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CL·IMA TĂRMULUI ROJV\ÂNESC 
AL f'\ARII NEGRE1:) 

oe 

ST• tte~1TES 

Din punct de vedere morfologic, ţărmul românesc al 
Mării Negre se . înfăţişează sub două aspecte cu totul di
ferite : o parte joasă, în dreptul deitei Dunărene şi a · ma
rei lagune Razim,. începând dela hotarul Basarabiei şi 
până la câţiva cbilometri spre nord de Constanţa; şi o 
parte înaltă, cu maluri ce se ridică în unele locuri la peste 
30 m. deasupra nivelului mării,. continuându-se astfel pâ.hă 
la lvlangalia şi, mai departe; în Cadrilater. 

ln această parte stânoa 'iese la iveală în maluri, iar 
ţirmuI oferă frumoase faleze şi câte o plaje foarte cerce
tată. Cea mai însemna.tă dintre ele se află puţin mai spre 
miazăzi de oraşul Constanţa, sub viile bogate ce cresc în 
această parte a ţărmului ~). 

1> în 'll?'ma rugăminţii adresate d~lui St.~H~pi.t~s . .f-OStuJ Oireetor. al Jru. 
titutnlui ?1,Jeteorologie a.l României, de a ne onora paginile An3lelor _Dobro
gei cu un Mticol asupr.1 climei fJobrogei-D-sa ne comunică cum că1 ne mai 
posedând date suficiente de t1ând a llărasit. Institutul Mţiteorologic, de oarece 
până acum s'au pubtics.t foarte puţine, după cele XG( volume din .Ano,lele 
Insutidului Meteorologic şi dupi ct:le XVI volume din .Blileiinul obs~vaţtu~ 
tiilor n~teorologice, tipărite de D-sa - ne trimite totuşi braţcura d-sale1 inti
tulat[ u Climatologie du, litt01·at ,-ounu1,in, ~ la Mer Nofre,i, e:sctrasă. din dă
tile de 8eamă ale celui de al eio.ciiea eongres internaţional de hydroJogie 
n1udicală, de elimatologi:e şi de geologie din Liege 189'8t şi publicaiă sub o 
µrimă formă in 1899 şi apoi tn 1901 la Llt:ge. MuHumind D-lni Şt. Rll!P,it&~ 
panttu deosebita oaoare ce ne fa~et împăr~ş m cititorilor noştri în tradilcers 
r-0mâneascit conţinutu, ac~stui preţios stu.diu .sup:ra climeţ J?obtcgei- C .. B. 

~J A~t~zi aeea~tiL plaje a căzut pe planul al doî!e,1, lniu eautatl filnd 
-0oa. ~~la Mama.ia şi d~la. C1nrn~u Silva. - · N. :B. 
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La 100 km. înainte <le vărsarea sa ÎJl mare, Dunărea 
$e împarte fn două braţe1) care, împreună cu litoralul tnihii, 
utărginesc o vastă regiune't de formă triunghiulară, numită 
delta ])unărfi şi care ocupă o suprafaţă de peste 2200 
km-z. Bisectriţa aefstui triunghiu isoscel, a cărui bază este 
insuşi ţărlb.u1 dela \râlcov până la Sân·George, e fo1·mată 
de al treilea braţ al Dunăriii singurul navigabil fn toată 
lungimea sa : e canalu1 Su1inei ~), din care Comisiunea eu
ropeană dunăreană a ştiut să facă o cale de comunicaţie 
pentru bastiinente de mare tonaj şi care asigură nume
roas~lor vase, ce circulă pe fluviu, ieşirea în mare în orice 
timp, afar.ă de 2:ilele de îogl1eţ ale Dunării. 

Delta Dunării e formată din două insule, în care se 
găsesc o mulţime de Jacuri 1nj0i, ce comunicş. între ele: 
insula I1etes, la nord de braţul Sulinei şi insula Sân·George 
la miază7.Î, Pe prjn1a insulă ge. află pădurea Letei, de peste 
3000 hectare; în insula Sân,George se află pădurea Cara
Orinan, de peste 2000 hectare. 

Altitudinea imensei suprafeţe a deltei îa puţine locuri 
trece de 5 1n., ceeace face ca revărsările flu,tiului să tn
nece uşor acest ţinut 11) 

tJn lanţ de dune de-alungul bazei . tril1nghiului1 care 
formează delta, desparte apele mării de apele dulci ale 
nun1eroaselor lacuri şi gârle împrăştiate peste suprafaţa sa. 

JJa sudul deltei începe regiunea marilor lacuri ale 
Dobrogei. Ea ocupă o suprafată de peste 4&0 km2• I„acu
rlle J{azim, Goloviţa, Zmeica şi Sinoe comunică cu marea 
prin două guri. Mai spre miazăzi,. înfăţ_işarea ţărmului se 
schirnbă cu totul ; el este stâncos până la hotarul l1ul· . . gane,. 

nac! lăsăm la o parte regiunea ·marilor Jacuri ca şl 
delta Danării, a căreiînălţime peste nivelul mării nu trece 
de cip ci metri, - Dobrogea, deşi nu are munţi inalţj, to-

1) La 1H>rd, braţul Chi.lit:i ea.rt , pe o lun, ilu~ de 110 kQ1 l face J.iota
r u1 îil sprti B sar„bia ; ia.r l;t ::sud braiu l Slin-Geo-,rge, caro · are o !Uugimo dij 
100 km. 

~) Ate o lun~ime do 8ll kl'.ri. _ 
3) neaerV'O riul .barometrului $1aţiunii. noa.st.re Ul5teoi:olnglce d~l&. ;,u, 

llaa ~ gi s~te ·Ja ~ 1~- 2 m.: peste r;riveltil wiirii 
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tuşi este relativ mult mai înaltă· ca cea mai mare parte 
din câmpia Munteniei. 

Partea meridională a Dobrogei este o câmpie presă
rată de coline ; în centru, relieful e puţin accidentat şi, 
prezintă o depresiune pe linia Cernavoda·Constanţa; par ... 
tea dela miază-noapte este regiunea cea mai accidentată· 
a Dobrogei. !nălţimile, care se înşiră, formând lanţuri ne
întrerupte, ajung în colţUl de nord„vest la o altitudine de 
peste 4UO m. 

Din punct de vedere geografic trebue să distingem în 
Dobrogea patru regiuni diferite : 1) ţărmul, 2) câmpia, 3} 
regiunea dealurilor şi 4) delta Dunării împreună cu limanele. 

In cele ce urmează ne vom ocupa de clima celei 
dintâiu din cele patru reginni. 

Mulţumită observărilor meteorologice, făcute cu o stă· 
ruinţă vrednică de orice ia udă de d-l P,urgia, observa „ 

torul staţiunii meteorologice create de Comisiunea euro· 
peană a Dunării în 1875 la Sulina, avem astăzi, pentru 
acest punct al Mării Negre, o serie neîntreruptă de 22 
ani de ooservlri meteorologice 1). 

Printre cele clintâiu staţiuni meteorologice, create în 
1885 cu prilejul organizării Institutului meteorologic al Ro„ 
mâniei, a f9st şi cea dela Constanţa, dela care posedăm 
o serie· de 13 ani de observări rrteteorologice complete.· 

După cum Sulina face parte din delta Du.nării, tot · 
aşa Constanţa, aşezată la 130 km. spre miazăzi de Sulina, 
reprezintă mai bine· condiţiile climaterice ale ţărmului ro
ma.nesc al Mării .Negre. 

In urma observărilor făcute timp de 13 ani la Su
lina şi Constanţa, rezultă că temperatura aerului in aceste 
tiouă localităţi dela ţărmul mării se deosebeşte foarte pu~ 
ţin, atât în mersul ei zilnic, 0ât şi în cel anual. Aceasta 
e cauza pentru. care nu· ne-am folosit de seria observa
ţiunilor făcute la Sulina, pentru a reduce la aceeaşi peri
oadă de 23 ani observaţiunile termometrice dela Constanţa·, 
al cărei climat va fi luat ca tip pentru ţărmul .Qobrogei. 

1) Acestea s'au -p11blieat, până la 1890, tn Ja,hrbi~nei- der tKeteorologi.l! • 
und Erdtttagnstismus din V1en:.1; iar dapă ::ice1tstă dată în .At1a-lele fostitu:
~lm tH.8le<>rQlogi1; diti RQmâma.., 
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Constanţa are o latitudine de 44°,1:t', adecă se aftă 
aproape pe acelaş paralel cu observatorul din Mont Ven· 
toux şi abia cu câ.teva minute mai spre sud oa Barcelo
netta. şi Bordeaux din r~·ranta, Bologna, Ravenna. Genua 
şi Modena din Italia, Jalta şi Seva.stopol din Crimeea şi 
Northfiel dîn Statele Unite ale Americei. 

. I. l'e1tipe1·at-1..,/,·ct ae'l·ulu·i. Media anuală a tempera· 
turii aerului esle de· 11 °-. Această valoare, cart; intL1ece cu 
aproape Uţi grad media J}ucureştilor, întrece cu prea pu
ţin pe a Sulinei. In mersul său zilnic, temperatura la ora 
8 şi la 20 

4

se apropie de valoarea mijlocie. La ora 14. 
temperatura anuală ~sle cu aproape două grade şijumă· 
tate mai ridicată. ca val-0area mijlocie. 

. Oscilarea 1nif/.ocie a temperaturii în cursul uuei zile 
este de 7°. 3, temperatura maximă fiind de 14U. 7 1 iar cea 
minimă de 7°.4. Ca pretutindeni, această oscilare mjj locie 
va:riază după luni şi anotimpu11. In timpul iernii .ea este 
mai mică, de 6°.2; în timpul vel'ii îosă atinge -9°. 

Oscilă rile temperaturii în cu.rsul une.i zile întrec cu 
mult valorile de mai sus; lotuşi rare ori oscilările ter~ 
momE trulai trec de 20°. Astfel, în cursu.I celor treispre
_zece ani observaţi, o singură d,atăJ !a 8 lu.oie I 891, s'a 
tntâmplal ca variafia. temperaturii sfj. tie de 2001 cuprinsă 
fii11d între 'maximum de B4° .. 7 şi minimum de 14tt.2. 

Tt·mperatura cea mai ridicată, ce s'a -0bservat până 
az_i în regiunea Constanţe·Î, este de 36°.!!, îri Iulie . şi ce~ 
mai· joasă' de --:-20°.,, în·· Ianuatie, cee4'~e· dă o diferenţă 
de . ten1peratură extre1nă de 5o0.9. J.Ja Sulina· această di
teren(a. .. t1:ece putin de 600; 1a _Bucureşti atinge 71.0• J;uată 
în totalitatea ei, R.oµiânia prezintă o oocilaţie a coloanei 
termoinetrice de 77° U, temperatura maximă. fiin~ de 4[JJ.:! 
J~ Giurgiu ia Iulie '.1896, iar cea mini1nă de-. ;~50,0, in la
Quarie 18~1. Aceste două valori din urmă reprezintă pană 
acum temperaturile extreme ce s'au înregistrat în România. 
· . · · Temperaturţle medii .diurne dif~ră . asenienea. mult 
între ·ele. Limitele extreme ale acestor medii au fost până 
;acum :~e 28.0.5 la f'> Au.gust 1895 şi de -17°.4 la 3 Ia-
nU·!µ'ie .16'88. . . ~ ~ .... ·~· , 

• Tabloul ce urmează re.zumă; "· pe11tru ·fiecare ·]uniî''~î 
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anotimp in particular1 principalele valori termoroetr1ce din 
Constanţa. 

Lun.ili• 
Şl 

A o'Oti mp urile 

lan 11a I'i e. 
f e.bruarie 
~far~ie 
Aprilie 
~tai . 
l\l nie . 
lu lfo ~ 
August . 
Septembrie. 
Octo111ht.i.e . 
Noe{nhrin . 
Oe1~cmhrie . 

Anu I 

Iarna 
Prinilivara . 
Var.a . . · . 
'l\i:irn na. . 

TABLOUL I 

Tem pei'atura 

I Lt\ .ora 
d 

r· R I 
'tif 

14 20 $ ..... 
. 

-o.9J-1,,1 -2.-1 0.5 
-1..0 2.f 0.4

1 
o .• -i 

;J,71 tl. i I, 'J i C} -i •• I . ·-
8.9 11.U fi.~,. 8.0 

lfi:I 17. ·r ·1,i.f\ ·14.8 
f 9,81 ~1.8 t 9.~

1 
Hl. t 

~:J.l 25.() ()() "i 2~.:;l ->4'• t 

•)O 2 ~5.6 •h') • t <)() '{ 
...i .... ,. , --·' -~·' . , 
Lî.n •lf f 18.6 ·18.4 ... J-

12.8 ·r 7:1 '14.7 :l-i.-4 
li/1 n.o 7.0 6.9 
:I. ·I :-J.li ::?.(li ·!.H 

i 0.71 ·J:14 J.-1.0 ·IJ.2l 

- o.ci ,) ·I ·Ll j O.~ -· n.9 ·I 1.4 q " ~}.4 .... ) 
~ t.nl ~-i.:l 21.4 '>'I ·l 

I 
- .. 

·12.G! [;t, HI J'J J. I 'i 'j ,) ... ~. . ,, •.U • 

aerului in GO 

I r.ieui.i. e.xtr • I Exb·. ab:,. 

[-~lax. I Mio. - :.ra; I MiJL 

1 ~ _,j.41 : 
14.0--20.7 

:J:t -3.11 ·17.H -f 7.::
1 

7.f ·L!'l 2:J.6 - -1 L 1 
·t" •)1 :-; 7 ~fi.fi -1J)l -·*' r' .. 

;?·!;l 1~.5 :l3.6 1.4 
~l..J ·l;},j ;34..7 lil.1 
~7.0 17.0 :ltt~ ·HA 
2G.7 17.7 aG.4 fl.8 
~1:-1 o ·1:1.9 :13.7 4.0 -· ··. j 10.7 'J'> ,.. ' ol ,ţ ·18. ,J 

~4:~:-·11:[) :1(1 •. ,i ~.7 
5.0 l ,, 20.:) -·l ti.6 -· .. ,) 

;)1:.2!-· 20.7 :!4-.7 - l J. -~ 

I 
'! . > - 2.H <JcJ°T '20 ~ • .. , I .-. ~\1-:- . ' 

:l~.7, f I) .U.b-lt: I >.-
,>r• 7 Hi.7 :ll'i.~1 8. ,1 -· . 
17.2 1 ·1.tJ, : n. 7 .-lti.G 

Luna cea mai rece este ·Ianuarie, avftnd o tempera
tură -1neclie €te -1 °. 1; în cursul acestei luni, termome
trul s1a. c)borât Ja 'aproape -~ 1 °. Cea mai rece Jună Ia
nuarie a fost in 1893, când temperatura medie a atins 
- 6.03 ; iu 1888 media a fost aproape acee<1-şi : -ti0i). 
Variabilitatea temperaturii n1edii a acestei Juni este re
marcabilă. lu adevăr, în arară de luna Ianuarie citată mai 
-sos, mai găsim şi altele, a căror temperatură medie se 
urcă. cu mult peste punctul de inglH: ţ . aJ apei. Ca exemplu 
nu voiu cita decât luna Ianuarie din 1.8!}5,_ când tempe
ratu1·a medie a fost de +6°.7, adică o distanţă de 1RO 
între temperatura medie a lunii Ianuarie cea mai rece şi' 

· cea mai. puţi-o rece. 
I~unile IuHe şi August sunt cele mai calde din an ; 
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temperaturile lor mijlocii diferă abia cu 22°.5. Am ,.~ăzut 
~ă termometrul a arătat ptste 36ţ> în Iulie. 

Distanţa intre temperaturile medii ale Junii celei mai 
reci şi mai calde e de aproape 24°. . 
· Primăvara este anotimpul a cărui temperatură medie 

se apropie mai i11ult de valoarea anuală; ea nu este de 
cât cu 1 °.5 n:iai ridicată decât aceasta din urmă. Tem
peratura acestui anotimp se apropie mult de aceea a Junii 
Aprilie1 după cum şi luna Octombrie se apropie de tem~ 
})eratura medie a toamnei, care este cu 4° mai caldă de 
cât a primăverii. 

