoJJ
tul-stâog. O stelă de marmură găsită ia Mangalia în două frag
mente, cu o lungă inscripţie în onoarea lui Apollonios, un generos 
hjoefăcător al cont;etăţenilor să.i, adaugă lumini nouă la cele ce 
se ştia pănă acum în această c~estiune. 

O interesantă schiţă istorică precede studiul propriu zis. 
I. 1,0allatis. fica Heracleei Pontice, nepoata străvechei ~Jegare 

doriene'\ a fost la apogeul puterii pol'ftice în epoca dintre anii 
400-250 a. Cr. Stăpânitorut Traciei. regele Lysimach, voind a 
supune oraşele de la Pontul stâng: - Callatis dete semnalul 
răsvrătirii la Jl3 a. Cr. alungând din cetate garnizoana duşmană. 
Apoi se alie cu celelate colonii ameninţate, cu Tracii .şi cu Scitii, 

. ' 
precum şi cu rivalul lui Lysimach, cu Antigonos, care ii şi tri-
mise ajutor pe uscat şi pe mare. După o resistenţă de câţi-va 

ani, abia pe /a 302 a. Cr. Callatis ajunse din nou sub puterea 
lui Lysimach. - lncercarea făcută de c;:allatiani p.e la 260 a. Cr. 
de a supune cetatea ionică Temi, nu isbuti ; ba încă ii aduse i.n 
conflict cu Byzantium pentru supremaţia îo Pontul stâng. 

De acum începe decăde1·ea politică şi militară a cetăţii ; 
însă prosperitatea economică continuă mai departe. Comertul de 
cereale era principalul isvor de câştig. ~statul Callatian avea o 
lege specială, care fixa raporturile dintre creditori şi debitori>>. 
Bancherfi «primiau d~pozite şi deschideau conturi curente,>. :Ne. 
contenitele atacuri ale barbarilor pe uscat, plaga pjraţîlor pe mare 
şi concurenţa Chersonesului Tauri~ fn i;:omertul cu cereale. aduc 

' 
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decăderea CalJatidei. Având-o puternică 11conştiintăpoFrană.icî ţinând 
Ja dialectul lor1 în care scriu mai toate inscrît>liile; călători indrăzneti 
şi ţomercîanţi harnici1 -CalJatianii au avut totdeauna strânse legă
turi şi cu centrele ionice de pretutingeni. - Ca dovadă de.activitate 
ştiinţifică avem pe Demetrios Callatianul, care intre 216-200 a. Cr. 
sc:rise „Despre Asia şi Eur()pa"tn 20 cărţi, folosite de geografii şi Îij
toricii posteriori. Sub stăpânirea romană, CallaHs păstră însemnăta
tea comerciatâ; însă o viaţă politică proprie nu mai era cu putintă: 
în schimb, viaţa,socială şt cultura iau un -avânt mare,. 

H. Din inscripţia amintită mai sus se vede că, p,entru 
glorificarea lui Apollonios, pristavul va vesti la sărbători publice 
că · ,.poporul încununează pe gymnastarhul şi agonothetul şi pe 
primai tntemeeto, al gerusiei Ji gerustarhul dlntru început al ei, 
ci'nstindu-1 pre dânsul cu inăl.\area de statui de aramă şi 'chipu!i 
pictatet'. Ca agonothel, oferî·ă sărbători şi jocuri, lnsoţite de jertfe 
şi terminate cu ospeţe. Ca gymnasiarh, supraveghea în deosebi 
educaţia ephebilor (tinerii" ln vâ1sti1 de serviciu mii itar), şi aveă 
grija jocu1'.ilor şi întreţ:erilor din gimnaziul oraşului. 

Cetăfenîmea din toate oraşele greceşti st: împărti1:1 în 4 
colegii, după vârstă : ,copiii, ephebii, bărbaţii, b4trânii. Fiecare 
categorie aveă ~reptuJ de a utiliză gyrnnaziul pentru exerciţiile 
sau petreceri le corespunzătoare vârstef .. Pe lângă dărnicie, mentul 
special al lui Apollonios este că a constituit gerusia, adică a
sociaţia bătrânilor din Callatis, separând-o dt1 celeJal1e cate
gorii de cetâfeni şi devenind gerusiarhul, preşedintele ei. Tot 
deodată stabili ca g·m,naziul să nu mai fie folesit laolaltă de 
toţi, ci hotărî timpul şi locul din gimhaziu desttnat fiecărui 

coJegiu de vârstă. Pentru ca gerusia, abia constituită, să aibă 
o existenţă reală şi durabil~. el ii dete un fond cu care să se 
poată prăznui în mod demn săl'bătoarea „neocorică'\ adică în 
.cinstea f~mil.iei imperiale pe care ,,,el tnlâ.i0 dată" o îQfiinţă anume 
pentru gerusia din Calla,.tis. Pe lâogă ace.asta, gerusia din Callatis 
.avea toate .,,atribuţii le social- religioase I pe 1.:a re gerusia le a veă 
contemporan în to.$te cetăţile greceşti", actele ei având un ca
racter quasi-oficial în viaţa publică a cetăţii, fntoc.mai ca ş-i ho
tărârii~ colegiului ephebilor ~i bărbaţilor. 

Inscri})ţia enumără s.4rbătorife la care Apollonius va fi în
ooronat: la adunarea cea mare, când se alegeau magistraţii 

anului VJitor; la „Caesarea '', sărbătoarea· î r. onoarea familiei in)-
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perfalei la eArbătoarea bâlo,ului ceJuj mare; la „Diomvria'\ 
&ărbătosrea umidităţii roditoare dela sfârşitul toamnei, când se 
tdoră „Pământul Mamă.", şi Ja praznicele publice ale J)Oporu]ui. 
S&rbatoarea „diomvria" cu nume!<> ei Qrjginal, necunoscut ln 
restul lumit greceşti, denotă spiritul creator al CaUatianîlor în 
viaţa reTigfoas.!t şi importanţa agricultorfi pentru ex:istenta cetăţii. 

Jn sfârşH, amintirea lut Apollonfs va fi 1-..ternfzstl pria. 
~tatui de hronz şi tablouri cu chipul ·Jui, expuse în gimnaziu, 
portice, temple etc., lucrări nepăstrate până azf, dar a căror 

valoare artistici -autorul stu djulu i o deduce judecâod du pil tehnica 
obieotelor de teracot~ din acea epocă, ajunse până la noi, 

A mănµnte caracteristice ' şi analize luminoase fmbogăteso 
acest Studiu, dâodu~ne un tablou sugestiv despre vjata- SOOl8lă, 
re1igioas~. artistici a (:aJlatianilor în secolu( ! d. l:fr. 

G. CORIQI..AN. 

C. Litifca: Castele romano-bizantine 111 Dobrogea. 
Sub acest titlu autorlll • publică fn Convorbiri Literar& No . 

.3-4 din l\,JarHe•Aprîlle i 920, un fragment dint-r'o lucrare mai 
ll]tinsă ,, Topoprajia Balcanică tn Evul·Mediu'', care va apare io 
inalele Academiei Romane. 