Iarna este relativ mult mai puţin rece ca in inte~ 
riprul ţării. Temperatura medie a ei, de oo.s, este cu o 
jumătate de grad mai ridicată decât aceea a lunii lui 
Februarie. 

DifErenţa temperatutilor intre vară şi iarnă este a· 
proape egală cu 21 °. De şi această diferenţă este 1ru\'i puţin 
însemnată decât la celelalte regiuni climaterice · ale Româ• 
niei, totuşi litoralul român al }lării Negre posedă, f ară 
i.ndoială, o climă exce"S:i·vă. Sub acest raport, clima li
toralului român diferă mult de aceea a litoralului beJgian 
al Mării .Nordului. · 

Dar nu numai aceasta este deosebirea dintre climele 
celor două ţinuturi, aşezate în două regiuni diametral o
puse ale Europei. 

Numărul anual al ailelor de îngheţ, adică al zilelor 
când termometrul atinge oo, sau se coboară sub această 
valoare, este de 77. Cifra aceasta este mult mai mică 
ca aceia a Bucureştilor şi e pe jumătate cât ace~a a 
Sinaei, unde~ în mijlocie, avem 151 zile de îngheţ. 

Printre cele 77 zile de îngheţ, 28 sunt de iarnă, a· 
dică zile în timpul cărora termometrul se menţine sta
tornic la temperatura gheţii ce se topeşte, sau sub ea. 

Numărul anual al zilelor de îngheţ variază dela simplu 
la dublu. Astfel, în 1888 au fost 100 zile de îngheţ, pe 
când în 1895 abia 51. Variaţia în numă1·ul anual al zi
lelor de iarnă este încă şi mai mare. Pe când în 1886 
au fost abia 13 zile de iarnă, tn ant,tl 1891. au fost 47. 

Repartiţia mijlocie lunară şi pe ·anotimpuri a zi1elor 
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de ingheţ şi a· zHelor de iamâ este arătata in tabloul II, 
din care se vede că numai excepţional există zile de iarnâ 
îo l\ilartie şi Noembrîe. Ceva mai puţin ca jumătate din 
numărul total al zilelor de iarnă cade in Ianuarie,. care 
are 12; Februarie şi Decembrie n'au decât 7 zile de 
iarnă 1iecare. 

t 

• L 1J n i l e . 
Şl 

Anotiolpur ile 

'lanu arie . 
Februarie . ' 1lartie • . 
. Aprilie. . 
~{ai . . 
{unii~ . • . 
J u1ie . . . • 
A:ogust. . . 
Septen1hrie . 
Octon1brie. . 
Noembrie ' . 
Oecero l1r ie 

Auul . . 
larua . 
l'rirn a.va rt1. • 
Vara • 
Toamna . 

TABLOUL I[ 

• I . · Număru.I i;îlel~r 
.i-----

.. 
De îngheţ De Iarnă De Vară 
Min. :::': QO }fa.;,.. ~ o~l.'.\Ja.x.:;::: ~t)~ 

- . I 

. I 
. 21.8 11 .5 -

·2-1.4, 7 „ 
·" -

: I 
9.3 ·1 () -... 
0.7 - O. I 

• I - - t .9 
-. - 8.6 

' - -· 23.:J 
. - - 24-.4 

l . ~ - 9.fi 
. 0.5 - ·1 () 

,M 

. I 6.7 ·I.,~ -
• 16.:l tl.\l -
·., 76.6 ,)8 "J ..... f-19.0 

r.:9 I": 2f.i.7 -• ,) , .. , 
'.!O.O ·I <) ·- 2.0 
- - -(j '{ () .. t. 

. 7.2 J A: ·J 0.7 

L .• 
. ' 

ln medie, prima zi de inghet cade Ja ă Nov., iar ul
tima la :!4 1\,fartie. Cât despre ~Jele de iarnă, cea dintâi · 
cade. în mijlociu, Ja 2 Dec., iar cea dîn urmă Ia 28 Fe
bruarie. 

Numărul zilelor de uetrii., adie;\ al acelora în care 
termometrul atinge sau trece de ~5°, este de 6B fotr'un 
an mîjlociu. H.epartiţia lor lunară ~i pe anotimpuri se vede 
dîn ultima coloană a tabloului 11. Uneori ~e întâmplă că 
temperatura se urcă atât de mult în Aprilie, în cât se 
pot înregistra zile de vară chiar la începutul primăverii. 
Luna Septemvrîe; îndeajuns, de caldă totdeauna, cuprinde 
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.in mijlociu 10 zile de vară.Foarte adesea acest numă:r e 

.intrectit în acest anotimp. N11mai pri·n excepţie numărul 
anual al zilelor de vară este inferior lui 50 .. In curs de 
13 ani, abia odată, în 1898, s'a întâmplat să fie numai 
.48 zile de vară. Maximum anual atîns a fost . de 95. In 
mijlocie, prima zi de vară cade la 24 Mai şi ultima la -0 
Octombrie. 

II. Ume~eala aer:ului: După cum e de aşteptat, u· 
mezeala aerului pe ţărm e destul de mare ; foarte adesea 
hygrometrul se coboară până la 30 şi chiar 25°/0• Mijlo· 
cia anuală a umezelii rela.tive este de 82'0'/0 ; vara ea se 
coboară la 75°/o, pentru ca să se ridice iarna la 900/0• 

Tabloul lll, ce urmează, arată repartiţia lunară .şi pe 
anotimpuri a stărij hygrometrice a aerului, atât ·rn ceea ce 
priveşte umezeala relativă, cât şi umezeala absolută. 

TABLOUL III 

Umez ea. la 
. Ltinile . . 

ŞI 
Refativ.ă Absolută 

Anotimpurile 
0/q O/o 

Ianuarie • • . • 90.7 d.2 
Fehru_ari~ . . • • 87.6 ,i.3 
Mar tie . • • . . 87,4 r..6 
-Aprilie . • . . • 81.7 7.B 
Mai . . • • . • 80.3 10.6 
Iunie • . . . . 76.8 13.7 
Julie . • • • . . . . 74.3 ·16.1 
Auguşt . • . -. . 73.·t 15;7 
Se:pten1hrie . • . 74.6 12.a I 
Octombrie. . . . . 82.7 10.9 . 
Noemhrie . . . . 85.8 7.0 
Decembrie . . • ' 

H0.5 6.0 

Atiul 82.J !-f :u 
Iarna . . ' • . ·89.6 4.o 
l?rimăvar.t • • . 83.1 7.8 
Vara. • . . • • 74.7 -16,2 , 
Toamn~. • • • . , . B1.0 '10.2 

lll. Ploaia. Dacă. toată ·România primeşte, ·fli. ge11c~ 
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tal, puţine precipitări atmosfFtrice 1); fărl îndoială c~· tn· 
Dobrogea ele· sunt · şi mai sărac<-:!. 

Cantitatea de apă ce' cade pe· suprafaţa piln1ântnlui·• 
la Constanţa sub formă de ploaie; zăpadă, grindină, sau 
orice alt · hydro·meteor, formează intr'un an o pătură, a: 
cărei grosime mijlocie· e: ceva mai mică d,~ · 400mm. Dacă 
arare-ori grosimea· păturii de apă intr'un an atinge 500~m1 

numai e.."(cepţional ea trece de· 600mm. La Stţlina, în· ulti
mji tlO de ani, aceasta 5'a întâmplat de două ori şi nici
odată ]a· Constanţa în decursul celor 13 ani de observări 
pluviometrice. Anul 1897, un an extraordinar in ceea ce 
priveşte marea cantitate de ploaie căzută tn cca mai mare 
parte a României, a fost unul djntre cei mai secetoşi pe 
litoralul român€sc. 

Cifrele din tabloul IV dau pentru Bucureşti, Sulina şi 
Constanţa cantităţile anual,~ de ploaie pentru toţi - anii- din 
care avem observări pluviometrice. 

• 
'ft\BLOUL IV· 
- ._w..._ , 

1 Cantitatea ln · I Canblatea Î ·l\ Cantitate& l'n 
mm. rom. 1r.m. 

-- - -·- ·- ci ·- d --a· I ~ ... ·- • .. I a 
;s-::; C . ~- ·a -·- d ' - i:: ::, ::::: "' . --- ,::c CI e <1 
.., .,. 

~ 
•,:; R -el <> ,,,. ;Q <> .,,. :::! 

!;l a, ~ ,. :, ~ ::, Q „ .., 
"' O) :, o „ 

lXI ... <ll v.; ţQ ... {,I;• u .; ~ ... Vl u::;; 

186[) .!(5:ţ - - 18761784 476 - 1887 .j)O 290 . '891 

.t800 5lH. - - '1877 578 ,1:9~} - t88B 032 t>M, 527 
1867 508 - - 1878 HO,i 521 - 188<J !t5H' 398 438 
1868 549 -- : '187H ,iGH -5.25 - J8DO G-i9 403 383 

' -!869 {!l1 U&(, - 1880 622 4-:38 - 189-1 a84 327 390 
1870 - r.25 - 188-t 772 ti46 -- :1 892 583 :}81 -i6fi 
1871 721) 520 ·1882 Ul") ·Jgr. 1893 700 ~~1'1 (>00 - .,> ' • l) -
1872 fi08 383 - 1883 5C() ,107 - t894 ţţr, 2()() 231 . ... 
1873 403 351 - '1884 638 r.27 - -!895 U46 33...1 485 
1874 li7G 409 - .t885 047 H88 - ·1890 471 '208 251 
1875 . :J75 i.îOli. - '1886 745 :!24 :t49 1897 KOO 470 30() 

. 
I I I 

Dacă la Bucureşti cea mai mică cantitate anuală de 
-------

1J Lit BucU'!'eSt-i observările -pluviometrice lll etl,t'S de 32 aui dau -0.1 
mijlocie ann.at! 588 · mm. de apă. Veiii Ploa:ia la B1~ewr~ti f1i 1tlti'11iii$2 a.tii 
m .Ana'k\~ Ar.a.,t Rem. Serii. II, tom, XX, dio Memoriile Secţ. · Ş.tiinţif,.~e 
pag. i9. ;, 
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. ploaie a fost de •342 mm., totalul anual al precipitaţiuni-' 
lor atmosferice s·a coborât ·}a 231 mm. : şi chiar la 208 mm. 
la Sulina. , Din acest punct de vedere anii 1894 şi 1896 
au făcut epocă iil analele climatologice ale Dobrogei. Ci· 
rrele care u.rmează şi care reprezintă cantitătile anuale de 
ploaie în diferitele localităţi ale Dobrogei în ~ 896, arată 
îndeajuns. până unde s:e pot coborî uneori valorile preci
pitărilor atmosferice ln această regiune : 

J.\,f angalia 164:mm. Docuzol 218 mm. 
Chilia Veche 181 )ţ Babadag 240 

" 
' Gberingec 183 Oltina 24:1 1)· ,,, 

Caramurat 187 
" Constanta 251 

" Hârşova 189 ~ Parachioi 260 ,, 
Cogelac 20.8 lf Isaccea 290 '1 

Sulina 208 :i, Cuzgun · 296 lt 

Media generală anuală a precipitării atmosferice ln 
Dobrogea, Ia 1~96, a fost de 283 mm.; anul 1894 a rost 
aproape tot aşa de secetos. Un fapt vrednic de· amintit şi 
care se datoreşte atât naturii terenului arabil, cât şi gra
dului destul de ridicat de umezeală relativă a aierului, este 
că recoltele în provincia noastră dobrogeanăi în timpul 
acestor doi ani excesivi de săraci în precipitări atmosfe
rice,. au dat un rendement cu muJt superiot aceluia la 
care ne·am fi aşteptat din partea unui ţinut aşa de slab 
scăldat de ploi. 

Repartiţia anuală şi pe anotimpuri a precipitărilor at
mosferice se · arată în primele coloane ale tabloului V, ce 
urmează mai jos. 

- D"şi cantităţile lunare de ploaie diferă între elai to
tuşi diferenţa e aşa de mică, încât se poate spune că 
ploile pe ţărmul românesc al l\1lării Negre se repartizează 
în chip egal în tot cursul anului. Cantitatea cea mai mare 
de ploaie cade în perioada din Mai până în Iulie, inelu· 
siv. In interiorul României regimul ploilor e diferit de a
cela de pe coast~, în sensu) că di.ferenţa intre cantitatea 
de · ploaie ce cade iarna şi vara este mult mai mare. Aşa 
s. ~x. Ia Bucureşt,, unde în medie cad 588 mm. de ploaie 
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pe ·an, vara· ·cade aP,roape· indoit ca iarna ; 202 ·mm. faţă· 
de i05 mn1. 

TABLOUL V 
·-

Apr. snb foun'ii. l Zile de pioa.e Cantitatea ~ .... -c, - . 
d,J.*84 ~nd de apă. l!S .... 3= 

Lunile ~ CD re, - ~ 
' €" Oli . ~.t ŞI Max.. Pa zfua ::s T ,> !al ~ 0,1 t> 1,0 N 

AnotimpudJe (J -ln ... ziinic de ploa11 :; :s Q mm ~torc mm , rnn, > 0,1 .... 'o .... .... N . t;f'). -
la.nuarie • . • as.o 3~.o 7.8 5.1 • ·i.23 4-.87 3.2 8.7 
F ebru.arfu . • . 28.0 20.6 6.3 4.8 1.00 4.44 3.3 4.5 
Martie • • . . 31.4 25.8 7.9 5.9 1.01 3.97 2.1 0.5 
A(arilie . . • . 28.6 22.0 6.8 5.3 0.95 4.21 0.3 -
ţ ai • . • . 36.9 37.! 7.8 5;7 1.19 4.73 - -
lu nie . • . 41.0 42.5 8.3 6.3 1.37 8.94 - -
Iulie. . . . • 41.3 63.0 r5. 7 .4.3 1.33 7.25 - -
A'ugust • . 26.9 84.5 3.8 2,8 0.87 7.34 • - -·' . . 
Septeinhrie . . 26.3 25.0 4.3 3.2 0.88 6.11 - -
Octoinbrie 31.4 4fi.O •ţ, " 27 1.01 8.97 O.'.!. . ' .. ) -
:-ioembrie . • • 33.6 66.7 6.1 4.5 1.12 5.51 0.8 0.5 
Decembrie • . 35.1 29.5 7.7 6.2 ·1.13 4.56 j.8 ; 1.2 

,i\.011} 398.5
1 

84.5 76.0 56.8 1.09 f>. 2-i 11.6 ·15 •J ..... 

la rna. • • • . 103.3 33.0 21.0 -10.1 1.15 4.60 8.3 14.:J, 
Primă:va r.a • . • 96.9 37.2 22.5 16.9 l.05 4.31 ') 4 .... 0.5 
Vara. . . 106.6 84.5 17.8 13;4 1.16 5.99 - -• • 
Toarr1na . • 91.3 66.7 ·13.9 '10.4 1.00 6.57 0.9 0.5 

Fără îndoială că, din punctul de vedere al regimli
lui ploilor, România 1 in întregimea ei, f:;i.ce parte din acea 
regiune a Europei, care se caracterizează prin ploi abun
dente vara şi prin ploi sărace iarna. Această caracteris
tică dispare pe măsură ce inaintăm spre Mare, unde am 
văzut că repartiţia ploilor. în qursul anului este a pro ape 
uniformăy 

' . ' 
Cu toată abundenţa relativă a ploHor vara, agricuJ-· · 

torii noştri se plâng foarte adesea de insuficienţa . preci".' 
pitărilor atmosferice şi au dreptate, căci cei 202 mm. de 
apă in acest anotimp, când termometrul arată aproap.e . 
in fiecare zi 350 şi mai mult, nu sunt îndestulători spre 
a înlocui pierderile c~ se produc prinţr'o evaporare pu- . , 
I.eroică. De altfel, dâcă' e adevărat că sunt ani 1când, dl.o · 
lipsa de ploi suficiente1 recoltele . sunt .mai slabe ca de 
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obiceiu,' totuşi -in general rendeinentul produselor agricole 
e destul. de mare, aşa fn câ.t l?omânia e o. ţară emina
mente agricolă şi unul din ·_grâparele Eur.opei. 