Io cartea JV ·a Qperei sale ,iDB aedffî ci is", istorieul bizantin 
Procopîus din Cesarea pomeneşte ~astelele ciădite, sau reparate 
de J.ustiniao la lungul Dunârii. de la Belgrad pănă la S11istra. 
Ajungând la „scyth_ia mino1·" (Dobr~gea), citea1ă următoarele 
J'ocalitâţi întărite: Hagios lfyrillost Oulmitort, lbfdâ polis, Aegissos 
~t Halmyris: 

ln u1·ma săpăturilor fâcule de d-1 V. Pârvan, astăzi ştim 

pozitiv"' oâ Oulmitân este Vicus Ulmefum de la Pantelimonul de 
de sus; Jar A-egissus, pnmenît de Hierocles: hinerariul ·Antonio, 
Notitia Digri itaturn etc. se ştie de mult că era. la Tulcea. 

RămânJ ideatifiear~a Jocalit~ţilor Jbida, H~lmyris şi Hagios 
.Kyrillos. 

Jbidâ. ln toate ediţiile lui P!'ocopius stă tipăr;t: lb'id~. 
Ţinând seamă de faptul că ne găsim întt 'O regiune 11n<Ae popula . 
tiunea, deci şi num,frile topografice daco-tracice sunt destul de 
numeroase1 d-l Litzioa e dispus ~ vedea in finala-da o prescur
tare sau o eroare de lectură din dava, în cat numele întreg ar 
fi sunat lbictava. Jn ceea ce privesţe partea întâia a numelui, 

-
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având· în vedere diferît~le con fuziuni de litere din scrierea maju$· 
culă: şi minusculă greacă şi alte consideraţiurli filologice şi pa· 

' leografioe. - d~sa propune mai multe lecturi: Nibidâ, Albida, 
D,abida, Nik ida, Alkida, Dakida etc. Numai desgropările vii to.are 
vor arăta care· din aceste forme e cea adevărată. 

Pentru localizarea oraşului d I Litzica ii caută pe drumul 
ce1 mare, care străbătea Oobrogea de la sud la nord în toatA 
rungimea. · Acest drum pleca dela MarcFapopolis (Oevnia, la 
apus de Varna), trecea pe la A.britu.s (Abtatt:alesiJ, Tropaeum 
Trajani (Adam Clisi), pe la cetatea de la Mitcea Vodă, pe la 
Ooroţanţul, prin Ulmetu..m (Pantelimonul de sus), până la Stava 
Rusă~: ,\ei drumul se bifurca : o lamură apuca spre N \V prin 
Orta.chioi şi Niouliţel· până la Noviodunum (Isacea) ~ iar alta 
,;pre N E prin Baba~dag şi se termina la Aegiss:u$ (Tulcea). De 
oare ce localităţile citate de Prooopiu s; Ulmetum şi Aegfssus, 
5-e găsesc, una la extremitatea nordică şi cealaltă chiar pe 
acest mare drum mflitar,- e aproape sigur că şi lbida tr~buie 
să fi fost tot lângă acest drum. Şi, fiindcă punctul strategic cel 
mai important la N. de Ulmetum era la Stava Rusă) unde drumul 
se bifur.;11 şi unde mai venia şi a treia cale secundară _Cjre, prin 
castrul de la Ceamu rli11 de jos, unia drumul ct:1 mare din mij
locul Dobrogii cu drmu l cel mare de pe litoralul marin spre 
Histria şi Tomis. - de bună seamă că lbida se afla la Slava 
Ruşă (Chizil Hissar„Cetatea Fetei). Aci se află ruiAele unei cetăţi 

foar1e mari,' a vând o suprafaţă de 24 hectare, cea mai însem
nată eetate din cele eunoscute in Dobrogea. Laturea nordică c 
de ,3!4 m., având două furnuri în colţuri ~i cinci turnuri inler
media_re; laturea de est are 404' m. cu şapte turnuri, dintre 
care unul în colţul sud·estic şi şase pe r,aroursul zidului; laturea 
sudică ar.e 435 m cu opt turnuri, din care trei pe vale -şi cinai 
pe· uu deal de 150 m. înalţime, dominând înprejurimile; ·jar 

1aturea de vest are 591 cu opt turnuri_, dintre care unul chiar 
pe vârful dealului. De la W. la E, cetatea era tăiată de un pâ
râu, a cărui intrare şi ieşir() pare a li fost chiar lângă porţile 
de răsărit şi apus, lotinderea mare a ruinelor, precum ,şi nu
mele de polis (-oraş) ce i-l dă Procopiu~. ne arat~ . că aci avem 
de a face cu un adevărat oraş întărit, iar nu cu un castel, sau 
castru oarecare (castelloo, sau frourfon). 

flagios Kyrillos, după d-l Litiica, trtbueşte elutat pe 
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drumul Duoirean, intre Sucidava (aproape de Silistta) şi Uime· 
turn. După d I Weiss, un bun eunoscăto'r al Oobtogii,. ar fi la 
Rasova. lnsă d-1 Litzic@, bazat pa faptul că punctul strategic 
cel mai important pe drumul intre D.urostorum - Wlmet.um 
era la Axiopolis (-Cernavoda). ii idenHfică cu această localitate, 
cu atât mai mu·t. cu cât tot -aci se ter,nioă şi întreitul val de 
aparare - valul lui Traj!Ul - care leagă Dunijrea cu Marea 
între Hir.og„Cernavoda şi Cov stanţa. De şi Procopius citează în 
opera sa şf oraşul •. Axiopa"-Axiopolis. totuşi , având ia vedere 
că sunt destul de frequeate caiurile când Procopius citează 
aceeaşi localitate de două, sau chiar de trei ori, He cu aceeaşi 
formă~ fie cu forme mai mult ori mai pu ţin deosebite, - ceea 
ce ne duce la concluzia ct1 autorol s'a servit de mai multe izvoare 
la con,punerea operei sale, - este foarte posibil ca Hagios 
Kyril'os să fie la Axiopole. Argumentul cel mai l\otărJ.tor pentru 
această identificare ii află d-l L·tzlca in martirologiul Hieronymian 
unde se pomeneşte de trei ori un sfânt, Chirii. care a pătimit 
chiar la Axiopole. Devenind sfânt local , probabil i s·a ridicat 
aci o biserici a c$.Îrei vaza ~ dus la înlocukea numelui vechiu 
al oraşului cu nu mele sfântului. Aceasta se va fi pettecut 'prin 
sec. V, VI d. Cr., căci numele topite creştine încep să· apară 
pri.n sec. V. 

Halmyrls et.a o localitate lângă lacul Razim, pe care Plinius 
cel Bătrân îl numeşte tot 1-falmyris. (N11tur. Hist, IV, 24). Acest 
oraş e pomenit de scditorul bisericesc Philostorgios din sec. V" 
care scrie că Halmyris era situat in Moesia Europeană, în regiunea 
Dunării şi c:-ă intr'o iarnă, îngheţând fluviul, barbarii l'au trecut 
şi au cuprins oraşul. De altă 1,art.e, Itinersriul A-ntonin citea.za 
la 9000 paşi de Salsovia (cetatea de la poalele Beştepei, lângă 
Dunăre), pe drumul mare spre t-Iistria, loealitatea Sat,norude (din 
Salmorus. corespondentul latin al lui Halmyris), care e icentic 
cu Halmyris. Deci locaHtatea se afla la N. laeului Razim şi a 
nume între el şi Dunăre. 

După d·l C. Moisil, or,3ŞUI al' fi fost lângă satul de aii Moru
ghiol. unde exi&tă urmele unei vechi 11şeiări romane, exact ta 
9000 paşi (-131/ 11 km) de la Sa1~ovia. Iasă loealizar:ea la Moru
QbiQI. deci lânga apele dulci a.le Dunării, nu explică JJUtnele de 
!ia.lm~tis şi, de ai:eea, d-l V. Pârvan ii aşaiă la punctul numit 

' 
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azi Cetatea Zaporojenilor, a.docă aproape de Dunav!ţ Si Jacul 
Razrm, unde de asemenea se află urmele unei cetă1i mari romane. 
Oeslegarea definitivă o tor aduce lnsi numai săpăturile ar
heologice. 

Cei ce se interesează de trecuull Dobrogii, nu pot de cat 
să mul&umească d·lui litzica pentru interesantul d-sale sţudiu. 

Or. J. 6herghel ! Ctţteva contribuţiuni la cuprinsul neţiunii 
cuvântului u Via-eh". 

ln Nt. 5-6 din Ailai - Junie 1920 al Convorbirilor Literare, 
rt-1 Dr. J~ Gherghel îşi continuă cercetărfle sale mai vechi, de 
un pasionant interes, asupra mult desbătutel chestiuni despre 
continuitatea Românilor în Dacia Traiană. Ideea fund.amental1, 
firul roşu din acest art~col este că numele de „ Vlach" are o 
orifine mai cu1 and orientală de cât germanic!, cte oare ce el 
apare încă de timpul Hunilor la nordul Dunării; iar faptul c.ă 

cuvântul de .,vJach'', cu tntelesul de „cal" apare la multe neamuri 
înconjurătoare până Ja Germani, Litvani şi Normanzi, pare a 
reflect11., înpreună cu alte indicii, ,,o concepţiune adânc inradăci
nată Ja popoarele cele mai felurite despre patria nord· danuoia,u"i 
a poporului nastru, din timpuri ce se pierd ln negura trecutului''. 

interesante sunt ar.1ânuntele acestui articol. 
ln isvoareJe apusene numele de ,, Vlach" se poate urmări 

până în epoca lui Carol cel i\1are ; de aceea mulţi comenta roti 
ş1 istorici î-.au at-ribu·it o origine germanică. In literatura bizantină 
însă el apare mult ma:i de vreme în ~uvântul .,., Vlacherne .. , 
prin ca~e se desemnează., biserica, palatul imperial, poata de 
aut, băile şi podLI dintr'o parte a Con stantînopolei. Numele de 

. ' . 
„V!acherne" pare că plstrează în el aminttrea cea mai veche 
a poporului nostru. După cronicarul Genesios din sec. X, 

• 
Vlacherne şi-ar trage numele de la un duce scyt „Vlachernos", 
omor-ât acolo. Cuv·ântul Vlachernos însă. îns.em:nea1;ă, ln bizah
tina sec. X: (vezi dictionarul lui Suidas) ,, Vlăstar de Vlach' ', 
adecă de Român. [ Get~ios-B(J.Şileiâlf, ed, Boim. 1834, IV, pag. 86], 

Urnrârind mai departe chestiunea, d-l {. Ghergbel găseşte 
în cronicarul Theophanes un pasagiu în care se povesteşte 
despre o regiqâ a Hunilor Sabiri. numită Voare~, care . a trecut 
la Greci cu -100.0oo oameni, după moartea bărbatului ei „ Valag" 
Ştirea a~asta de la începutul ~ec. 1-Xt se referă la evenimente 
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fi in sec. V. (Theop1tanes-C1·0,nQ{lraphia ed.. Bo·»n. 1883 '.l'e'11b·ne'f· P> 175; 
1939, Ip. 269). 

Cu trei secole înainte de Theophanes, an alt cronicar bi -
zantin, ilafalas, dă în ,,Chronographia" sa o rţlajiune de aceeaşi 
naturâ. lnsă aci r~gina Hunilor Sabiri se chiaml 1, Voa", iar 
bărbatul ei mort :·,. Vlach''. (Malalas-Cronog1•aphia ed. Botin 1881 p 
430. Sc1·ie com îut?·e 490 - 578, d1tpa Xt•wnibacher p 325), 

De oare ce Vlacherne exista şi în sec. V,~ căci împăcă· · 

teasa Pulc.heria (450-457) construi acolo o biserică frumoasă, 
închinată SL Fecioare Maria, - rezultă că Vlacherne ,,ar ii 
fost o colonie a unei populaţiuni româneşti lângă Constanti.nopole, 
venită acolo din spre Scyţi îna.inte de mijlocul sec. V.•• 

Tradiiia despre o populaţie românească de lângă Constan
tinopole, asemănându-se în p.atine cu Scyţii. ba având şi aceeaşi 
origine, se găseşte şi la c.ronîcarul Pachyme;es, din sec. XiI1. 
Pachit>im·es; de An;dronico Palaeologo ed. Bonu. 183f> p. 106. 

' lnsă şti rea cea mai . veche despre un duce scit ucis la 
Vlachetn~. de la care duae îşi trage numele şi acest loc, se află 
la Dionysios Byzantios care, după O. Muller, a trllit dup:ă dări
marea BizantiuJui de către Septimiu Sever (196), Dionysius sc;;rie: 
.,Tertius (locus) vocatur Bla.chernae a quidam rege ibi regnanteH. 
{O. Mfille1·: Geog1·aphi f1ra.wi mino1·es: Dinoysii Bi;;. ·AnaplHs Bos-pori 

Th1·a.ci(, Pat'is 1861, II p, 2--101/. Mărturia cea mai veche dateaiă, 
prin urmare, cam din sec. III d. Cr. 

Toate aceste mărturii ii îndeamnă pe d-l I. Gherghel a 
resping.e etimologia cuvântului Viach clin „Volcoe•• (Teetosages). 
,dmisă de cea mai mare parte din istorici şi filologi, după reco
mandaţia lui Tomaschek, şi a-i admite o origine orientală. 