Veşnic dispuşi a căuta schimbări in condiţiile atmo
sferice, unii încearcă a explic~ seceta de care sufere uneori 
România, priu schimbările ce s'ar fi produs în regimul 
său ploios. Totuşi eu am _arăt~t în altă parte 1) că, 'după 
analele agronomice ale României'.\ şi la începutul a·cestui 
se·co) ca„şi acum, lumea se plângea de secetă, întocmai 
după. cum uneori se plângea ·de abµudenţa ploilor, care 
aduceau cele mai mari inundaţii, precum au fost şi acelea 
d În anu) din urmă. 

Numărul zilelor de ploaie este relativ foarte mic pe lilo· 
ralul român aT'Mării Negre. In. mijlociu, într'un an sunţ 76. 
sau 57 .zile de ploaie, după cum se consideră ca atare 
ziJele în timpul cărora se culege o cantitate de apă orieflt 
de mică,·· sati numai' zilele în care se culege cel putin un 
milimetru de apă. In mediu fn fiece Jună sunt- 5 zile de 
ploaie. Oi1ra aceasta scade Ja 3 tn perioada din August 
până tn Octombrie, inclusiv. Intr'o zi de ploaie cade tn 
m;jJociu .5 mm. de apă, după cum se vede din coloana a 
şaptea a tabloului V. 

Il:faximum de apă căzută în 24 ore pe litoral întrece 
cu mult această cifră. Aşa în August '18.99 s~a înregistrat 
Ja Constanta, iutr·o singură zi, 84.G mm apă, .ţceasta repreZint:l 
cea mai mare cantitate de apă· ce s'a înregistrat pe ţăr

mul mării fn 24 ore. In restul României cantitatea maximă 
de apă, adunată în 24: ore, întrece cu mult .această cifra 
îq multe Jocuri. Buoăo~ră la Curtea de ~q_rgeş, în ziua de 
7 lulie 1.88tJ; au căzut 226.S mm. de ap~. 

Zăpadă ninge puţina ; în mijlociu, l 2 .zile pe an ; şi 
nu · rămâne pe pământ decât 15 zile în medie, dintre care 
9 în Ianuarie. Rare ori se întrebuinţează acî sania ca mij
loc· de transport. Io restul ţării, orice ţăran care posedă 
un car, şi sunt multi~ posedă '}i o sanie. 

IV. Ptesitt-nea, u.tniosfe-rică. Presiunea ati:nosferică, 
redusă Ja o0 şi Ja 201)1 peste nivelul mării,.' este în miji o-

. . ). ~ 

1.) tjl. Hep.'i.les : $chhnbattt-s ' a e},jna ? Buenreşti 189ij; 78 pagini. 
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ciu de 769.c, mm . . la Constanţa. Mersul anual al acestui 
element nu prezintă. nimic caractermtic. Ca 'n totdeauna, 
coloana· barometrică e mai inal tă iama şi mai jeasă în 
lunile ca1de. Oscilaţia coloanei de mercur, de când se fac 
observări b.arumetrice la Constant-a, a atins un· maximum 
de înălţime de·784.:;, mm., in Decembrie 1889 şi ·un mi~ 
nimum de înălţime de 738.r, mn.t. în luna Jui J:t'ebruarie 
din aqe1aş an, ceeace dă o diferenţă de 46.2 mm. 

La Suliea, în ·delta Dunării, unde obser,·ările barome· 
lrice datează de mai multă vreme, diferenţa maximă a valoti· 
for extren1e ale coloanei de mercur a fost de 51.4 mm.~ între 
788 1nm. în Decembrie 1889 şi 736,6 în l~'ebruarie· 1879. 

La Sulina, care e ~şezată a,proape exact pe parale
! ul 45° şi unde zero al barometrului se află la abia 2m 
peste nivelul mării, observările baron.ietrice sunt intere· 
sante prin acee~ că ele ne dau, aproape fără niciun .cal
cul de reducere, valoarea reală a presiunii atmosfer,îce Ja 
paralelul 45t\ ·care a fost luat ce punct de reper penţru 
reducerea valorilor barometrice ale staţiunilor meteQrologice 
internaţionale. 

Tabloul VI, care urtnează, cuprinde câteva. valori prl:.. 
vitoare la presiunea atmosferică a Constanţei. ! 

. . 

V. Vâ1·it-ii~"ile. In lucrarea piea recentă despt'e i, Vâ.n.tu1 · 
la Btic·ureşt-i şi ca1tza C,.,i,văţ11,l'ui" 1), am demonstrat că 
depresiunile ce se formează pe Marea Mediterană şi, iţl 
special,· pe Marea Ionică sunt de vină pentru predomnirea 
în cea mai mai:e parte a R,omâniei, a vântu!ut de ij~; c'ăr 
ruia i se· dă rinmefe de Crivăţ. 
• •

1 La Constanţa, pe litoralul Mării Negre, vântul dC>mi
·nant suilă din spre Nord. Cauza trebue s'o căutăm atâ:t 
în djrecţia coastelor, cât şi în iuiluenta regîunÎi calde a 
Mării I\.iarrnara. 

După cele patru direcţii principale, vânturile sufltl t în 
mijlociu; în următoarele proporţ.ii : · 1 

Dela N ; ·· .•. . 35°/0 ' 
. • 1.." • }!.I.O/ > J~"' .·.; •• OJO ------

1) Vezi t\nnl~le A,c~d. llo~. ·e~ria U, t,;w, XX, Memorii!~ $eeţ. ştiinţi-
ficet pa-;. 45..SO ; 1$9& . • , 
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Deta ·S . 
-,t w_ . 

Linişte . 

.. . 24°/o 
. . .' . 22°/ll 

60 I , 
• J (I 

·Repartiţia lunară tJi pe anotimpuri a direcţiei vântu
rilor, după cele 8 direcţii principale, se vede din tabl()ul VIL 

1'ABl.OllL VI 

P.resîunea aimos{'e ricit 1 a ov . in mm 700 + 
-' Lunile 

I 
, Lil ora ~ 

:şt' 

- , 
al(. ,1bsolut Mia absolut 

llnoti:tnpurile 
~ ,,: 

1· 1i 
I 

..... 
'C 

8 20 j 
o;, l. Val. -I I .;:; ,- Ditt~ Val. nata 

-· 
Ianuarie .. 61.9 61.5 u ·t,7 61.7 79.1, 28 18!}6 43.0 24 .90, 14 9 . 
Februarie·. 61.5 61.2, ("j-1 •) .,, 61.3 80.8 ~ 86 38.5 22 1889 
Martie . . • 58.4 58.0 5$.1 58.2 75.2 
Aprilie • , •. 58.1 58,0 58.Q 58.0. 74.1 
lfai ....• 57.5 57.4 5 7.1 57.3 68.1 
I . ' 56.9 56.7 56.6 5H.7 61.6 uxue • .•. 

2'1 87 39.8 4 86 
3 8ti 42.3 14 89 , 

24 93 44.5 18 95 
;} 92 4.'1.1 10 86 · 

Jqlie . . . . ·56.7 5U.5 56.4 56.5 64.8 5 92 45.4 19 88 
August .• . 57.8 57.7 57.5 57.6 U5.8 
Septen1hrie 60.5 00.3 60.3 60 ..• 70.6 ,,) 

Octunlbrie 60.:9 60.U 60.7 00.7 75.4' 

1tJ 93 46.3 1~ 87„ 
9f 9G 47.8 1 93 _ .. 
30 80 46.0 ,3{) &'5 

Noerolnie 62.8 62.4 62.6" 62.6 78._8 5 ~J7 41.5 25 HO 
Decetnbrie 62.3 61.9 62.1 62.1 81.7 28 ~u 39.9 11; 87 

A.nul 59.6 59.4 5'1.4 59.5 8J.7 28 Xll 89 j8 r. ,v 22 n 00 

Iarna ... , 61.5 U1.4 61..6 61.6 84.7 
Primăviu:a 58.0 57.8 57,7 57.8 75.2 
Vtira ...... 5,7.2 57.0 56.8 {)6.9 65.8 

28 XIC 00 38.5 22 11 . 89 
21 nr 87 39.8 4 Ul 86 
19 VUI 93 43.1 10 Vl 86 

Toamna •• 61.l 61,1 61.2 fi1.2 78,8 5 XI 07 41.5 25 XI 90 

Nun1ărul zilelor cu vânt puternic este relativ mic. Io 
mijloeiu sunt 37 zile cu vânt puternic iatt'un an, ceea ce 
face aproape 10°/0 .• Vara proporţia zilelor cu . vâot puter~ 
nic scade la 4°/0, ca -să crească la 14°/0 iarna. 

Du.pă obs~rvările făcµte de Comisiunea e.uropfJat)ă a 
Dunării, la gura acestui fluviu, la Sulina, siarea mării .se 
poate clasifica precum urmează : 

530;0 zile cu mare liniştită 
33°/0 » » ,. practicabilă 
tS.6°/0 ,, ,. » primejdioasă. 
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'.rABLO or' VJI . ci ... - '- se ' . .... 
Repartiţia vântu rilo 1· 1n 11/ 0 

i:: ~ 
).unile ~-!'"' r: 

81 --··· - ai '"' 
• . 

I Nk! I ! ?\W 
"d ..:: 

Au nti u1 pu l'i l(i N E SE s SW' , W C'aJm (D ·::I -~ I ·-N --~ -I 
· ~9

1151 I11uuat'ie 999 4.7 ., 9 • ..,, 9, 10.ri 23.6 r; 6 4.7 ' ... ... ,>, t,),., . ·- ( .. '-!· 
F'ebrua.r.ie . 29.9 -1.H 3.9 2.7 6.4 u.fl 21.3 21.0 3 ') · 4.0 ·"' ~fal'tie ' ' 20.1 .8.9 6.0 1.-2 18.3 u.7 ·1a.Q 14:3 4.5 3.ţ, 
1':-1) d li.fl . . • 19,G 9.8 15.0 11.1 20.0 2.8 1 7.6 8.8 . !).4 3.4 
lttâi . , 15.5 ii.O B.4 11.8 ,,26.1 4.7 6.1 11.7 0.1, 1.7 
!'unie. .-18.0 -1.!> u.4 ~ .. 28.8 4.0 t1.2 12.6 5.8 1.4 . .... 
Ihlie. . 2,1.2 6;9 (i.t; !:).6 21.2 2.fi 8 " 13.5 10.3 ti· . .v 
Augl\St , . • 2&.4 9.3 7 .(I $.H 18.0 1.6 6.7 12.H 8.9 1.7 
Sel_) t e1nb l'i e, . 25.4 9.5 9.5 5.tl -10. 1 ., o 10.2 14.6 (i.2 1.9 ,.Io ) 

Octorn.brie . . ~2.7 5.8 fi.8 7.7 20.5 4.:J 19,., 1:J.6 5.9 :J.6 
-· I Noemhi·1e '>6 ~ '" .. 8 1.2 li .,., -ro.fi. !5.7 11.:J 23.5 4.9 4.9 • - .. tl <>. . .t. I 

Decf!mbrie. . 27.7 •> 7 ..,_ . ., 9 
u .. - >) 7 ~- 12.,ţ Ii " ).t'> 12.4 28.,0 4.6 ij,() 

-Anul 23.G 6.8 6.6 -')• 
I•"" 1B.0 1- ,-. 

., t..! 11.2 ·16.5 5.9 36.7 

!arna. ' • 29.0 4.:3 ;J.3 2J) ~).t) 5.4 16.2 ~4.41 4.6 13.7 
Primă.ţ·ara , . 18.4 9.4 U.7 10.4 21 .4 4.8' • 8.9 1.1.6 5.4 $.2 
Vara. . . ' 21.9 7.1 6" ,..> 9.2 22.8 •> 7 ... . 8.7 13.0 8.8 4.5 
1.'aaro oa . . . 21.9 H.1 f>.8 6.1 17.3 .1_[i 11.4 -17 .:l 5, ,i 10.3 

VI. Nebu,lositatea. C.erul pe litoralul Mării Negre e 
ln genere senin. Aci se pot cita foatte bine ~orbei~ .unuia 
din savanţii noştri l), care zice: .,,luni întregi s-e trec fără 
să vezi cel mai mic nouraş. J..>e bolta albastră a icerului 
soarele, ca o lampă atârnată, arde şi orbeşte; noaptea 
tăria pare bătută în cuie cu capul de diamant'". 

Nebulositatea mijlocie anuală este, în adevăr, de ·5; 
seara cerul e în general mai senin de~ât zhiai după„cum 
rezultă din. cifrele înscrise în primele coloane ale tablou
lui Vlll. 

Perioada din Iulie până io Septembrie e cea mai 
puţin _înnorată din tot anut Neoulositatea mijlocie în acest 
răstimp abia atinge gradul al treilea, ceea ce ·corespunde 
denumirii de ce,· senin. 
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Aproape jumătate din numărul total al zilelor muJuî, 
sunt 2iile senine. 

:,La-,100 ·zile, se pot număra în mijlociu~ 
40 zile senine 
30 zile uoroase 
30 zile acoperite 

Determinarea nebulosităţii, în felul cum s'a făcut până 
acum.1 e supusă la mult arbitrar şi, prin urmare, clasili· 
carea in zile senine, uoroase şi acoperite nu ne satisface 
de Ioc spitituI. 

TABLOUL ·vui 
-

as 
N11mă1•ul zilelor Str ăl ueirea soaralQ.i I .,, .... 

Lttn.ile 
<11 
.... li) ...... ,... 

<I) . 
Ş,i "'"C 

~ 
·ci - Durata ... ~ I o ,p· Cfl ·co 

.Ăn,otimpuri lt'I - a· s:i ~ <d {'o I'< ~2 ::, -s I f I 
(l) ..... o 

..q ~1 A O)~ 1 .. a>o ;â~ 800 Poslbil~I IJ:fcctlv •. ~ ţl; cn r:: t/;I 

' <ll N --- -·-· ' • ' 
lanv.arie I 

• I • 7.0 ~ .-. 9.4 -16.0 9.83 ') 65.3 0.23 14.21 . U.,> ., ·" 
Februarie . . . 6.6 6.0 a.a ·13,9 289.4 B3.5 0.29 10.11 
Martie . • • • 6.4 6.1 11.5 13.4 369.5 133.3 0.36 7.9 
.t\prilie . ' 4 5.6 8.9 t'L1 10.0 404.6 218.2 0.54 J.01 . . • 
l\!aj ' 

I 4.9 11.8 1·1.ft 7.4 4n9.8 273.,i 0.59 1.0! . . . • • 
I unit. . ! • : . 4,2 13.8 11.:J ~s 464.9 326.8 0.70 0.21 • I • 

luli&. I 3.0 21.7 6.8 2.6 469.7 377.8 0.80 0.4 
' 

. . . 
Aţtgust, . • <) 6 21.3 8.5 ·t.1 432.9. 355.9 0.82 o C). . ... . .. 
Septembrie . . 3<f 17.3' 9.7 3.1 373.7 252.4 OJ68 O.o ... 
Octon1brie'. . . 4.8 11:0 ·1·1.5 6.6 337.8 181.7 0.54 3.4 
Naembrie . • . ti.3 7.5. 0.1 13.4 285.0 93,0 P.3..'l. O.H 
J.)ecert1bfie '] .2 r. 8 7 I). ·t7. S 272.1 61.4 0.23 16.5 . . o. . ... . 

'\ Anul 5.2 136.G '116.3i ·t10:! JJd:3.7 24:22. 7 0,55 67.7 
. 

Iai:sna . . •• l • 6.9 1.7.1 24.n 47.7 844.8 212.6 Q.25 40.8 
'Ptimitvai-a .- . . 5.6 26.8 34.5 30.8 1233.9 °624.9 0.50 12.4 
uVăr.n . . . - ,, ·3 9 56.8 26.6 . 6.5 1367.5 10S0.4 0.78 0.7 • . . . < • el 

Toamna . . . -1.8 35.8 30.a 23.1 99ti.5 527.1 0.5:1 1:3.8 

Durata strălucirii soarelui este, de .sigur, unt;tl din e
le1uentele caracteristice ale .climatului unei regiuni. Lucra
rea ce ne-a prezentat-o aci chiar savantul ·nostru. coleg 
Lância.ster, este o dovadă I evidentă. . 