Ca ,adept al convingerii că „leagănul străvechiu 1\1 Româ~ 
oilor pare a fi fost cu precumpănire tot tările nord-Dunărene'\ 
d-l Gherghel mai aduce în sprijinul acestei conving.eri încă 

câte-va argumente, în legătură cu cuvântul Vlach. 
La Cumani cqvântul ,,ulah" (neamurile turce nu pot pro• 

nuoţa pe aaest' V iniţial ca V) a ajuns să însemneze ,,cal''· 
(Kuun : codex cumanicus Budapest 1880 p. 1U} etc.) Hasdeu a
rată că Românii, moştenind obiceiul vechilor locuitori ai Panoaiei. 
se indeletniciau din timpuri :ţtrăvechi cu jugănirea armăiarilor. 
Aceasta se vede şi din terminologia calului jugănit la divers.e 
popoare ca : Germani, Poloni. Ruteni, Litvani. (Hasdeu în Orien. 
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talisten-Congress zu Wien, Romănische Revue 1886. p, 648). 
La ace3te exemple d· I GhergheJ adaugă termenul de ,.qlah'' aJ 
Cumanilor, de ,,blakkr" al Normanz1lor şi forma ,;tzlagh" la 
?\.1ongoli. Autorul se întreabă: cine să fi fost jugănarii ioterme• 
diari1 cari să fi transmis Românilor meseria S(lrmaţilor? 

·Ungurii numesc pe Români ~ 1lfi>lah»; însă UTigurii, dupl toate 
probabilităţile, au împrumutat acest nume dela un neam turco• 
ta tar ce a venit în atingere cu RomânH, înainte de lYenirea Un
gurilor. Acest neam trebuie sa fie, după d-l <ihe.rghel, Cha.zarii, 
aliatii din sec. vn '·ăi împăratului Heraclios şi cari locuiau pe 
la Nordul Crimeii şi M. Azovului. ln Chazari s'au contopit şi 

H'.unii Sabiri, pe.ste cari a stăpânit, după cum s'a pomenit mai 
sus, şi regina, al cărei soţ se .numia Vlachernos. Dela aceşti 
Chazari, in mare parte mot.aici, ne-a răinas în toponim.ia ţărif 
noastre nume ca 11Jidova" 1 uMovil~ Jidovilor", etc., jidov având 
înţeles de ,., uriaş". Această nomenclatură presupune un contact 
i.ntre Români şi Chazari. O seminţie de Chazari1 anume Caharii1 

s'au alipit mai târziu de Un~uri, ceeace a avut ca rezultat cil, 
între multe alte cuvinte,, Un~urii au primit dela ei şi termenul 
de „Olan". 

Şi 1a Normanzi apart 11umele Româ·nnor. Forma «Bloku-
1nanaland» = tera Blacorum (et Comanorum, am adăuga noî) 
se găseşte la cronicarui islaudez Snorri Stntlesson (1178- 1242). 
Acesta povesteşte că împăratul bizantin Alexe l Comnenul {1080 
~l 118) <(Kirialax>} (Kyrio8 Alexios)t pornind contra barbarilor 
p~gâni dela nordul Dunării, a dus oştile sale îo ţara Românilor 
«BlokumaTialand,,, trecând prin câmpiile Pecenegilor <(PezinavoUu". 
(Dobrogea? Bugeacul ?) Denumirea de Blokumanalanc! a cules-o 
autorul Edei probabil din gura mercenarilor Normanzi dela 
curtea bizantină. 

Toate aceste izvoare d.e mai sus ne arată o tară a Româ
niloJ in nordul Dunării în timpuri destul de vechi, aşa că pe 
b1.1za lor D-l 1. Gherghel poate urmări ((, o concepţiune adânc 
înrădăcinată. la- popoarele eele mai felurite despre pairia nord· 
danubianu a poporului nostru din tirnpuri ce. se pierd in ne· 
gura trecatului"D. 

D-l J. Ghergr.el nu-şi propune -s-ă deslege problema nceast• 
destul de g!ea ; urmăreşte însă să atragă atenţia şi a . altor cer~ 
c~tători ai evulµi mediu asupra unor izvoare. care pot da în-
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demnuf la o prel~rare mai departe a problemei. Cercetările 
d~lui Gberghel au nevofe lncă de limpe,iire. Pentru viul interes 
ce nr l-a trezit studiul d·sale. am crezui- că e bine să stăruim 
ma( .mult asupra lui, adăugând însă că rezultatele pozitive. la 
care ne-au dus pân·ă acum cercetările istorice şi filologice, înlă~ 
tură concepţia PXclusi~istă a formării, poporului român numai 
tr nordul Duntrii. Pe măsură ce studiile critice smuJg isvoarelo1~ 
adevăratul lor înţeles, o oonceptie mai organică işi face loc. 

Poporul Român nu s'a format numai ln nordul Dunării ci 
şi în tot cuprinsul peninsulei Balcanice şi când apare pentru 
prima oară in istorie, ii găsim risip,it din părţile actuale ale 
Greciei până în Carpaţii Maramureşulu-i şi podişul Podoliel şi 
.dela ţărmurile M. Negre până la coastele M. Adriatice. Sfârticat 
de înfiltrările slavo,..turanice, el reuşeşte să se închege prin mi„ 
grări şi radieri dela, centru la centru mai ales în Dacia Traiană, 
pe câ:nd în restul peninsulei -Balcanice rămâne in insule izolate 
într·o massă străină1 care caută a-l desfiinţa pe măsură ce trece 
timpul. 

O, BRĂTESGU 

.D. · O nciul.t Fazele desvoltării istorice a pop()rului şi Sta
tului româ11. Discurs rostit .în şedinţa solemnă dela 1~. Mai 
1919 la Academia Română. 

Fazele desvoltării istorice ale poporului şi Statului ro
mân, zice. d-l Onciul, privite în perspectiva timpului, se fa~ _ 
fă.lişează cu o regularitate matematicăt desfăşurându-se în 
serii simetrice.,. încât par a fi determinate de o lege sau or
dine inerentă faptelor istorice. Citind cuvântarea d-lui .. On~ 
ciul, s'ar părea că o pr0videnţă hotărăşte, în epoce aproa.pe 
egale. fazele desvoltării istorice ale poporului nostru, în de
cursul: c-elor 18 secole trecute. D-sa işi împarte discursul tn 
trei capitole, fiecare .corespunzând câte unei mari peri.oade 
.de şase secole. 

I. Prima este epoca de tormaţiune a poporului român. . Ci
tând pe M,iklosich,. susline că originea naţionalităţii române 
pJeacă din timpul depărtat. Când pici9rul Romanului a căl
cat pentru prima dată pământul Illyriculai ; dar punctai de 
plecare al istoriei române, ~esfăşurate pe pământul , Daciei 
îra.iaue. riu poate fi altul decât cuc~rirea romană ce a pus 
temelie popomlui românesc, în taţa cai;e este p~tria lui is„ 
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torică şi unde s'a desvoltat Statul nafional al Rom!nilor. Pe 
acest teritoriu al Daciei s'au adus Traco-lllyri 1~omanizati 
cari, încrucişati cu frafii Daci, au pus temelia poporulu'i ro
mânesc. El s'a format în unitate teritorială şi etnică cu ele
mentul romanic dip. prov-inciile dela sudul Dunărei şi ln le
gătură neîntreruptă cu lumea latioă din C)ccldent Aceasta 
unitate s'a menţinut şi după ce Dacia a fost pierdută pentru 
Imperiu. pâni la aşezarea Slavilor şi 8ulgarilor la miază zi 
de Dunăre, în secolul al Vll-lea. când elementul român din 
Dacia Traiană rămâne izolat ~i în afară de orice legătură 
dire.ctă cu lmperiul şi cu lu.mea latină. La acea,stă dată po
porul românesc era format; el îşi avea limba lui, deosebită 
de la.tina vulgară şi de cel~latte limbi romanice. ln '8.Ceastă 
perioadă de formatîun.e. Românii au primit şi creştinismul, 
d.upâ cum arată terminologia creştină de origine latină, for
mată după regulele fonetice ale Umbii româneşti. 

U. A doua perioadă e caracterizată prin fncepJzturife de ·or
ganizaţie politică a poporu,fui remtinesc până fa formarea Statu
iui naţional, sub influenţa predomnitoare a Statului bu(gar ·în 
prima jumătate a acestei epoci, a Regatnh1i ungar fn a doua }EI· 
mătate. Bulgarii turaruci au format la LV1oes1a un Stat de ctu„ 
rată mai lungă (679-1018), care Stat înhnzându.se -şi la 
miazăz1 de Halcan.i, a cuprins tot teritoriul locuit de Români 
în peninsula Balcanică. ApQi, stav-izaţi şi creşt1naţ1, au exer • 

. eitat asupra poporului românesc, prin ·Stat ş1 .Misencă, acea 
infJuentă slavă, ale cărei urme au ramas in[Jpar1te in orga• 
n.1zat1a noastrâ ulierioară, atât politu:a cât ş1 bisericeasca, 
Dar aceasta influentă s'a exercitat ş1 la ·norduJ Dunări~ a· 
supra_ Roma.n1lor din lJacia lui 'fra1an, în per1oa<1a de linişte 
ce a durat intre distrugerea puter1i Avarilor de Carol cel 
Mare, şi până la aşezarea Ungurilor ro. · Panonia, adi1.?â.. tntre 
790-890. ln acest secol de linişte, elementu! român <lin pa„ 
cia lui ·rraian a fost întărit şi spoi:1t prin admigraţiu.oea e~ 
lementului din sud, pus în mişcttre prin invaz1unea. slavo~ 
buJgară, în aşa măsura, încât ti putut să ubsoiJ.rbâ cu totut 
pe :Hovcnii conlocuitor1, cari ne-au lasat atatea urme îu 
ambă şi toponimie. Prin urmare~ elementul latin din sudui 
.Uuaăru. atât de numeros la început, scade pâ.nă la Jăm:ăşila : 
lvlacedo-.Română de astăii1 p.e C4nd · elementul Daco.Romau 
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era ·.precumpănitor la venirea Ungurilor. Şi lot în acest se
col, după rjsipirea Avarilor şi in.vaziunea Ungurîlor. s'au 
putut forma cele d•ntâi alcătuiri de organizaţie proprie Ja 
Românii .din Dacia. Organizaţia aceasta pare s-ă fi fost pro
movală şi prin elementul român venit de peste Dunăre şi. 
care aducea o cultură cetăţenească mai desvoltatil. formată 
iudeJung în Imperiu. Această alcătuire politică este organî„ 
zafia judfcească sau cnezească-voivoclală. 

Regatul ungar catolî(', intemeiat la anul 1000 prin creş
tinarea Unguri,or :sub egida hi sericii latine, in vreme. ce Sta„ 
tul bulgar fu des6inţal prin Bizantini, a înlocuit iDflueota 
bulgari Ja nordul tluviului, până atunci sustinută mai ales 
pria Biserică, şi a de1erminat ,apoi istoria poporului roml-
nesc . tn vechea Oacîe. · 

, . Voevodatele cuprinse între Tis.a şi ·carpaţi au fost su
puse şi anex.ale la Regatul ungal', iar cele de dincoace de 
Carpati, aq urmat să fie cuprinse ,în sf~ra influenţii ·ma
ghiare, mai ales Oltenia, veche tară românească, cunoscută 
ea atare - după documente ungureşti şi papale - sub nu
xnele de ţara Severinului. Pe la finele secoluh1i XIII-iea. se 
face unirea celor două . voevodate tn unnl singur (1290). Cam 
acelaş proce·s- de unificare s'a petrecut; ceva mai târziu, şi' 
c~. voevodatele din 1\'loldova pe la jumătatea sec. al Xl,V-lea 
(1359). Ambele, principate surori au fost întunecate în lupte 
cu Regatul Ungariei, . care ridica pretenţiuni de bupremaţie 
.asupra ţinuturilor d·escălecate de peste munţJ. Unirea sub o 

1 
.singură domnie a voevod·atelor mai vechi„ alcătuite din u.-' 
nilil1i de cne~at'e1 intemeierea dinastiilor naţionale ·şi cuce·
rirea neatârnării în lupte vitejeşti contra supremaţiei ungu~·· 
reşli, aceste fapte au îndeplinit ln temeerea Statului · naţîonâ'f'-, 
şi în Ţara Romdnească şi în Moldova: 

JJI. După această epocă îhtemeietoare, după şase secole ~. 
de re.iistentă a poporului româa sal) stăpânire şi influenţe 
străinei ce au condiţionat desvoltarea organizaţiei lui polilic,e· 
pană la' formarea Statului national, istoria română intră îil 
li treia faziî a ctesfăşururii sale, aceea a Statului to.'mân, care 
dease,nenea dt-1.rează •fase secole şi se încheie cu fntregirea Sta-· 
tulul naţional, prin unirea tutu·ror Românilor clin cuprinsul Dar:iei 
Traiune. Ea prezintă două perioade de câte trei secole. · ' 
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a) .Prima perioadă e caracterizată prin dom,iiadindstitlor 
naţionale în ambele Principate. 

Perioada aceasta se tnchee ţu unirea trecătoarta a t~rilor 
surori sub ~lihat· Viteazul, ultimul din rândul domnilor ce 

\ 

până atunci, în ·ambele Principate, s·au succedat tn conti"-
nuitate dinastică, în linfe bărbătească aproape neîntreruptă, 
Luptele pentru neatârnatt'1 prin care s·a îndeplinit înte~eerea 
Statului în Prjnoipatele surori, caraţterizează tntreaga peri
oadă a dinastiilor nationale. Epgcile ei culminante sunt : 
domniile lui Mircea-ce1-I\!are ţj- 1418), a lui Ştefan•cel:Mare 
(t 1604-) şi a lui ~liba,-Vite~znl (t 1601). Fiecare din şceste 
epoci închee, la rândul lor. câte o subdiv:ziune de aproxi:.. 
mativ un secol de desvoJtare caracteristicii. Acea~tă perioadă, 
pe lângă desvoltare~ politic~, precum p_ănitoare sub domniile 
dinastice, .nai este ,însemnată şi din puact de vedere eul„ 
tura). .Biserica română, întretinând unitatea bjsericească prin 
vechi le~~turi bi~er'iceşti, a fost şi principala su.stinătoare a 
conştiintei de unitate natională, în perioada dinastiilor. 

b} Perioada a doua a fazei, ce cuprinde "istoria St}atului 
român până la unirea politică de azi a patriei româneşti, e 
caraeterizatit prin desvoltarea ideii naţionale ce la sfârşitul pe
rioadei precedente începu a se manifesta prin formarea limbii 
literare şi concretizarea ideii de unitate naţională. Ea se în
cheie cu îndeplinirea unităţii politice a Româniior, ca sintezrt is~ 
torică a desvoltării naţionale de până acum. Pe când ia perioada 
precedentă. desvoltarea istorică era predominată qe ideia 
religioasă, în perioada aceasta se afirmă ideia natională prin 
cultu1 a limb-ii şi scrierii româneşti, în legătură cu ide ia la~ 
tinitătH~ Ideia naţională a latinită1ii a fost aceia prin care. 
mai ales, s·a desvoltat şi întărit jdeia unitătii nationale; 1ar 
amh-ele idei învietoare, una ffcundând pe cealaltă. au creat 
România de azî. 