La Constanţa n'avem până acum observări' ·asupra 
du.ratei striluciri~ ,soarelui. Cifrele ce ni le oferă SuJîna, 
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unde asemenea observări se fac cu multă rigurositate de 
vre-o opt ani, se pot aplica de sigur, 1ntregului litoral ro
mân al Mării Negre; după cum şi cifrele dela Bucureşti se 
pot aplica întregii câmpii a României. 

Pe litoral soarele, în curs de un an, străluceşte pe cer 
Um.p de aproape 4443 ore. Durata efectivă a strălucirii so„ 
lare intr'un an este în mijlociu de 2423 ore~ ceeace face 
55°/0 din durata posibilă. Această cifră întrece cu 60(0 pe 
cele dela Bucureşti. ln Europa centrală trebue să te co
bori la Roma1), ca să găseşti o strălucire relativă a soare
lui tot aşa de îndelungată ca pe litoralul român. 

In mersul său anual, indicat în ultimele coloane ale 
tabloului VIII, soarele, care in Decembrie se arată abia 
61 ore, în Iulie străluceşte pe cer până Ia 378 ore, ceea ce 
inS'emnează că în Decembrie soarele luceşte zilnic; in mij
locie, două ore, pe când in Iulie străluceşte mai mult ca 
12 ore pe fiece zi. 

Durata strălucirii relative a soarelui, care este de 
230/0 in Decembrie şi Ianuarie, trece de 30°/0 in Iulie şi 
August. 

. ln cursul unui an întreg nu sunt, în mijlociu, de cât 
68 zile fără soare pe cer. Perioada din Mai până în Sep
tembrie· inclusiv, nu are, in mijlociu, nici o zi fără soare. 

VII, D·iferite alte eleme,ite cliniatologice. Aruncând 
o privire asupra principalelor elemente, care determină cli
matologia, vom spune că, in mijlociu, pe ţărmul românesc 
al Mării Negre sunt 12 zile de furtună pe an, dintre care 
8 vara. Anual avem 2 zile de grindină în mijlociu şi 30 
zile de ceaţă care, uneori, e foarte groasă. 

VIII. Lacul Techir-ghiol. După ce am arătat carac
t~rele generale climaterice ale litoralului românesc al Mării 
Negre, nu pot trece sub tăcere o chestiune care intere
sează în cel mai înalt grad Congresul căruia am onoarea 
a. adresa a"Ceste puţine note. 

. 1) Dr', fJ. ,B., Ri111~0 : La. dura.\11. d&t $plenclore d&I Sotl) sutl ' Otizzont& 
dt T01'in<>1 Turmo 1.800, , 
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E vorba de apele minerale ale acestei· regiuni. 
Lacul Techir-ghiol, sau mai corect Tuzla.-glriol (din 

Tuz = sare ; Tuzla:::-::: sărata şi ghiol= lac, în turceşte), prin 
apropierea sa de mare, ca şi prin principiile minerale pe 
care le cuprinde., de sigur ·că este cel mai însemnat din
tre lacurile sărate ale Dobrogei. El se află în apropierea 
satelor Techir·ghiol, Agigea, Laz-f\-Iahale şi Hasiduluc, lângă 
şoseaua care leagă Constanta de ~1angalia d€-aluogul mf\.· 
rii. Acest lac, aşezat la mai puţin de 8 km. de Constanţa, 
cel mai însemnat oraş al Dobrogei, ocupâ o su praf aţâ de 
aproape 80 hectare. Un perjsip foarte îngust îl desparte 
de mare. 

Apa sa ne1, e limpede; gustul său, din cauza enormei 
cantităţi de clorură de sodiu, este foarte amar; prezenta 
hidrogtinului sulfurat se pereepe la mare distanţă. 

După analizele d-lor chimişti Saligny, Georgescu şi 
Popovici, apa lacului conţine de patru ori mai mullă sare 
decât apa mării: 55. grame la o q:iie. Sulfatul de mag
neziu se află de asemenea în proporţii cu mult mai mari 
ca tn apa mării. Astfel, pe când după analizele lui Pizaoi, 
Gobl şi Hostiagen~ adest element se atlă · in Marea Neagră 
fu proporţia de l.228, l.470 şi l.4st grame· la o mîe · ·de 
părţi de apă, în ·rechirghiol se atl.ă 8.150 grame. ln ceeace 
priveşte bromura de magnţziu, una din principalele săru1·i 
constitutive ale apei lacului, se află in cantitate de 22 ori 
mai mare ca în i\Iarea Neagră. 

Con1poziţia integrală a apei acestui lac este egală cel 
puţin cil' a celor mai bune ape similare din Europa. 

In scopul de a crea un sanatoriu pentru copiii scro
fuloşi, Eforia spitalelor civile din Bucureşti - instituţie 
unică in lun1e prin ţinta ţe o urmăreşte prin crearea ~i 
intreţinerea a numeroase spitale şi instituţii higienice - 1 

şi-a cumpfirat uo teren de 80 hectare intre mare şi lac. 
Prin interesul ce-l poartă acestei chestiuni prea simpaticul 
Dr. N. G. Cherenbach, dela car.e împrumutăm aceste date, 
sanatoriul a rost zidit după toate condiţiile higienice în1· 
puse de exigenţele moderne; se aşteaptă sfârşitul lucră
rilor pentru ca bolnavii -scrofutoşi să se poată bucura de 
b.inefacerile acestui sanatoriu. ~1area majoritate a loturilo1· 
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___ ,. 
de f.ereo dela ţărmul ' lucului au fost vândute şi pe e1e se 
clădesc ·case de locuit şi . vile. In curând lacul Techirghiol 
va deveni, fără indoială, una din cele mai însemnate sta-
~uni balneare din România. · 

Insemnatele efecte terapeutice ce stau abţinut prin 
întrebuinţarea raţională a apei şi a nămolului din lac contra 
reumatismului articular, a arthritelor, scrofulelor) lympfia„ 
tisµiulu;, syphilisului inveterat şi ·eczemei cronicei sunt o 
probă evidentl de desvoltarea ce o· va lua, rn scurt timp, 
Techirghiolul ca staţiune balneară. ·, 

IX. Conclitsie. După stăruitoarele cercetări • arheolo
gice ale savantului meu coleg şi amic, Gr. Tocilescu, s'a 
stabilit ~o mod pozitiv că oraşul Constanţa este vechiul 
Tomis, locul de exil al netericitului poet roman Ovidiu. 
Aci au fost scrise remarcabilele sale elegii: Tt·istia şi Epis
tulae ex Ponto. Io timpul şederii sate· în provincia noas
tră dintre Dunăre şi Mare, . gingaşul autor al 1,·tei de a 
iubi n'avea de · cât un gând : să se intoarcă în [talia. Ne
r.ontenitele sale plângeri sunt mărturie. Calul de băhtie al 
său era ('1Îma aspră a locului de exil. Nădăjduia că, des
criind în culori întunecate ţinutul în care locuia fără voie, 
va ,nmuia inima . Imp~ratului. · ' , 1 

lnţelegem uşor pentru ce Ovidills, născut in sudul Italiei;· 
g6s~şte exce~ivă clima . D~brogei. Inţelegem de asemenea 
pentru ce poetul exilat qftează după Roma din care a rost 
gonit: · · · · 

Quid nwlius Roma P Scythico quid littore _pejus ? 

adică; Ce este mai plăcut ca Roma ? Ce e mai grozav ca 
• • • 

1 · [ţărmul .scitic ? . . . . ; 
'l"otuşi realitatea este -alta şi ea a fost şi în antiqui~ 

tale ca şi acum, căci nu sunt probe că în timpurile is- · 
lorice s'ar fi. schimbat clima în mod apreciabil, nici pe 
ţărmurile ~ll\rii Negre şi nici ori unde aiurea. 

Cifrele pe care vi le-am comunicat relativ la clima 
tănnului românesc al Mării Negre, v'au , dovedit tn dea. ... 
juns, cred, că nici pe departe nu suntem îndreptăţiţi a 
vede~ ic ~le caracterele unui climat riguros ; dinpotrivă, Şi 
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.dovada hotărâtoare o găsi~ în caracterele vegetaţiei aces· 
tei prov~cij,, cu privire Ia care savantul nostru confrateJ 
ac:ademicianuI P. S. Aurelian! se exprimă astfel: 

"Afară de 1câte-va plante, care sunt caracteristice zo
nei meridionale a Europei1 prc:cum : măslinul, portocalul, 
lămâiul, etc., · nu există o altă plantă pe tot eontinentul, 
care sfi nu reuşiască şi ln ţara noastră~. 

In locul unde Ovidius se plângea . de frigul ·care-i in
iheţa vinul în vas, aşa în cât în loc să bea vin, el mânca 
bulgări de v·in,-căldura era aşa de mare în anotimpul 
-verii, în r:âţ · viţa înfloria. şi rodia struguri ca şi acum, pro
ducând vinul cu care s'a împărtăşit foarte atlesea şi scumpul 
nostru poet. 

De bună s.eamă, trebue să recunoaştem că Ovid nu-şi 
iubia noua sa patrie. ,,1\1area, zice el, nu merită mai multă 
laudă ca uscatu.I: lipsite de soare, valurile se înalţă fără 
odihnă sub furia vânturilor". · 

Cu toate acestea cifrele ne„au doredit că, in ceea ce 
priveşte durat~ strălucirii solaret ţărmul românesc nu are 
:nimic de invidiat · chiar Romei. 

Şi tocmai această însuşire ne-a determinat să creetn 
.la M: Neagră o staţiune balneară maritima eare, fără a 
·~vea splendoarea Ostendei, reg.ina plăjilor, îşi are totuşi 
farmecul său deosebit şi pJăcut pentru Români, cari au 

,Tidicat în Dobrogea priinul monument lui Oviâiu. 
· Pe pÎedestalul acestui monument se poate citi, de 

sigur cu emoţia şi simpatie., epitafu! poetului pe care el 
î nsuşi şi l-a· scris : · · 

Hic eg~ qui jaceo tenerorum lusor amorun1 
Ingenio · perii Naso poeta meo 
At tibj, qui transis, ne sit grave quisquis a111asli 
Dicere : Nasonis moIIiter ossa cub~nt. . ' 

Ceea ce . în traducere ar suna astfe1 : 

· · Acel ce zace-ai cei prin geniul ·său zdro1bit~ · 
-E NasoJ cântăreţul iubirilor, duioase. 
-Drumeţu1e, de ~n viaţă iubirea ai ciastit, 
$opteşte: He-i, ţărna uşoară p~ste oase. 
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HEINRlCH HElNE 

I • 

Jn calea mea 'ntâlnii adesea 
J'\llulţimi de flori cu viu parfum ; 
Semeţ trecui pc lângă ele 
Şi nu m)am abătut di n drun1. 

Iar azi, bolnav. cand dcsnăJ.ejdea 
Spre groapa rece mă trimite, 
In suflet simt do.fenitoarc 
Mircastna ·norilor hulite. 

J\lai mult ca toate vioreaua 
Imi arde mintea 'nfrigurată; 
Ce rău îmi pare, că la pieptu-rni 
N'an1 vrut s'o. strang măcar odată f 

lv1ă mângâi doar că apa Letei 
Nici azi nu si•a pierdut puterea 
Şi blânda noapte a uitării· 
..-<\lină inimii durerea ... 
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Cu pânzele-i negre corabia mea 
Mă poartă pe apriga mare~ 
Iubito. tu ştii cât sunt astăzi de trist 
Şi pieptul mi-l sfâşii mai tare. 

Ca vântul e sufletul tău schimbător 
Si flutură fără "ncetare -• Cu pânzele-i negre corabia mea . 
Mă poartă pe apriga mare ... 

____ .... __ 

3. 

Când stau .cu tine. draga mea, 
Tot pieptu-mi se desleagă, 
Mă simt bogat încât aş vrea 
Să cumpăr lumea ' ntreagă . 

I • 

Când poarta 'n urma mea s'a 'nchis 
Şi singur mă strecor, 
Belşugul piere ca un vis 
Şi sunt un cerşetor. 

• 
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4. 

E noapte cu vânt şi cu ploaie. 
Gem po,mii de vântul tomnatic~ 
Jn mantia·mi neagră prin codru 
Călare eu trec singuratic. 

·1n goană mă poartă fugarul, 
J)ar gândul aleargă mai iute 
La casa iubitei mă duce 
l)e aripj de vânt nevăiute. 

l„ătrând mi se gudură câinii 
Şi slugile calea-mi arată. · 
Jn sunetul vesel de pinteni 
l.Jrc scările 'n goană turbată. 

Oda1a pluteşte 'n lumină, 
Ce cald, ce mireasmă· plăcută! 
Jubjta mă strânge la sânu-i 
Ş1 dornic apoi mă sărută. 

l)ar vântul vueşte prin frunze 
Şi tainic stejarul îmi spune: 
aNebun călăreţ, oare ce vrei 
Cu visele talc nebune? . .. n 

I. BENTOKJ 
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" RO/V\ANII .IN DOBROGEA 
(OE PE O HARTĂ DIN CIRCA 1769-1774) 

DE 

G. VÂLSAN 
J>,,okeot; la ti1:1{v.ert1it.i.1aa ruJ\ .Cluj 

ln colecţiunea de hărţi ~ Academieţ Române,, se află o 
hartă pe care o cr-ed de o deosebită · iinpor.tant-ă atât pentru 
geografia istorică a D_obro-gei, cât mai ales pentru yechimea 
şi extensiunea elementului 1·omânesc in ace11stă pro\l'incie. 

Iiarta face parte din colectia dăruită Academjei noastre 
de Ar hiva l\li-nister ului de Războiu din Viena, prin mijlocirea 
d-lni N. Docan, care ii fa~e următoarea descriere : 

~ •. .Plans, der Molda,u, Beswrabien., 1{.nd Walac:hey1 tu~bst a1tgr<i,tikiel•
-de·n Theile1i von Pohlen 1,1td Buloan·iani (sic) ... e akătuit..1. ,Hn 10 planşe 
,le mă:rime inegală (cele .nHti mari au 74 X 52. cm.) ph1s un schelet. 
Această hartă e curat i:lesemna.t..1. cu cerneli colorate; hidtografia e in
grijit..1. şi în !l{oldova Jnai ales sunt insen1nate foarte n1nlte sate, dar 
orograHa lipseşte cu totul şi fruntariile au fost 'insemnate de mâ:ulu~ 
ială; Ţara roroânească este mai pre jos ue ori ce t1ritică. Dobrogea. şi 
eu învecina L:i llorţiune tlin .Bulga,ria (regiune~ Ituseiuc~ Varna) prese oia 
insâ cara,;terul unei hărţi complete, cuprinzând ~i orograii:1, lie sjgor 
puţin prei:i:-ii, a. acelor locuri, astfel încât. aceast~ scltHă , poate tt pri
vită ca una din primele hărţi detaliate .ale Dobrogei. Fiind lipsită tle 
orogl·a!ie, :-1t:hiţa ,le fa{.ă -era ilnproprie. pentru scopuri n1ilitare)) 1). 

I). ).;. Docan msi are următoarele rânduri care ne inte· 
reseazii, ,u pr ivîI"c la aceasUi hartă ! 

· i.lri li1apul 1·ă1,hoilllţti diu 1769 .. ·177,t. atentiuue~ fiind iiu· îndtcp
tată astt}'r a ţărilor .ro1nt1ne, Stntnl major· anstrif\C fnce mai multe în-

1) N. bocan. lMcră'l'ilt! -ea.rto9raftc:e. 1lespre -rrn=boiii1 di11 1787-1'1$1/ . 
.Ac. 11c,m,. Memo'!". Seeţ. Js1ot. Seria iJ, Toni. XXXIV 11911-' 1912), JJRî, 1269 
-1270, 
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cerelri- .in V'eder.ea aicătwtii unei hă1ti a l\1oldovei şi a Ţări.f-iom-ătrt#fiţ,. 
Be pare oă ei (ofiterii austrîaei) au împins a.ceste recunoaşteri.mai dt
parte, străbătând nu numai Moldova până la Nistru, dar şi Ţar'a,"ţo
mânească şi că au ajuns pâ.nă in Dobrogea :şi ·în ·Bulgaria. Aeeste,•,în
tercări l\ovedese eă ofiţerii austriaci , nu au:a~teJ)ttat hartadui Bauel', a
pllrUtă tocmai la 1781, spre a se informa asupra Moldovei, . el ei se 
foloseau proba}~il şi de doeun1ente cartografice ruseşti· nep11hlicate, şi 
r.li. după. toate probabilităţile or,erau şi singuri; pe afienns• sa)J . .făţiş, 
pr w Jăr1le noastre». (f I. p. 1260). , 

Nu cunosc o altă menţionare a acestei hărţi. 
La randurile d.Jui Docan· adaug următoarele observaţii t 
D. Docan datează harta între 1769-1774. Nu ştiu pe ce 

întemeiază această datare pe care o cred foarte probabilă. 
Din an-aliza hărţii rezultă sjgur numai' că e anterioară anului 
t 775. Nici un hotar nu există între Moldova şi I Buc Jvina, iar 
titulatura „Principatus Mo1daviae• •începe cu litera P h\ngă 
Cercmuş. iar cu Jitera M lângă Mănăstirea Pntn-a. 