111 această perioadă deosebim deasemenca trej subdivi
ziuni ~aracteristice de câte aproxima li v un secol fie.care . • 
1) timpul Domnilor pământeni din diferite familii (1600-1'111jt6): 
2) timpul Fanarioţilor 17llj16-182t); .3) Renaşterea naţlonalil 
sub domniile pământene dela 1821 şi realizarea aspiraţiilor naţio~ 
nalt sulJ noua dinastie a Ro.mdniei, Curentul cultural din epoca 
de Jotlorir~ a lui l\'Iatei Basarab şi Vasile Lupu a "fost . co..-H 
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tinuaf. fn epoca de de,\'.adenjă politică dfn timpul Fanarioţi
lor, de către Românii de · peste munp ~ ambele curente cul
turale. unite. au adus Renaşterea următoare, semnalată prin 
mişcarea naţională dela 1821; care a pus capăt domniei u
militoare a Fanarioţilor şi a inaugurat restaurarea politică 
şi culturăJă sub domniile pământene. In timpul restauraţiunii 
sub domniile pământene după fanarioţi, aspiratiuniJe natio· 
nale erau Jndrep.tate mai ales spre trei dori.nti de căpetenie: 
unirea tărilor ·surori, întemeiere~ dinastie-i şi neatârnarea. 
Unirra Princpâ.f elor intr'nn singur stat, România, re.alizată 
sub ultimul Domn ales dintre păn:ânteni, Alexandru 1. Cuza„ 
a fost prima cucerire nafională in această direcUune. Dioastia 
şi neatârnarea, încoronate ou regala coroa:nă de oţel, ni le•a 
adus _binecuvântata domnie a întem.ehitorului dinastiei şi a 
Regatului Român, Carol lntemeietorul. Urmaşul său, ~{ajes„ 
tatea Sa l(erdinand l. regele glorios al tuturor Românilor1 

a îndeplinit cea mai îua1tă aspiratiune de
1

,până acum a nea
m ului român csc şi din punct de ,~ed ere · cultura 1. 

P.e lâogă desfăşurarea fş,zelor istorîce ale poporului ro
mân tn serii sim.etrice, se mai constată faptul că epoca di
nastiilor naţionale şi cu aceea a dinastiei actuale sunt cele 
mai ~lorio8se din istori.a neamului nostru. In fata unor ase
menea constatări, mai poate fi "'orba de un joc al hasarâului . .. 
sau de -0 caincidenţă de imP,rejurări norocoase? D-l Onciul 
spune: «Se vede că şi Jenomenele istorice - deşi deltrminate. 
pe lângă conditiunile fizice şi tmp,rejurările timpului, de 
acţiun<a individuală sau colectivă a oamenilor şi in special 
a ma'rilor p·rrsonalităti - urmează, fn linii generate, duprJ. o 
Ieee sau ordine supremă, cu necesitate istorică». 

G, O. PETRESCU 
Profesor la Şc. normală din Constan~a 

Un tablou istoric bulglre~c. Poartă titlul: .Jstoricesca 
carta na Bălgaria ot osnovanie.to nă bălgarscoto ţarstvo do 
dnes 6 79-1915". 

Dimensiunile: 95)<(62. 
Jun1ătatea de s~s a tabJoului cuprintle 25 coloane de 

marmnrti, iu vârful cărora .se află bustul câte unui ţar bulw 
găre-sc. Cu cât tarul a fost mai însemnat, :CU atât şi cQloana 
e mai înaltă. 
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' 
Primul tarat• cuprinde 12 coloane· cn următ_otii. ţari : 

Asparuh 679-700: 'fervel 700.720; Cardam 778;803; Cr.um 
303·814; Omer"tag 815-830; Preşian 837~852; Boris .I 853-889; 
Simeon 893.92B; Petăr 1 927-969; Boris I[ 96H-971; ·Samuil 
971„l,014 şi Ion VJadislav 1015-1018. In toral, primul tarat a 
durat 339 ani~ Pe coloaµa cea mai înaltă stâ Simeon. care 
pentru aceea c făcut cu, gura larg deschisă, ca unul c·are a~ 
.1ungând cel dintâi i.n vârful unui deaJ, .strigit un „ura {" for
midabil. Aceasta a fost intenţia artistului. Primii şase ţari 
au ca petele acoperite cu- nişte coifuri rotunde, eu cerc la 
bază in jurul capului şi ţuguiate spre vârf. Asparoh şi Car

:dam au câte o pană în colf; Crum are două. Oe la coif se 
lasă nişte zale ce le acopere urechile şi ceafa. şi se, lachee 
sub bărbie. -Port feudal apusan,-De la Boris 1n colo ţarii 
poartă coreană bătută în pietre scumpe roşiJ şi albas.tre şi 

' cu cruce d,easupra, afară de Sarnuil ~i Ion Vladislav,·cari au 
' tot coif . . Coroana ar însemna aşa dar 'independenţ:a recunos-

cută. 

• 
După .aceea un spaţiu gol înseamnă ,<robia bizantină" 

dintre anii 1018„1186, adică 168 ani. 
Urmează al doilea ţarat buJgar cu 11 coloane de mar

mura şi cu următorii tari : Asan 1 l18G.1193; Caloian (loni~ă) 
1196:1207; Asan 11 1218-1241; i\:lihitil Asan 1246·1257-; Cons
tantin rfih 1258·1277; Smil.eţ 1277-1279; G.ţieorghe ··rerter 
.1280-12&1; Teod-0r Sviatoslav 1296-1322; l\ili.hail;Siş-man 1323-
'1330; Ion Alexandru 1332-1371 şi ' Ion Sişman 1371-J.J t)B. 
Dintre aceştia, Asan l, Caloian şi Mihail Sişman ·sunt re
prezentaţi cu coif, iar ceilalţi cu mitră~ sau coroană cu 

· pietre scumpe şi cruce deasupra, afară ae ţarul · Sr.nile ţ{ Pe 
coloana cca m.ai înaltă e pus Asan 11. 

·vi.ne un al doilea · spaţiu gol? care e nota1 cu 1Jrobia 
turcească'· dintre 139:1 şi 1879, adică 486 ani. 