Harta par~ o compilatie. L>. Docan crede că ofiţerii a11s~ 
lriaci au lucrat şi în Dobrogea şi BuJgaria. utilizând~ p11obahil 
~i hărli -ruseşti Dl"publicate. Cred că se pol aduce oare ~re 
precizări în aceas:fă chestiune: 

Flarta. era înregistrată la Viena drept ' copie (k: u. k. 
Kriegs-Arcbiv ·- Copie - B lll-a 169-1) 

Cum observă şi d. Docan. l\:Ioldova şi 'fara~ron1âaeaseă 
:at~ hidrografia şi satele. lJobrogEa şi Bulgaria estică sunt sin
gorele care· m-aj au şi reli tful ; dela valea Kara-sn spre Sud 
sunt 1nsen1nate rhiar pădurile. Asemenea pdmele-au pl'opor~ 
{ii cu totul false, pe când ultimele au o formă aproape to~ 
n~ctă. Nu cred că ofiţerii austdaci ar fi p.utut fâce o hartă 
n1ai corectă şi mai a1niinunţită în Dobrogea şi Bulgaria decât 
în Principatele române. lntere6ul Buşilor :era însă ca într'tJn 
războit1 cu 'furcia să aibă ţinuturile Lul"ceşti aprophlfe cât 
mai an1ănun1îl şi mai txact cartografiate. 

Scara hărţii l)obrogei este J : 420.000. · Ea se suprapune 
aproape ex:act pe 'Larta statistică rusâ din 1835 1). Ea este lu. 
erată nmăounţit cam până îu aceia ş re,giune ca şi harta rusă 
din 18~35. A.as'riacil nn obişnuiau această scară caracteristică 
}luşilor . ,,fiidirârile Joseiit:ie" por1ieau dela ' 1: 28.800 · şî IllU}-

. ~ 

.--- -
1) Asupra ei v •. u.uele amănonl~ îu 6 „ \lâls,an, O l'-..-:;â- itt pr•l)1<Hlr1'"-tl 

ta„il1Jf t'O,nl;·neşti1 în l:lnl, S. R, fi. de Gee>~raij", l!.il2, · 
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tîpleJe: acestei scări (1 : 5'7.600; 1 :· 576.000, etc.) Greutatea d~ 
racordare ca scara lor face, poate, ca să apară atât de s<::al
ciată imagina Pr.incipatelor române. 

Dobrogea poartă nun,iri care evident suut culese de Ruşi : 
numeroase os. (ozero = lac), Dunare Ruschko, Dunere jurjeJ; 
Sarnok S. Georgii oder NeveseF, Philiponskoe, etc. - Mulle 
din alterările numirilor de sate, ape, f:1~, se pot explica prin 
transcrierea. greşită cu alfabet latin a acestor numiri scrise 
l()tâiu cn alfabetul ·.rusesc: Girschou,. pentl'u 1-lârşova (Ruşii 

reda~ îa scriere ~u9etul I-I prin G). Gasinestj (=llasaneşti); 
toate terp1inaţiunile în kioi sunt transcrise prin kon (Kalfa· 
kon = Kalfakioi, Alibekion == Alib„ikioi, etc.) prin coufund~r_ca 
lui .i ruse;c .cu r,, cu care seamănă, mai ales în scrierea cursi,vă. 

I j • ' 

De aceiaş categorie sunt transcrierile: Bascliischon (Başkioi), 
Tanza ('fai!~), Bendaude (Bcidaud), Iskuben (Iusnhci), etc. Une
ori u (care în 1rustişle se serie cu sen1nul y) e coofuodat cu 
i: Durankila (Durankula k), Rad11pil (pfntru Răducul: aci in 
tervine şi confuqdarea lui k cu p rusesc). In }lurlJiulur (~1ur
fallar, M.urvaUar), t rusesc, carţ fn cursivă se face ca m latin. 
e confundat cu i11, iar a cu u. R~mân la ace~te exemple ,care 
îmi par suficiente. Cine cunoaşte 11ărţile vechi ruseşti poale 
înţelege uşor aceste gre5e!1 de transcriere ~). 

Din cele de mai sus conchid că această hartă e. o schi!ă 
de compilaţie (e caracterjstic titlul Plans, nu J(arle) făcută 

de .Austriac;, înainte de 1775. In ce priveşte Principatele ro. 
mâne, după izvoare mai vechi austriace şi poate rusţşti; in 
ce priveşte l)obrogea şi Bulgaria estică, aproape sigur numai 
o copie a unei hărţi anterioare ruseşti. .i:\ vem deci în reali. 
late împreunarea a două hă 1 ţi d <! valoare inegalii ; a Oohro
gei şi Bulgariei rstice este cea mai bună şi ce~ mai am~
nunfită. 

Nu este cu totul exclus ca harta rusă , care ,a servit de 
isvor c.elei austri:ice, să fi fost făcută înainte de 1769 • .în ve
derea campaniei care se pregătea. ln sprijinul acestei presu-

. ' 

. 1) Bi~e înţeles, la identifi<late nu m'am servit nu.mai de această. obser-
vaţie. Cnm se va vedea n1~i departe, af~ră de rare cx~epţii hi e:,ire frumirea, 
deşi 110 !:le mai găseşte aioreu. esl13 evident romât·ie~scă, :1.1n considerat ca 
ider1tificate numr,i nnr~trile pe ca:re le-nm g~si t Ht (u·el(l,Ş loc şi pe alte hărţi 
·vec)li ~au nonfi. .. 
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puoerî vine imagina cartografică a Dobrogei, plină de. târgur1, 
de sate (fn limitele Dobrogei actu~le peste 250 sate) Ji pe 
alocuri de poduri · peste ape. Dar tot· aşa de pro·bahi) este el 
s·a făcut între- 1769-17!4. ServJciul caftografic rusesc s·a or• 
gar:Hzat sub oonJucerea Jui Ivan lslenieff ti Bauer deJa. 1769 
fnainte. ~aner n Juot parte tn csn1pania împotriva 'l'urci1or 
şi a făcut atuncI nu numai ridicărHe P1incjpatelor româneşti, 
ci şi ale Dobrogei şi Bulgariei, după cum rezultă din Pro~
pe·ctul atlasului geografic şi militar. anex9t la ale sa'le «.~le
moires hislo'riqa.'es et geographiques sur la :valachie, 1778". Aus
triac:ii vor ~ pus mâna pe această hartă-probabil distribuiti 
în' 'mu1te exemp]a.re ofiţerilor,-cbiar în timpu] războiului 1). 

A trebuit să insist asupra unor a)ltfel de-amănui:tte aride. 
fiindcă această bartă rezumă cercetări făcute la fata locului 

_cu atenţie, pe toată întinderea Dobrogei de azi. Avem de fapt 
Ull document geOţJTafic de mare importanţă. ,,\stfel de hărţi pot 
scsune de multe ori mai muJt 'decât documente le obişnuite 

sau decât însemnările unui călător, care nu vrde ~ecât dru
mul său şi' notează· spuse1e celor pe care îi îl)tâloeşte_, o-r:i 
schimbătoarele impresiuni pe care i Je dă momentu]. AnaJiza 
critică a hărtilor vechi, puţin obişnuită Ja noi, poate da con
tribuţiuni de valoare pentru geografia i'~torică şi etnog~fie. 
Sper să pot dovedi aceasta prin cele ce urmează. 

Dau un registru al numirilor româueşti i:,e care le· m 
pulul identifica până acum şi al uumiriJor care ar putea fi 
româneşti, dar pe care nu le· am îdent,ficat. Spre a e,1ita o 
muncă ip.utHă celor cari ar mai studia această hartă1 am 
cre1ut de datoria mea să adaog acestui registru şi numiriJe 

' care ar putea fi interpretate ca· ro[nân eştj, dar pe care le- am 
identificat ca neromâneşti, 

' 
loainte de a incepe, trebut- să p1·evin pe cititor că a-

• ' ' I • 

ceastă serie de numiri nu înseamp.ă că populutiunea romă-' 
neastii la epoca hărJii' era imprăştiată numai fn aeeste locâ-

, 
1
}. CăpHa~ G. G. Pâtjolesco} în • JJ.in ist01·îcif1 lu1'J•ţ'ilm· t!etlii. lji- .rfQ111a 

Jta,nu,,ieh, {Bucu'l'e.şt.i, 1908), afirmă eii. lia1·~a )foldo\'ei fuf!ei,~ tern;\.in,ată ,de 
lluşj ,i-n l).llU[ l~{i9-70 (p, 7). 
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liJăţi. fixistă date .-11ter1oar~. din călători şi documente, (a.re 
ara.:tă că Românii se aflau în multe localităţi fiiră ntţme _ro
mânesc ( v . .în deosebi N. l-0rga1 proils nationaua: :et politiques 
des , Roumains dans I~ Dobrogea, Iassy. j 917) . . fiarla pe care 
o ~lndiez dov.edeşte iDsă că, cel pulfn în localităţile menţio-, 
nate, eocista sau existase o populaţie atât de n-qmeroa..săt ·fn 
e!;lt .putuse întemeia sate cu nume românesc, sau înlocui popu
latia altor sate în aşa ,ll]ăsur:1, în rât să le românizeze numele. 
As_e~.ene-a· e. de presupus că această hartă nu dă toate nu
m.irilţ satelor existente 1-a epoca loerării ei. O dovadă e în 
semnele de sate care nu au nume. Altă dovadA se poa.t~ găsi 
in :compa..-nrea acestei bărţ.i cu itinerarinI urmat · de ll . . G. 
8Qscovich îo 1762 1,). deci într·o epocă foarte at1ropiată de a 
lucrării bărtii noastre. l\rtulte sate sellnalate de Boscovicb-nu 
se.găsesc pe harta noastră, probabil ullerioară~, dar se găsesc 
pe harta rusă mult Iţlai nouă. dela 18;l5.. Deci şi din acest puact 
de vedere a ven1 un 1ninirn1un al localiti;tilor ronJâneştî' în 
IJ.obrogea. Chiar aşa, ele sunt destul de numeroase ca ~ă n; 
ru,nce. o h,1mică nouă asupra extensiunii Românilor în l)o
brogea la. j.U'mătatea secolului a) 18-lea. 

~·egistru toponimic. 
Della c.uprinde num~i două numiri de sate. l{f.Slul nuM 

n1irHor se referă Ia ape curgătoare şi Jacuri. Prin aceasta se 
distinge de .Dobrogfa propriu zisă, care e plînă aproape nu
n1ai de nun1iri de sate. 

· KlLLIE \NJ1:CK , s~t, pe locul Chi-liei vechi. :&~orn1a e curat 
rorniil.'lească. 

DO~AU Ll~TJ~U L (I„ELEl.iL 'I), braţ aJ Chilili spre ostrovul 
Letei. Pare a fi un cuvânt cu termina.ţiuoe roruânea scă . Nu n 
mai găsesc decât la fl edange (1783), menţionat în acelaş lor, 
tosâ suht forn1a Dooavecz J:ontal (V. Extrasul memorinlni 
Jui Redaoge în N, Uocaa : J~xploraţiuoi aus r'riace pc Dunăre. 
An. Ac. Rom., Memor. Secţ. Istor., Seria H. 'fo1n . XXX VI, 
1H13-l4, p. G88). Nesigur. 

1) f~i.Qr1iu'le di "n uiasffi4 cia. Co:1la,1ithio1,ol; i:Ji .f'o'lo,~ia, B~ssa.nQ 
1784 .. 1:''olO':Jet;e ediţia ifalia1Jă, fii1ulcă autorul in Preft1t.ă recuză. odiţ,ile fran
ceze şi·ge:rmaue făcnte inainte, fădi.oonll'olul său ln aot1ştca $e aJiă i?Chlm• 
bJl'i a.rmtrare. (.Prer. J>· XVIJJ). 
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V ,rNEQltUL, ostrov s10 braţ al CHiliei', în sus de oraşot 
Ohilia. Terminatiunea e ron1ânească. ln o hartă ·a Iui F. Fi'ied 1) 

din 1828 apare sub numele Benedlkul. Pc 1-larta statistică 
rusă din t8S5 2) e ln$emnat lvdue.Jti, allturf de ostrovul Kofa. 
Harta austriacă Central-Europa 3), din 1856, îl dă tot fvăneşti. 
f>i)ate fi (I)VANBSClTL, VANF:NCllL. 

1.t PADifENO, brat paralel cu cel pre~edeflt. Nn e româ-
nescul Bătrâno, ci l'ardina ( V. l)r. G-r. Antipa, \'Vlss. und 
,virtsch. P.roblemc des Donaudeltas, An. lnst. Geot"VII; Î913. 
har ta de la sfârşit). La Mes1orlacul: MparHni (=Barti'ni) cu 
semn de"sat. 

os. TA H.'l'lfNA, este lacuJ J,'orfuna, aşa ~um îl in-rt1gis
trează şi hărţile modei ne. l'oate 'fi slav. dar poate fi şi 1•omâ:· 
nescu) Furtuna, auzit ta torma slav~ d~ culegătorii numirii. 

os. MER$CHIHL e lacul l'r1erheiul (V. hntlpa, loe. cit.) La 
Frîed: Mitisu; lL Stat., Itus: Morhei; tot aşa C. l~ur. - Ter
minatiunea e românească. 

os REDUPIL, se află la F'rîed sub forma: Radacul·; II. 
Stat, Rus : Radâcul; O. l~ur. ii transcrie însă tot greşit : Ra
gokut- Pe locul actu~lului Răducu (V .. Antipat alături· cu 
Răducu.ţu). Cuvântul e· diformat prin transcrierea în litere Ja. 
tine de pe ruseşte (g rusesc confuncia t cu p, y rusesc cu i). 

1) F. Frled . Carte de. ta Mo1daoie, I'iJlf.ic1iie, Bessartibic avee la 
·1.'-rat1S11l.va1tie _ til la ·BHtoi,ft1.e, Vienne, 1828: A utornl care publină. dela 18.t l 
hi'trţi despr\l ţinuturile: noast.i:e, se bazează pe ridicările cartografice Cucute 
de Austriaci în Princi11ate la 1790. E unul diu bunele ita-oare ale cpocei. 11 
voi utHi11,a adesea, ment,,onându-1 sub forma prescurtată ; Fri.ecl. 

21 Titlul rusesc reprodus în G. Vâlsiln, O fazi~ 'itt z1op11,larea · Tiilritm· 
1-011~ti'lwşti, op . cit Orii,!ioa.lul se află la Biblioteca regală. din Berliu. -~pia 
f6togeafică tt tuturo-r foilor, la Academia ~omână şi la Semin·rul de GeogTn, 
6.e al Universităţii din Bucureşti. Izvorul fundamental tartQgra1ic pentru Îlţ· 
ceputul sec. XIX. - Prescur1at : H. St.aL Rus. 