Urmează, în fine~ două coloane de marmoră: p r prima 
mai xni<:ă, e pus Alexandru Batemberg-1879·1806; iar pe a 
doua 1!1erdinaud I 1887-(fără da.tă) . 

Jumătatea de jos a tabtoului cuprinde sub :iie care din 
cele trei grupe de tari câte o hartă, indicâod cea mai n1.ue 
..hltindere teritorială a statulu.i bulgar. 

Aşa, sub Simeoa„ în sec, JX1 ţ3-ratul e arătitl ca cupl'iu" 
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de teritoriul ?imitat la nord de o graiiilă ce merge de la 
· gurile Chiliei la Siret, apoi pe Milcov până tn Carpaţi; de 
aci pe creasta .Carpatilor }loldovei şi Galitiei până Ia gra• 
nita Sileziej, de unde coboară spre S\'V l 1a Dunăre, ce'Va mai 
la E de Comorn; urmează apoi cursul Dunării la vafe până 
la gura Dravei şi de aci pe Drava în sus până într'lln punct 
de unde coboară drept spre S la confluenţa râului Vrba cu 
Sava; urmăreşte cursul acestlli râu gână la izvor şi de aci 
la Adriatica, la S de Spalato.-Granita. de miază zi porneşte 
de Ia golful Burg.as, trece , pe la N de Adrianopole, pe la N 
de Seres şi Salonict' face un mare oţol s·pre sud în Tesalia 
spre golflll Arta. şi apoi urcă paralel cu coasta M. Ionice, fa 
o anume distantă de târm, până la strâmtoarea Otranto,. Pe 
coasta ,\\.driaticei mai rămâne în afară de tarat o făşie în
gustă, începând la N de Valona şi terminându-se la Scutari. 
lată visul cel mai .măret al megalomaniei buJgare-.-Jn l\Iol~ 
dova şi Basarabia ca şi peste Nistru se notează «Atelcuzu», 
cu explicatia „Părţile Maghiarilor. sau Turcilor"; iar mai 
spre nord se înseamnă uPărtile sJavoneştii-', Prin Ungaria a~ 
puseană se pune >1Velica Mora via ''. iar la S lângă 1\f. Egee 
şi }lediterana: ,,lmperiul byzantin„ sau »Rimsca dîrj.ava". 

latre alte cariositsti ale acestei h~rţi, menţionăm că 

Bucureşti e numit «Penin)). întocmai ca unul din ·zeii slavf
lor păgâni; iar ca Jocalităti mai însemnate în fările româ
neşti se dau numai cele cu resonantă slavă: Predeal, Braşov, 
Sjghin (Sib:u1 ),1 'foplita. Histrita, D.obret (Debretin) ; apoi 
~Jocren. Vinga, Lipa şi Ruşava tn Banat; Severin to Olte
nia; iar în Dobrogea Drăstăr (Silistra) şi micul Presiav. pe 
care, O-zeu ştie după ce iz vor, îl pune la Ceroavoda. ln 
Atelcuza notează 1~ee11ci ş·i Be!grad (Cetatea Albă). 

Deoparte şi alta a hăFţii sunt notele explicative, din 
care aflăm că primul ţarat bulgar a durat 33"9 ani şi că, 
tntre a lte oraşe, avea şi Silistra şi Tuloea I (După ce ~isvor 
va fi constatat txislenta Tulcei, cu acest nume, în sec. lX. 
iarăşi O-zeu ştie). Cu multă mâ ndrie se mai afirmă că acest 
tarat cuprindea: ţinutu.rile ungureşti, România (sic), Bulga
ria nordică şi sudică, ~fqcedonia, Tesalia, Epirui şi Serbia. 
Capitala a fost „ Velica Preaslava", adecă Marele P.reslav• 
Suprafata taratului lui Simeon atingea 598.000 c<kb. klm. >> 
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(sic). Si. fn fine, se mai . adaugă că pe .alunei numai doui 
state erau mai ma-ri în Europa: imperi'1l Francilor şi ţara.: 
tul Bulgarilor I 

Sub al doilea grup de coloane se dă ~rta Bu]gariei din 
sec. Xfll, de sub tarul Asan JL Ea se razimă pe trei mări:· 
M. Neagră, 1\1. Albă (= Egeică) şi }L Vânătă (= Adriatică). 
Granita de N. e cursul Dun'.iirii, dela vărsare până la .>pus 
de BeJgradul Serbiei; cea de Apus, del11 Saya pâ11ă la Alessio 
pe Adriat.ica ; iar cea de sud, spre Grecia : o linie dela Ter~ 
mopife până Ja M. Ionică, în dreptul insulei Chefalonia ; şi 
spre Coostantinopole: o linie dela sud de Midia pe M. Neagră. 
până la gura Jluviulai Marita. Capitala acestui ţarat e la 
Târnova. Suprafaţa e de 290.000 „kb. kJm.1

' (si:c). Ţaratul a 
durat 207 ani, dela 1186 la 1393. Ca ,oraşe nordice i se dă: 
SiJistra şi „ Tulcea I Totuşi nicî în această v.reii:ie 'fuleta nui 
e pomenită de vreun isvor istoric. 

·pe această hartă Românii .sunt notati numai în Carpaţii 
Olteniei; cu nnm.ele de «Vlasi». In câ'mDia Munteniei autoru 
scrie: «:Bălgari». Şi această câtnpie, împreună cu Bugea,ul 
Basarabiei, e dată ca fiind stăpânită de Asan II. ln · sudul 
Moldovei sunt notaţi «Cumanii)); iar dela o linie oe .ar porni 
cam dela Oituz ·spre N- E peste Chişinău şi mai departe, 
peste Bug, - dela această linie către nord e scris „Ruse.a 
dârjava~ = st.ăpânire rusească. La apus de Carpaţi se pune: 
,,Crăia ungureaseă" . 

ln fine, a treia hartă, de sub ultima grupă de coloane, re„ 
prezinlă Bulgaria aşa cum o ştim după răsboiul din. 1913. 
I se dă suprafaţa de 114.000 „kb. klm." (sic). 

Autorul tabloului este B. Antonov. Tabloul e tipărit pe 
hârtie de cretă şi e destinat a Ji distribuit în şcoli: şi biblioft 
teci prin încuviinţarea ~1inist.erului instructiu11,ii publice din 
Bulgaria,. după cum se vede şi din indicaţia i „Cartata e o
dobrena ot l\'Iinisterstvoto n& Narodnoto prosveaştenie i pi·ea-

~ 

por]cena za vsicichî ucilişta i bibliotechi". Exemplarul pc 
care~l avem sub ochi, împrumutat nouă de d-l Costacea, in
stitutor pensionar din Constanta, poartă şi o ştampîiă, pe 
care se disting bine vo.rbele: J/Narodo: .. Fond. Dobrodja"; pro
babil: Fendul pentru educaţi.a poporului din Dobrogea. 

Tablo.11ri de acest soiu s'au răspândit, după inform'a~ 
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ţiile noastre, şi prin satele .bulgăreşti din ·oobrogea tn timpul 
ocupatiei inamice. c. B. 

Soveja • • oameni dela Munte", editura· Soeec & 1920 
Bucureşti, preţul Jei 7.50, 

Activitatea de până acum a d-lui S. Mehedinţi pe te
r"nul ştiinţific, didactic, social şi politic a dat la ivială o 
personalitate complexă şi minunat îDZesttală sub to~te pri
vinţele. Acei cari au urmărit această activ,itate, au putut 
vedea destul de limpede> că tn toate producţiunile.sale. seri. 
sul şi vorbirea d-lui Mehedinfi se iDfăfişază eu înalte însu
şiri .a1'tistice. lD «Cos!I'os». în <<Poporuh), to «Altă cre1tere», 
tu confer.infele şi prelegerile universitare. iu discursurile po
litice, ba chiar ,Şi în manualele sale de şcoală eşti isBit dela 
început de bogata culoare a stilului.t de plasticitatea şi nou
tatea imaginilor, de armonia frazei .~i mai ales de simtul 
deosebit al valorii cuvintelor. De aceea voJumul din urmă 
de care ne ocupiim aeum şi cu care autorul, sub pseudo
nimul Soveja, îJi face in·trarea în literatura beletristică, nu 
a fost pentru noi o surprindere. Din potrivă, avem coavin.
gerea că autorul ne•a făcut să aşteptjm prea niult. 

Nuvelele şi schitele care alcătuesc volumul (<Oameni 
del~ Munt~)> ne Jnfătişeaziţ sub Joate aspectele ei vf~ta din 
ţ.inuful Vrancei. Prinşi to liaii ,igure şi învăluiţi de autor 
totr·o caldă simpatie, vedem mişcându-se, gândind şi simţind_ 
pe t1rmaşii vechilor plăeşi ai Jui Ştefan cel Mare, fi.e în ca
drul măret al muntilor lor, jte rătăcind cu turmele prin 
câmpiile J31lgeacului. 

Pe lângă l0găturile sufleteşti ce autorul păstrerză cu 
acest colţ de tară, care i-a fost leagănul copilăriei, d~sa a 
fost îndemnat să•l iaobileze cu presHgiuJ artei nepiexitoare 
~i de faptul că aici ·s·au păstrat mai curate. din hnprejurări 
lesne de toţeles, însuşirile caracteristice ale rasei noasţre. ,, 

Glîsim în «Oameni dela Munte» un remarcabil talent 
1le povestitor. 'Fraza curge nesilită, ca fireEcul limbii noas
tre populare, fără să-şi piardă câtuşi de flll!in caracterul li
i erar, iar particularităţile de limbă sunt tntrebuintate cu 
tact şi cu măsură, contribuind în chip minunat la redarea 
cuJ orii locale. lei colo fli ţlJnfnfe~U d.c J, Slavici (11h1vălăto ... 
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rul din Pădureni••J şt. mai cu seamă de lon Creangă, căci 

autorul, dispretuind ciudâteniife cu pretenţii de originalitate 
riscata ale scriitorilor din urmă, continuă tradiţia cea bună a 
pro.zei româneşti. 

Soveja e un tip, vizual cu un asculit simt -de observaţie 
·şi cu o intuitie adâncă a fruoinsetilor naturii, ceeace dă păr~ 
ţilor descriptive ale volumului o neobişnuită ·putere de evo
care. "Moşnegii)) , «Fagul>)> «Ciutacuh>, trei schite al căror 
subiect este de .o simplitate dt scurajatoare pentru alti mlî• 

~nuitori ai condeiului, au clat prilej lui -Soveja să to,zestreze , . 
literatura noas-tra· cu trei nestimate. Ac:easta e o dovadă ho-
târâtoare de ho.gatia sufJetea.scă a autorului şi de ta.len.tul 
exceptionaJ, pe care ni-l desvălue volumul «Oam·eni dela 
Munte)). · 

Nuvelele cu intriga mai complicata, cum este de pildă 
' «Buruiana», unde analiza sufleteasca trebuie adâncita şi re
dată cu ade:vărul lncr~rilor trăite, nu se ridică la valoarea 

·bucatilor de mai sus. l~le ~e citesc totuşi ~u interes şi cu 
plăcere, căci lipsurile .semn.al:l1e sunt cu prisos implin:ite de 
cele1a1te calităţi ale scriitorului. 

ln această scurtă .recenzie nu s'a putut stărui asupra 
frumuseiilor de amănunt, care s~ întâlnesc pe fiecare pa,gin~ 
din ntlameni de la ~Iunte''. 

Cine -vrea să aiba câteva ore de curată emoţie artistică 
şt h~ acelaş timp- mândria că tot ,,se mai scrie'' în tara 
noastră, trebue să citească negreşit volumul. 

l I· 
, 

Notă. D. Const. D. Pariano, mare proprietar, fost sena
tor şi pref.ect de Constanta şi. unul din fruntaşfi vietii publice 
dobrogene, ne trimite pentru numărul de faţă al ,,A(laJeJor' 
doua . scrisori, cuprinzând vederile, cugetările şi in1presiiie 
d-sale, prinse şi fixate pe h,lrtie în liniş•ea - vai f prea mare 
acum, dupa devastarea in,amică - a som.ptnosu lui d-sale 
conac dela I1asancea. 

t:>ublicăm cu placere scrisorile d-lui Pariano, dupa cum 
vom publica succesiv şi pe cele ce ni se mai promit, pentru 
franche!a, convin~erea . ~i dragostea de bine ce respiră din 

I 
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ele '; şi simtim de-abîa trebuinţa să adăogăm că vedertle, cu„ 
getările şi impresiile ex.primate ln ele sunt cu totuJ perso
nale autorului, ca şi stilul d·sale limpede. curgător şi pe 
alocurea energic, caracteristic şi printr'on particular şi sim
patic arhaism. 

lt 

r 

• 

• 

• 

• 

' 
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La No.1 pag. 109. strofa ante-penultimi·, rândul al 2·lea 
slt se citea sc:ă: 

Ne-am schimbat în astă oară. 

Jn No. 2 pag, 285, r4ndtil aJ 3-lea de jos în sus ! se va citi ! 
cartea VI îo loc de IV . 

• 
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PUBLtCAţIILE SOCIETĂŢI? CULTURALE DOBROGENE 

I 

I. N. Roman : Proecte, cuvinte şi gesturi bulgăreşti. 

C. Brătescu ; DotJrogea în sec. xii: Bergean, Paristrion. 

lng. E. B. LazarovJci : Cons(rucţia şi ~,"Cptoatarea pottuluc 

Constanţa . 

Vasile tteJgiu_: '.Jcoala primară fn Dobrogea fn curs de 40 

de a.ni (1879--1919) . 

Abonamentul la · >1 A·nalele Dobrogei" este de 40 le, 
pe an şi se trimite d-lui N. Răiculeanu, Banca Româ

nească-Constanţa. 

Abona entul la editia de lux : 80 lei. 
' I • 

~ 
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