3) Splendidă lucrare ia gra.vură.. E'rccisl şi clara., Relief ei;.act.' Numi· 
r1te l:11 mare pa-rte copiate şl uneori greşit e.t t.,, de pe o hat'bă r~sească an· 
ler·oadi. ~1u1u1Dunării şi Unia (:crnavoda-Constanţa se deosebesc·'mult uneori 
d$ U. Stat. Rus. Titlu co1,1plet; J. Schedil (k u. I.:. milit.~geogr.· 'Inst1tut), Ge· 
tM1·aJ.-K(irt.e dei' ijste1'1'. l(ai8et·staaf.es Hbit eitiem 11rosset1, Tlwile der a1t11t·m1~ 

~ttclett lii'iin-1fe1·,. W1ell, 1856. Sca.ra 1: 576.000. Pt·escurlat: C. Eur. 
4) Harta Meflîeda.cului o folosesc după: reproducerea anexată studiului 

d-lui N. lorgil; O hartă ·a ;ţ'tJ,;·ii-ro,naneşt·!'. şi ·a'II geograf clobt{)geau 1·di1i 
C'cl"~ 1780; An. Ac. Rom. Memor. Secţ. Ist. Seria II, torri. · XKX\'l, 1918·14. 
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.:lt llORtrENJ, gârla de : com1~nic~fi'} a. l~culqi OBRETENQ 
1eu bratul Sulinei. TerminaUunea pare' a fi. r.oinănească. Dar 
mai CUr)1nq pare a . fi o transcriere gre.~!tă pentru Obretin. 

' . DUNA.RE R'USUHKC\ numire dată bratului Sulina. Primul 
cuvânt erident românesc. 

OS. RASCX1UL, 1nfre bratu! Sulina şi Sf. Ghforghe. E lacul 
._înregistrat R,as.::ul la J?r ied; Roşul pe ·H. Stat. R~s. alătnri cu 
-o mulţime ·de IJuttiiri române~ti : Jloşuleţ, Puţâ.ia. Porcul. Por. 

, Clt~eţ, Luni110 (pe h~rţile mai noi: Lu:n1nş),' Puivol şi 11uivol 
(cuvântul există şi ln româneşte şi în ru.seş~e:. C. Eur. îl co
piază greşit, păstrând terminatiunea românească:· Ro1)1ul, R.o~ 
mulec, c.onfunaând pe ş rusesc cu m. - Formă evident r.o-

" . mâneasca:. 

1:0S., PUIRLE. alături de prece·deutul, acolo unde azi e: 
.f>E{iulet. Puiul (Antipa). Cuvânt românesc gre~it transcris. 

os. LISCII'1'IGEN, la S de prece<lentttJ. Nu îl mai găsesc 
decât la Fried subt forma: litneg,ele. Pe 1I. · Stat Rtis. şi 'pe 
hărţile mai ~ouă nu se ~1ai vede nici lacul. - Nesig~r. 

OUNERE JUR,TEF, hratuJ Sf. Gheorghe, Primul cuvânt e
vident românesc. AI doilea ~ o traduc,ere rusească a unei 
numiri foarte vecht Portulanele din sec. XIII tl dau sub 
forma: St Jordi (V. Nordenski(>ld, Facsimile .Atlas, Stockholm. 
1889, ed. engîeză, harta dela pag. 1l9). 

DUNER'E WlNE, numire românească pentru Dunavăţ, Al 
doilea cuvânt poate fi WEKE (WIEKE) prin citirea lui K ru„ 
se.se ca n, cu care se aseamănă mult în scrierea ·cursivă. Lau„ 
tere,; la 1782 îl lnregistrează : Ruska 'ţ,erkia, iar Mihanovici 
la 1783: rusca vechia (V. Memoriile lor în N. Docan, Explor. 
austr. pe Dunăre, op. cit. p. 638 şi 678). Şi azi Dunavătul 
mai poartă atributul de „ vechin" (V. Antipa, op. cit). 

Tot în cuprinsul Deltei, dar pe malul nordic al Chiliei, 
semnalez; 

OS. P . 1SARIKULUJ,lâogă satul 
' LIPOVENES1 adică LIPOVENESC, care pare a fi VâlcovuJ.Ln 

14". Weiss, în 1829 1). ayem aci forma Lipoveni, iară~ numire ro
m4nească. Jn Fr'ied şi în H. Stat. Rus apare Vilkov şi Vilkovo. 

1} f . lton Welss (k. u. k . Generalquartierm.ei5terstabe), (]arte der .Eu· 
1'0PQeiseM,i TiW~, 1829. · De o va-loate· aproşpe e.ga.lli eu (\ hllrtii lui Friod. 
- PteBcurtat: ·Weiss. 
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P.rîrua 1iutni.r~; tu: fr:aoscriere exactă e: J>ASARGIKULUJ 
snu .BASAftGIKULU.r, cacr Jlried sentu„ lează satul : Brizarczulr 
alătn r1 de Vâlcov, iar H. Stat. Hu:-•. nre: Bazarciuk~kii .Ka
rantina. Nunfir.ea s'a mai păstrat şi ,a.zi în sus de oraşul Obl· 
Ha, penll·u un lac şl o· gârlă (V. Anti-pa). Anlbele numiri sunt 
,-.vident auzite deJa RomâoL C. Enr. înregistrează de-asupra 
Vâlcovuiui s · tt.l'd • .lebrieni, l{urMZi şi <.;alidtstf . 

• 
De~i „Pians" n~ o înreg_i,strează, de:<·sigur exista la aClDS· 

jă epocă tii deuu.mire.a Porliţa, gura de .comunica.ţie a fla. 
r.elmului cu Marea Neagră. O găsesc pe o hartă din ciirca 
1750 (Principatns Valachiae, Moldav.iae ef Transylvani.ae. .. 
per Gerardam ei f,eonat-dum Vatk} subt forma Prostiri.za lâQgă 
Constanta; apoi pe altă h~rtă poate mai veche (Transylvaniae, 
Moldaviaet \Valal"tliat:, Bulgariae nova et accurata delineatio ... 
Tob. Conr. Lottcr) subt forma J>rotli1'iza, tot lângă Con~tanţa ; 
fa Mlhanovici (17o3): [>orticza; Ia :.\'Iesiodacul: Portitsa; şi îo 
toate ltllrtile mal nouă: l''ried şi \Veiss: ·: Portesca:; âatlasul 
Stielt r. ediţia clin 1834: Portesca; Ion Iontscu (1851): Por· 
lic:.ra, etc. 

Alte numiri iu·oe~Hl, înreg;s{rnte pe harta „Plans .. : 
DERE, R. STRAMOI, TATAI\ BOLSCHA, OŞ. ~ÂLISCHETZE, 

OS. SELLENEZ, KAZLJ!l'UR, sat pe Letea, aproape de gura Chi
liei, ion~gistrat şi de Mesiodacu) : J{asilfur; pe hărţile moderne 
ga,tla Sălişte ara tă pe unde lrebue să fi fosl nşezaf ; OS. CZE
HENCZIE:, OS, RASE..'f (la lou Ionescu Reazent). 

Dintre acestea SELLENEZ = Sulinet. lac la Nord de bra
ţul Sulina, poate li şi o nutnire rlntă de Români; cf. Prutet, 
Roşulet, Puiuleţ etc. Su Unare= canaturi, există to. limba ve
che ro ooâr, ească (Varlaam, 1732 '). Un Slllineţ, brat al Dună
rii, porntşte dela Pisica, îtt ft.t!a Gala!llor şi trece pe lângă 
Văeă.re~i. Altui se rarnHică din bratul Chiliei îo jos de Ismall. 

.TA'l'AH HOJ.SCUA poate fi o ll'aducere, precum o dă H. 
Sfat. Rus.: .. Tatarsldi" J:1ngă numiri ca Lunga. Rotundul. C. 
Eur. o are sub forma curat ron1âte scă: Tatarul. şi alături 
1'afat T.unga. 

1' V. La . Dolwo!}ea,. Rm,muine, ~ude:~ et tlocu1riettt:., 'Bueare.st, HH ~ ... 
JI. 67, ullde dio irGşcal il. s'a om·s s.i 11 ., adaoie r.ă lrţ~lesul cuvânt'11ui şi ·ci• 
htuJ din. Y11r·aam mi-au fost co'll1Jnicate de d. prof. Y. BogNa. 
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.'/ Deci ·c, · filare· parfe a numirilor îpregistrate de harta 
,!Plans" tn · De Iţi, suot româneşti. }<'aptul ·are o deosebită im

· pt>rta'nţA. r: vorba de o vreme .când stăpânirea turcească se 
întindea puternică d,~o parte şi de alta a gurilor Dunării. 

când războaieîe nu aduseseră încă o prea mare mişcare de 
popula1ie. Numirile sunt culese de Ruşi, copiate apoi de Aus
trlaci şi totuşi elementul ron1ânesc se,arati evjdent pe lângă 

• 
Marea pe care o cântă des pof':ziile populare rQmâneşti do-
.brogen~; a pare evident, . cu to.ii te că e vorba de linului cer 
mai pustiu şi · .ţ:nai neprielnic pentru Joe.uire din toată Dobro
gea. (i-urile Dunării. chiar jn epoca cea mai neprielnică a d~s„ 
voltării .Statelor rom,ineşti, rămân în domeniul etnic româ
·nes~~ aşa cum au fost ln vremea Basarabilor, din veacul al 
14•lea, cuo1 au fost pe vremea lui -Ştefan-cel-Mare în veacul 
sl ,t-5-leâ ' şi cum Ie arată mai toate hărţile etoografice a·le 
cercct:ătorilor : streini iu veacul· al l!J·lea .. 

Jotr'un: alt articol voiu continua analiza numirHor în Do
brogea pr-opriu zisă .. 

\ 

f. 

' 
• I 

• •• 

• 

. . 
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LUNA 
(DfN ED· HAftAUCOUftT} 

lri ·t>1·emi stră·vechi; pe câtzd pământul înroşit 
~4 luneca pe cer vuind necontenit. 
I se umflă 'ntr'o parte scoarţa 'njlăcărată 
(:.'are se rupse după mari şi tungi sforţări 
.~i !~una, ce' 'ncolţea în el„ îng·ândztrată 

Zb1iră sp1·e 'ndepărttrte zări. 

::,i-atunci a·vu un şir de ani strălucitori: .... 
Necontettii, în orice chip: adesea 01·i, 
Părintele p1·ivia cu toat' a lui putere 
Copilul-astru, ce-i părea un soare-a fl. 
:rot mai ardea ! Apoi se stinse în tăce're 

.,~i frig·ul scoarţa i-o '1npietri . 

.. -;;i 'nb·'un târziu. trecu prin vrenz-i de ploi şi vânt ; 
Pe J„ună apăru al vieţii 1nurmur sfânt, -
f.1ări fără fund avu şi fluvii curg·ătoare. 
(]etă/i şi ginţi c_u plâns. şi răc?Zet de· război. 
Iubire. arte. zei cu legi ocrotitoare ... 

,~i 'ncet int,·ă in noapte-apoi . 

..,..,i nirne1ti nu mai sirnte caldul ei sărut! · 
Pământul o p1·iveşie, totul însă-i mut ... 
S'pre sear· apare-un g·tob pe-a cerului arcadă, 
,';Ji, cum pluteşte fără sgomot, poţi să spui 
Că este-un blond ,copil ce vine ca să vadă 

Cum doarme dµlce ma1-na lui. 

MIHAIL PRICOPlf 
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CANTE.CUL JNTOARCERlt 
(D{N r.o. ttARAUCOU ,'T) 

• 

Cl2n<l sear·a 1t:ânitrţ culcă JJaiiştea '·H/toritd, 
<:â11cl snopii su11t le.gaţ-i, fâ·neaţa e cosită, 
Gâ-ncl, clttp' o lui1g(i, zi de ·inunccl ~i S'uăoat'.e, 
.5'osit e ceasul spre cătn·in·u,-i sa se ducă, ' 
ŢdrlHnt-l f .~i ,j.a sq,•cina şi o ap1,cd 

C11- g1·eutate i>e câ1·a1·e. 

Tfn 1:r1·ee1· sfă asc.1u1s ·ÎH fâ ·u·ul d!ill Rpin.are. 
1'rttdit nz.0~1,eagul, f ân.u.l g •rf!lf.. .• lJiu cer1tl 'Yl1<11·e. 

Perrie,a · de ·11<,ri coboarc1 1-n.· 1uctM·i depărtate . 
. R -11,oapfe. Cânfli greerul} 11ia.,n.eagtt·a·scu.Utr ; 
Pă~e#'e !J'i'e!t·.:. clar câ.t e c(l,1ea 111i ele 1n·uff d 

l ;i- c<lnfa sa·i·cina '·n spfua·re. 

MIHAIL PRICOP.IE 

• I • 
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IRINPt 
' 

Foniei 

O copilă mai drăgălaşe şi mai isteată ca frina n'ai fi găsit . ' 
în tot cuprinsul Saisoviei, sat mare românesc la poalele unui 
munte inaJt. Mlădioasă şi legănată ca o creangă de alun, simfită 
tn mers ca o domniţă şi fec;orelnică .. i.n sfiala ei, când îi ·priviai 
ŞI ochii negri de fată deşteaptă şi cuminte, - of, Doamne t de 
stâncă să fi fost şi tot tresăriai de dragul ei. lntreba odată un 
boier din lumea albă, oare din ce vită aleasă coboară această 
floare prhnăvăratică a ogoarelor Salsoviei? 

- O fată are mama, ca o ruje, o desmierda uneori mătuşa 
Sa oda lui Chettoiu ; drăguţa mamej, drăguţă I 

Când amurgurife grele ·de aramă ardeau liniştit pe geana 
dealului, Irina trecea pe· uliţa prăfoasă a ·satului, îndemnând cu 
o nueluşe caprele la mulsoare. Atunci din partea cealaltă păşia 

domol spre bisericuţa de scânduri moş loanichie, un bătrân din 
alte vremurL Moş loanichie era 11icsarul" bisericii, vestit în nouă 
sate prinprtjur pentru iscusinţa cu oare descoperia în \linele pă
mântului apa limpede, rece şi bună de băut, când se hotăra să 
dărniască pe drumeţii însetaţi cu câte o fâotâaă bfnecuvântatii, 
aşezată chiar la marginea drumului. O săpa cu oameni plătiţi 
din banii lui, o pietruia, ii punea ghizduri înprejur şi o cumpănă 
lu_ngă ca un gât de cocor, apoi o ciutură cercuită cu fier şi nu-şi 
mângâia barba albă, revărsată peste ·piept, decât după-ce·preotul 
o elinţia cu aghiazmă şî cu busuioc. f)entru toate aceste pomeni, 
copiii din sat îi cântau în ajunul Crăciunului colindul cel mare. 
Jn care moş Ioanlchie apărea scâldându-se intr'un «râu de apă 
lim-peJoară}>• alăturî de Isus, de sfinţii cei mari şi de cei mal mărunt~i. 

In faţa moşneaauJui Irina slmţlâ o frici nelămurită'; eăci 
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moş loanic-hie, la. vârsta lui de şaptezeci şi nouă de ani, îşi aştepta 
de azi pe mtHne c-easul când să închine steagul pentru dtumul 
cel de "V.eci şi de aceea işi pr,eg~tise de mai înainte sicriul în care 
avea să odihnlască somnul drep~ilor. B:l încă, de tean1!t ca nu 
cu{ll va n1Qartea să-l apuce făr' de veste şi să n 'aibă cine să· i a
prindă o lumină la căpă:tăi, moş loanichie ard~ într'una, sub 
fcoana marelui ierarh Nitt>lae~ lumânări groase de cearl de albine. 

lntr~un amurg de , .Sâmbătă, pe ctt-:1d bătrânul se afla la 
biserică, Irina, cuprinsă de o copilă re ască curiositate, privi pe 
ferestruică în odaia vecinului ei şl vă~u, în tremurul lumânării ce 
ardeat &icriul. S'a 'nfiorat şi a fugit. l s'a părut atu.oei că duhuri 
necurate o alungă. \!-ai I şi cum ii bătea inimioara de teamă! Dar 
ceea-ce o înfiora şi n1ai mult erau vorbele pe care le spu11eau 
cun1e.trele din şat1 că de aceea nu poare să moară ,moş loarrichie, 
fiindcă nu-l primKş,te pământul; că trebue să ispăş 1ască vre. un 
păcat mare; că , de aceea face a'âtea pomeni ... Cât nu s·a gijn · 
dft ea la vorbele acestea şi ce s"a mai înt'ricat de închipuirea ei! 

Când era zică şi umbrele nopţii încă departe, [rina ii privia 
pe moş loanichie mai cu îndrăzneală. Ba chiar. tntâlnindu-se 1n.
reu în drumul lor, unul spre biserică. iar Irina cu caprele spre 
easă, au aju.ns să şi vorbiasi.:-ă. Şi în amurgul acesta limpe'de, cu 
flăcări mari spre asfinţit, moş loaniclrie întâlnind-o în cale, se 
opri din mera şi1 rezemat în c.ârja lui -de patriarh, ridică puţin 
capul spre ea: • 

- Bună seara, fata rt1oşului. 

- Să1·u ' mâr.a, răspuns~ Irina, furându-l cu o privire sfioasă. 
{)chii bătr:1uul t i pt,reau înpăienjenîţi sub sprinc~nele stu-

foase. 'Vorbia rar. 
- 1'e•ai făcut mâfldră .... şi frurnoasă ..• ca o dornoiţă. , • hal? 
- ~l'am, păi 1 
~i bătrânul îi puse mâna pe creştet par'că să o blagoslovias,t 
- Spune 'mă,ti că n'are nevoie de avere când te are pe 

tiue, vorbi el domol, cu glasul cu care ' obişnuia s!i rostiască n1a
rile IuJ inţelepciuni, cuştigate înt'o viaţă atât de lungă. Şi, fiindcă 

n11lna lui întârzia pe creştetul copi:ei, fat!l cu o tresă'rire se dete 
îu lături şi. grăbită, zb;e ~ 

- A.Pune soarele-, moş Ioan I eh ie! 
Şi dispăru după capre. lar moşneagul, întorcâudu-St! spr~ us• 

finţlt, işi fitcu cruce şi_. de data asta uitând de biserieâ. p~şi domol 

, 
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spre cas~. îngânând vorhcte eopil~i :_ i; i\.pune soarele moş loa
oic hie". 

Ajunsă acasă, Irina vârâ caprel~in tare şi, pe când ·n1amă.sa 

feşia cu şiştarul alb de brad să.-Je. mufgă> ea luă cobiHta şi fru• 
motlsele c~ldări de aramt pol~He~cu cositor, de străluci au oa: 
a'gintul $i alergă la. fântână după apă rece. 

.Satul era plin (Je n1urmurul înserării: care!e încărcate cu snopi 
aurii se întorceau sc,lrţâind spre arii ; vitele muglau; viţeluşii zbi.e
rau; caii nechezau; cânif lătrau;· oamenii se chemau şi-şi \·or
biau tare; câte un hăetan ~uera din fruoză, iar fetele n1ad aler• 
gau spre fântâni dupn apa răcoritoare. 

Pe ·valea aceasta a Satului puţine erau puţ ,1rile cu apă bună 
de baut; însă .Fântâna dulce• a rui moş IoaC1ichie erâ un izvor 
de sănătate. De aeeea şi curnpana ei abia târz:u, când se lăsa 
întunericul, intra în od ~hnă, Lurnea se aduna i'n jurul ei ca la 
b,llci şi ,e1 clin urn1ă sosiţi plecau cu apă tulbure, de răinăşiţă . 

) t . • 

Când Irit1a porni spre casă, încovoiată sub povara căldă-
rilor, un băetan li if:Şi.' inn1iinte. 

Că, mai stai o leacă, Irino; am o vorbă. 
- lmi frânge mijlocul, bădită, 

- fiai şi le•oiu duce eu ! 
~i flăcăul, alăt4rând umărul său de umărul f rineî, prtmi po

vara. Aşa au mers ei până i:lCasă, f"ără să schimbe nîci o.vorbă; 
c~d pe'ntru bă.etan era destulă şi at'Îta fcrkire. Abia lângă salcia 
de fa po:rHţă ~1e!inte o întrebă: 

- Voi nu treeraţî 1 Irin'o? 
- Nu, că n·avem ci. llcctarele noa·s tre le lucrează el pc 

Ch iria(} Roîbu. 
D I f . • ?· - a.... u ce aci ziua . 

- ?\ală cui cu caprele jn munte. 
- Singurică ? 
- Ba f Mai sunt draci de băe1i cu 1.:apre: al de Luc2 a lui 

1\vram, Toderică a Saftei, Luchian .... -Toată ziulica rostogolesc 
bolovani şi broaşte ţestoase pe coastă. 

- Of J Irino .. :, !'nai rosti flăcăul, pr ivind-o cu strângere de 
inimii şi tăou. Era să mai spuie: tare îmi eştf dragă r; dar se vede 
Lă ll'avu curaj mai mult. 

Irina însă, potrivindu-şi cobîlifa, porni frâog-indu -se de rnij· 
loc şi , fiindcă flăcăul sta pe loc, ea ii întrebii peste· un1ăr: 
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- Când tragi sorţii, 1\f elipte P 
Avea ea darul cu o vorbă scurtă să puie pe fie-care la lo

cu I lui; însă. dacă pe mulţi ii fdgeă cu răspunsurile ei ticluite. 
pe Melinte iJ mai cruţa, fără să-l scut.iască, totu~i, d-e ctlt.e un fier 
roşu prin inimă, 

DupA o scurtă cină cu lapte· fiert de capră şi cu mărnă1igăţ , 

ce scotea nouri lumino.şi ia intune.ricul nopţii, irina şi cu mamii-sa1 

femeie văduvă de h·ei ani încoace, îşi aştern.eau pe prispă şi ·se 
culesu csu fata spre seninul cerului. unde stelele mari lremurau 
rn răcoarea ooptii de vară. 

Când să adoarmă, Sanda întrebă pe fată : 
- Cu cine erai la portiţă, copchilă r 
.._ la, cu Melinte. Era gloată mare la fântână şi m'a a1'1tal 

fa apă. Că dacă-s grele căldările şi mă frâng ... 
.......... Căldări de gospodar; fată, rămase de la tat' tău, 1nai a

dăugă Sanda şi o fură somnuL 
Noaptea era caldă, înaltă, bogată. Milioane de Jocuri scl!

piau in adâncudle ·senine ale cerutul şi printre ele ardea cu o 
lumină roşie o stea, către care priviă Irina. Satul dorm ii d1Js. 
Din spre bălţile Dunării plutiă în aier orăcăitul îndepărtat al broaş
telor, in care se deosebia coai;d~ groasâ a buh_aiul.ui de baltă şi 
cântecul limpede al greerilor somâoro.şi. Muntele Siilsoviei ie 
ridica spre ·stele ca un n1orman uriaş, lnvăluit în uaibrele albas
tre ale nopţii. Şi in răcoarea unei adieri, c1re t, ezia prin frun
zişul copacilor un foşn~t prelung ca un oftat şi sut- holtâ adâncă 
a cerului greu de pietre scumpe, porni de-odat~ un c~ntec d11ios 
din fluier; un cântec aşa de duios, in cât Simţ,iai că în el arde ş i 

. se topeşte o inimă fierbinte. 
Dară Irina ar fi avut mai mult ca şaisprezece ani, poate că 

ar fi ră€puns a)ţfel in inima el la drsgostea lui Melinte; dar aşa. 
ea era încă o copilă in care abia înmugureşte t11 lna aceea adâncă, 
ce se eh i~mă iubi re. ln cântecul flăcăului ea se ferrn t ca ma4 111u lt , ' 

de frumuseţea cântecului, aşa da limpede în noaptea aceea mă· 
reaţă de varâ, de cât de adâncuri le patimei. Totu~i, ceva ne in
feles şi nespus de dqlce îi învălui şi ei sufletul de astă dată şi 
târziu, târziu de tott adormi legăn4tă într'u n gând ,le lămurit de 

. fericire, s.ol> ochii mari şi Juminoşi ai stelelor din s'avă . 
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Â doua il luceafărul ardea încă viu de-asupra unui deal 
negru, rând cocqşil Sa!se\"i~f porn.iră să trâmbiţeze deşteptare.a 
dlntr'u~ capăt în · celă 1 alt al satului. Valea se trezi din somn şi 

i;e umplu de m.şcare. Cumpenele ecârţâiau; glasuri de 9an1enj 
se auziau ici. ţolo, pri:1.tntunericul din curfj. CareJe mari, cu 
fepoâie lungi la sc4ri. ieşiau pe porţile Larg deschise spre ţaripf. 

J(unca îşi relua firul tn această lur.gă ii de vară" care, după se. 
niaul cerului, se vestîă plioă de arşif~ şi de sudoare. 

Lar când 1>oarele, roşu ca de sâ, ge şi ntare cât 0 arfe. p~u
titi peste apele h'lării Negre, Irina şi cu căprăraşii ei erau sus, 
sus, lâo~ă stâncile din pisoul .Sa1soviei. 

Aţi fost vre-odată pe muntele Sa!soviei? Oh, fnHuoa.seJ.e 
prhieHşti ~uitate şi fa1 mecLil şi poezi!l firii dobrog.ene sorbite de 
pc culmile acelea ! 

Tocmai sus. de tot, pe vârful cel înalt, sfânci groase şi t&ri 
ca de g,ranit, stau în picioare ca rămăştJele unor ruioe rr.eclieva1e. 
Şi de·ati fi văiut·O intr'o zi de prirnăvară pe Irina în n1ijlocui 
e3prarilor ei, dreaptă şi subfirică .sus pe creastă, arătând depăr
tijriie cu braţul întins!. Ochii ei erau umezi de bucµrie şi obrajii 
inbujoraţi. de răcoare. Ai ii zis atunci tă muntele Salsoviei a în· 
Horit ca prin n1inune. Vântul li flutura rochiţa 9ubţir:e şi bropoada 
albă lle pe cap, iar pieptul ei t1năr creştea de mulţun1irea vie a 
(tiui ce stăpâneşte ele pe înălţimi largul zări i. 

Căci d~ acolo, înainte de răsăritul soarel.ui, vezi zorile corn · 
infloresc ca argintu l pesle apele veşn ic1 ale Mării Negre; YeZî 
delta n"tsfârş ;tă, cu pâ.nzele ei de apă ca oţelu!, cu păduril e verzi 
de tresiii şi cu turrnelo ce pasc, rişipitt\ iarba . umedă a grinduri'or; 
apoi Dunărea Sulinei, dreaptă ca un bulevard, pe care înaintegză 
vapoare groase şi negre, ioprăştiind fumul pt: ste ape şi speriind 
singurărăple cu gia-sul · răguşit al sirenei~ vezi, în sfdrşit, undele 
sfântului Gheorghe udând stâncile de la poalele n1untelui, unde 
se află şi vechea cetate romană a Sals.O\'Îei. Toate se desfăşură 
dinaintea ochilor cu al1î.ta lin1pezime, încât ti sa pare că p.rivişti 
o uriaşă h~r1ă înf nsă peste faţa pământulu i. 

Dat:ă te întorci spre n1iazăzi 1 vezi coastele ~rşe cum se lasă 
reped~ spre un drum alb, dincolo do .care s.o aştern nişte câmpii, 
ce-ţi iau ochii cl.e lumina aurie a grânelor coapte. L<:t n1ar,ginea 
câmpiilor alea,gă nf\.1ovi1elep ietroase", iar dincolo de ele se des
lişurii, aJb.ă. ca argitttuJ, pânza de apă a }agunei Razim,. pe ca~· 
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Eor~bierii unor v·. a,uri trecute o numiau şi Lacul Maicil Dom
nului. Şi iată, din mijlocul lagunei, spre marea bucurie a ciob~~ 
naşilor, se ridică drăgălaşa insulă Popino1 cu falezt le sale roş
cate şi cu ruinele unor clădirJ străvechi, printre care s'a desco· 
perit şi un idol caraghios, un Bacus, cu mijlocul încins de foi 
de viţă şi de struguri. 

Jrina arăta cu degetul spre văi ~i numia, după nunlele lor 
barbare, satele ris-ipite şi rotunde ca nişte ostroa ve de verdeeţa1 
Apoi ochii ei se odihniră în zare pe înălţimile p! duroase de la 
Babaa:dava, unde .sunt codri mari de fagi ~i carpeni şi stejar;t unde 
sunt r.âuri cristaline şi izvoare reci, ce ies din măruntaiele pămâ:nM 
tului, groase câl un trup de om, şi urnbră .... şi răcoare .... 

Spre asfinţit, trebuia sli ai ochii de vultur ai prichirtdelului 
de Luchian, cll să poţi zări, hăt-colo, la marginea cerului, slabi 
ca o umbră şi mare cât un creion, năluc1 monumentului de granit 
de p·e colina Tulcei şi dincolo de ea, peste baltă, casele albe ale 
Jsmailului. 

Fata îşi puse palma s-tre-aşină la ochi şi arătă cu dreapta : 
...:.. Aeolo-i la „Suflare". · 
Era o vale largă .şi adâncă, pe care o simţiai numai dupâ 

ajerul de deasupra, căci dincoace de .ea se ridica, tangă fluviu, 
vârful pietros al Pârlitei. fn cele din urmă pfivirile lor se cobo
râră în valea de la poale le Salsoviei şi căprarii se l~ră la în
trecere arătând casele şi curţile şi ariile, unde ca:î, m:ci ca nişte 
î ucării, alergau înprejur treerând. 

Când clopot, le caprilor răsunau prea departe pe coaste, 
căprarii coborau de pe stânci şi alergau în goană să ·Şi adune 
turnia. Să fi auzit atunci zbucium de tălăngi r Copitele scăpărau 
.şi pietrele se rostog.oliau în vale f - - Dracilor, mai încet, că--s ale noastre doart ii certa l(nfl. 

Astfel, toată dimineaţa, ei rătăciau pe coastele Salsovit r, 
de ta Fântâniţa Smeului pân-â la Fântâniţa de-leac, cercetând, 
de urât , vietăţile ascunse printre pietre. Soarele trimite suliţe 

fierbinţi în coastele .de 1niazăzi ale inăltimii şi d.e aceea prive
liştea de aci e aspră, stâncoasă, zgrunţuroasă, săracă şi useată, 
ca în atâ1ia munti ·de lângă rnarea caldă a Mediteranei. Şoptirle 
verzi, sau cu nasturi de sidef ies dintre lespezi şi se soresc la 
căldura-; gâzuliţe colorate bâzâie îo arşiţă in jurul stâncilor şi a 
HriceleJor de iarbă; . vipere ,u ochii negri şi mici, ca nişte măr-
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gele, şt cu limbi d.t·sph:ate şi tren1urătoare„ dispat lunecos prin 
găuri, sau fn:ilţă capul, gata S!i se repeadă; broaşte ,estoase. urcă 
greoi spre latura cealaltă ~ muntelui. Şi ce râs sănătos· şi pJfn 
de .lacrimi nu se stârnia tn mica ceată de căprari1 când· Luca, 
c.el mai nazC:răvan dintre ei, călare pe eâh:-o broască, o indemna 
cu strigăte hazlii I · 

- IJii, la Rijsalim, cutn~tră ! J·lii, iutele pământului 1 H1i, 
leu~paraleu l .. ' 

Pe la amiază, eând căldura se încingea şi pe munle, căprarii 
treceau de partea cealaltă a vârfurilor, spre miată·noapte. Ale· 
gândU·"Şi un covor de muş,hi, [rina se aşeza în umbra groasă 
a u~ui tuf an rotat, în timp ce băe.ţii p~ziau caprele cu rândul: 

O, şi ce frumoasă este coasta aceia I De sus, de lângă pis, 
euri, şi până la malul ile iluviului . e nun1ai o pădure. 1\1uşchjuJ. 

moalt-, mătăsos ş,i gros, acopere stâncile umtde din umbră. Iarba 
boga1ă l!e revarsă în . mănunch_iuri printre tul pine la copacil_or :şi 

inicile poeniJe sunt P,line de flori ce strălucesc într'o mie şi una 
de culori. Primăvara .,colo e un rai de frumust-ţe. Vi0rele cati
felate, dedeţei, toporaşi, brebenei, floricele roşii, aJ~e, galbene, 
albastr-e, ttmăltea2ă poeoiţele şi umoh~ aierul de miresmele lor 
tari. Şi câte vieţu · toare nu foiesc in pădurile acelea I De tâte ori 
n'au tresărit căprarii l:l pocnetul îndepărtat al unei arru~ ! Căci 
acolo vânătorii pot impuşca c~lte o pisică sălbatică, o vui?'( 1 sau. 
un frumos cocoş de pădurr, pase re vicleană, care amăgeşte. pe 
vânător. Prin desişurile nepătrunse sălăşluesc vultani, cari se 
îoalţă îo slavă cu. fipete ascuţite şi încunună in zboruri largi .pis 
eurile Salsov:ei; apoi repelle ca un fulger se arurycă după vre-un 
şoarece de câ1np, sau vre•un poponeţ, ce stă în două picioare 
la matgî nea drum urilor. Hut. ureli i înspăi 01ân tă ceasurile insfrării 
irt văi Ic adânci ; cârduri de grauri tree în zbor din spre holde)e 
de aur de la m î& ză- zi spre a i?ele dulci ale deltei şi innapoi ; şi, 
dio când Îtl când, o muzică dul ce se ridică până în tăcerea vâr
fulu i ioalt: este goarna factoru'ui poştal, ce . ,·esteşte satul de 
sosirea sa. 

Depă ee soartle scapăt ă de par-tea ,~alohă a muotelui ş i 
mai :d tS înspre seare, sti\pân f Ştd o aşa tăcere pe crestele Salso
viei, da · o tăce're aşll do adâncă şi de u, sfârşită, i oc~t te-ai crede , 
pe un pământ pustiu. Auzi chiar şi bătăîle inim ii şi tiu tul urechii 
şi, dacă incâr-zii acolo în nopţile de August, p se pare că auz~ şi 
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fâşîitul stelelor căzătoare, tare, ca nişte săbii de foc, taie rn dreapta 
şi în t?tânga seninul ceruluf. 

ln sin~urătatea aceas{a a înălţimii îşi petrec:>a verile lrîna 
de vre-o trei ani încoace. Trupul ei gingaş s~ înplinia an de an 
şi sufletul ti inflor~a senin şi curat, ce un crin. Trăia fără silă, ca 
o t!oare in mijl,ocul firii. In umbra tufanuiui rotat unde-se e~ezâ, 
ea sta de basme cu căpJsrii ei, sau juca jo:uri copilăt'eşti şi din 
dtlld în când tresăt'ia la foşnetul unei crengi, sau l!l. ibuciumul 
tălăngilor de la ~fitui cspr~lor neastâmpârate, pe care p:ăzitorii le 
goniau la grăm1dă. Strigătul prelun~ al copiilor din vii, ace.I nuuu ! 
eee f o-heee I", ca care alungau ţărcitle şi vrăbiile de la srrug,.u:i1 
!-au trie-tracul asurzitor al u„ui soiu de mitralieră de lemn, cu 
care spedau păsările de tot soiul, s1si ,u din când în când, slabe, 
pe c;âte o adiere de vânt. Une ori zgomotele nelămurite ale depăr
tării şi aierul curat al muntelui o înbătau ~a de mult, încât, fără 
de vote, pleoapele îi cădeau grelo şi, lăsându-şi capul pe rnuş
chiul ~ros, aţ.ipiu. lia subţire, frumos înflorată, trcsăriâ la svâc· 
niturile inimei ei; răsuflarea uşoar~ ii ridica şi- i coboră sânii, 
către care nărdrăvanul de Luca arunca câte o privire înfiorată. 
Gura-i rumenă zâmbia frumos· prin so-mn ~ gene e ii tremurau şi 
broboad6 alb8, adusă streaşină pe frunte, ii ţinea fata într'o umbră 
dulce, incftt, de astă dată Luca, apropiindu -se mai n1ult ca s'o 
privia;că, 'se pomeni, iără să -şi dea aingur seama, că îi pune un 
sărut pe gură. 

Fata sări în sus ca friptă . Privi înprejur şi se lămuri nu
mai decât când îl văzu pe băiat, cu ohrazul ascuns în p.1lme, aştep
t:lnd par'că cu frică şi ruşine ce va să urmeze, 

- Şi zi, Lueo, ţi 4 i dragă tare fata? hai? 
Dar ;Jână ~ă mai spuie lrina o vorl>ă, băiatul o şi 1.bughi 

printre tufe, dupii capre. Iar copila, 1 ·ămasă singură, simţi a acu n1 

că îi tremură în sutlet o coardă nouă; şi, făiă să vrea, se duse 
cu gândul i·l vale, spre casele Salsoviei, unde bănuia <:ă s~ află 
în arie Melinte; şi de-odată i se re~ărsă în inimă un fior de dra. 
goste şi de bu }Urie, ca o pr:evestire a unei nouă fericiri. . · . 

l_n ziua aceia eaprelc se lntoarseră mai de vreme in sat şi 

Irina, luându-şi ·căldările de aran1ă pe cob;hţă , alergă la fântână 

după apă rece. D.ir ce măhnită fu în seara aceea şi ce strângere 
de inim?i nu simţi, c.1ud la aşteptarea ei înfrigurată, ~Ielinto nu 
!'e jvi de loe. intoarsli acasă, ea intră în grădiniţă, se ascijnse 
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după nişte tufe dese de ghetghină, tşi îngr-0pă faţa în palme şi 
plânse înnăbuşit. 

Et. da, acum incepea. şi ea în ade\tăl' să iubiască. 

Venise postul sânlei .Marii. Oamenii munciau de zor munca 
grea şi istovitoare a tceeratului î11 arşiţa. nemiloasă a 1l nui soare 
de foc. Toatâ ziua carele cu ţepoaie luogi cărau snopii de pe 
dealuri şi-i adunau în scârte uriaşe d'e aur. la marginea ariilor. Se 
făcuse rod înbelşugat în anul acela. :a idea inima de bucurie in 
pieptul plugarului când vedea cu câtă d1r.nicie îl răiplătise buni6-
tatea lui Dumnezeu. Căci, dică îţi aruncai othii peste câmpiile 
secetate, fără de voie iţi veniau în minte acele versuri pe care le 
spun copdj in ajunul Anului- nou, când umblâ cu pJµguşorul: 

Palma streaşin'a 'nnălţat 
Pest'3 câmpur1 s'a uitaţ: 
Şedeau snopH 
Ca şi drobii, 
Iar clăile 
Ump1eau văile f 

lncă de cu noapte oamenii fşi bătătoriau bine fă~ările~ !\run
când peste ele butoaie întregi de apă; apoi desfăceau sno~ii şi-i 
întindeau în cercuri tot mai largi înprejurul parului şi pe urmă 
aduceau caii:câte patru, câte şase, câte opt1 legaţi de căpestre bot 
lâng~ bot, unul lângă altul şi cu toţii de fun ia lungă a parului. 
Dn blliat cu un harapnic fung ii {!.onia inprrjur cu strigate de ln· 
demn, până ce Iunia ~e sirângeâ toată la par; pe urmă întorce:1 
caii înapoi şi tot aşn de cinci, de z :ce1 de cinsprezece ori. Copi
tele sfâ1 ămau paiele, scuturau grăunţele din spi.ce; iar unde. erau 
caJ mai puţini, se anina în urmn lor un tăvălug crestat d~ piatră, 
sau unul de lemn cu colp de cret11ene. Dnpă c~ se ridicau pa
iele de vre'o trei, patru orl şi se cărau in scârte m,trf mai încolo, 
pe la vre-o trei după ainiază rămâneau. pe arie numai pleava şi 

gr~u['lţ~le. Atunci incepea adunatul ~i măturatul făţării. Un vânt 
răcoros :suflît de departe. Un otn înfiera lopata in· ~răn1aclă şi 
arunta în sus; ple!}Va ibura luată de v:lnt, far g,ăur ţeie p!01Jau.· 
in jos ~porind 1no,'.iia de aur. Cate o femeie trăgtâ cu plasa şi. 

neteziă n1ovil.1, d~ n't?curăţenii. Spre seară grâul era înâccat ir. saci 
şi dus în hambare. 
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tncepu'Seră şi m@rHe de vânt să-şî rostogoliascl pe dt>al a
ripile h1rgi şf f~ina să curgă pe scocuri caldă. ln ricoare:a iose„ 
rărH fatul se inneca in mirosul pânii calde, tă~ute din binecuvân
tatul grâu nou. ~ra belşug, bel.şug pretut;ndeni Ş' vţselie mare 
i&lume. 

In ;ijun.ul Sdntei-l\'Jarii, ]rina şpuse mamei sale: 
- Mamă, eu intru mâine în horă. 
Şi rărnasc sfioasă ca după o greşalâ. :\1ătuşa Sitoda întoar~e 

i.:apul ae la lucru şi o privl cu coaâa ochiului. Apoi, după pu
ţină gândire: 

- Ghine copchilă; da .... aleargă la biserică şi te ~povedeşte, 
e'1 mâirfe e Sânta-J\!aria. 

I dna fugi veselă în casii. Se Iau, se pieptănă f rumo:. işi 
puse o ie nouă, lnflorată cu alesături ~ubtiri <le culoarea 1..ori!or 
şi ~ florilor de în, işi încinse ro,J1ia cu .o bazA cusută frun1os; 
tt,poi, când toaca de la bis.encă începu să .sune în amurg, ră~pâ1t
di.od sunete cucernice pes:e sat, ea culese un mănunch iu de bu
suioc dia grădiniţă şi porni. D~r când ajunse sub salcia de la 
poartă, ea tresăt'i de·odată şi se opri..Să se s.povedia.scă ... Şi lre
hue să mărtarisiască tot, fără să ascundă ni1nic ... Doamne! dar 
cuo1 o să spună ea ,ă a plâns pentru ~1eHote? 

I n f râmâ ntări!e acestea aji..nse până ra po irta bisericii. lotrii. 
,\ci era par'că o a'.tă lume. O tnul~in1e de pruni şi de vişini ne
îngrijiţi îşi in1indeau umbrele peste morminte, la căpătâiul cărOl'a 
cru~i c'oplite dintr'un singur lemn stel-eau aplecate si verzi de ve~ 
c hi1ne. Soarele ~tre-cura o lumină blândă printre ramuli; ic>rlia 
strălucia d-3- oparte şi alta a cărării . Biserica joasă, căptuşită toată 
cu scânduri .şi cu turnu! pătrat, lăsa să s~ vadă prin ferestruicile 
ei flecările lumânărilor~ La intrare moş loanichie st-a pe un seău· 

naş. cu cârja rezemată de u-m~r. Când lrina ~e apropie, el rnălţâ 
capul. 

- La spovedanie ? 
Copila J<ăspunse ifioasă, dând din cap. 
- Fata woşolui, în fa(.a pilrintelui acum eş·i. ca'n faţa lui 

Ou1nnezeu; Lui Dumnezeu .... 
O~r Irina păşiS':} pragul bisericii. Iu tinda răcoroasă, aco~ 

perită cu les_Rezi mari, măturate•şi stropitt cu apa; părintele Du~ 
rnitru spovedi a. Era uo preot bălrân , in nalt şj uscăţiv, cu o barbă 
hu~gă, ce-i <:ăQe1' p~ piept, cu faţ,t oacheşe şi păriuoşă ~e C\'lavJe, 
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îcoar,ă vie de sf~nt biiantiv, f>u r·:\ndu-şi patrafirul cusut e-u flori 
de aur pe capul credinciosului, e1 citiâ puţin, pe nrn,ă intrebi 
de pileate şi da mătăniile de. bătut. Când veni rândul Irinei. pre
otul stete puţin la indoi,alăi căci Irina era intre două vârste: nki 
copil. nici f&tă ·mare de horă; şi ae aceea întreb:rile iau fottt 
amestecate: 

- Ai supărat pe 'nlă· ta? 
- Nu, părinte. 

·- .c\i hulit pe cine-va? 
- Nu, părinte. 
- Ai \!r'un păcat pe cuget? 
Irina stete le. îndoic1lă. Oare plinsul ei din g•ădiuită e pă~ 

cat? li venia ameţeală şi rt.iŞine; capul ii vâjia; ochii par'c~ i 
se inpăenjeniau. 1\tâta auzi la u ,n,ă: să faci cinci-zeci de mătănii 
şi să te rogi la Mdlca-prez"c:ura 1ă. 

Se ridică din genuchî. săruta mâna părintelui, Dpoi intră in 
bhderică şi sa închină la ieoane, &prinzând în dreptul fecioarei o 
lumânare; şi, lăsănd mănunchiul de busuioc, porni spre cas1.. Ce 
schimbare sinipa în suflet! Par'că se năştea întl"o lume nouă! 

Şi până no:iptea t;irziu, Irina dimase dusă cu glodul, cine ştie 
un~e. 

A. doua zi o lumină de a.ur, un cer senin cu Aouri nlbi, ce 
plutiau încet şi cântecul felurit al clopotelor din turn, trfziau în 
inimi bucuria unei zile înpărăteşti. l'e toate uliţele satului veoiă 
lumea ls bfserlc~: ' bătrân;i căleau domol, aduşi din spete şi reze
maţi în cârji; fetele mari erau inpodobite cu flori în toate culo
rile; iar copiii premeniţi în straie turate şi în căm;şi albe. Fe
meile aduceau colaci proaspeţi de grâ.u nou ~n ştergare lungf; 
băi bapi aduceau . ha rbuji de baltă cu coaja gro ,să şi 01ari ca t 
dovlecii, sau h 1rbuji de t~lină, dulci ca nlierea; cei cu vii veniau 
cu stră l·hiai încărcate d} struguri tămâioşi. Bunătăţile pămd.nfului~ 
ftoate se adunau în faţa altarului şi preotul Dumitru une-ori era 
nevoit să le care în după amiaza zilei cu căruţa. Busuiocul :;;i 
lorile de toate culorile umpleau biserica de n1ire,sme. 

- Sat mare şi închegat, cu tradiţii frumoase din strămoşi, 
spunea învătătorul. când venia vorba de obiceiurile Sal!\oviei. 

-. Oe alei nu m 'aş muta toată viaţa, adăuga notarul cu ochii 
străludtori tle mu lţumirea unei vieti i nbelşugate, 
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-· Ne-a dat Dumnereu roada din plin, slavă Oomnalui 
răepuudeau (!ospoaarii ~a· iocl,eere. 

Oupa amiază pornl şi hora. Doi lăutari, tocmiţi de. flăcăi, 
. cântao din vro~,. mergând. Două sute de flăcăi ş1 două !i.Ute de 

fete1 pre Legea mea, î11chefau o horă de credeai că e nuntă în
pirăteasc~. Mamele stăteau grămad,j, cinchite pe de lături; ·1ar 
băeţii se alungau inprejur. irina .•. juca şi ea! Juca în tactul legă
nat al horei, cu atâta cuviîntă în mişcări, cu atâta gingăşie pri
măviratecă, încât n1ătuşa Sanda, care o urntărfâ cu ochH, îşi 
supse cu ştergarul două broboane n1ari de lacrimi. ln suf1e
tu1 frineî era nun,ai lumină. Se simţia mândră şi crescută şi o 
mare bucurie H stăpănia sufletul, când se ţ!ândiâ eă joacă in lioră 
alăturea de suratele ei -n,ai înaintate în vârstă. Oe unde se afla, 
ea pdvia toată -roata horei; vedea fetele gătite care mai de care 
n,ai frumos, cu florî in păr, cu sălbi mari ge aur pe piept şi CtJ 
batiste, lucrate cu măr:geie, la cingători ; vedea flăcăii subt irei, cu 
Ilice negre îapodobite cu şireturi aurii, intorctnd capul spre su
ratele vecine ş,i schimbând g1un1e cu ele; vedea o lume intr_eagă 
în sărbătoare. () umbră însă ii plutiâ pe"Ste suflet: lipsia crne-va 
pe care în zadar ii căuta cu ochii. 

Când iasă un flăcău istet, ridicând fruntea în sus în aprin
derea jocului, spuse strigătura: 

Cine 1 n horă n'o juca 
Să-i n1oară ibovnica ! 

[rina simfi că ci'ne-va îi desface uşor rnâna de a suratei de 
lângă dânsa şi se prinde alăturea in joc: era Melintel 

Fata se zăpăci şi greşi pasul. Sufletul îi era numai văpaie. 
Se linişti numai când l\f~linte începu să-i vorbiască: la început 
cu oare~care sfială, mai apoi cu glcme şi cu, hazuri. Se siwţiao 
aşa de blne amândoi cum se ţineau de mână .... 

- Of, tinereţe, tinereţtt t dătinâ din cap un moşneag ceata 
rr.al de lături. 

Mişcarea flăcăului nu scăpă cuntetrelor din grăn,adă. 
- Apă!, verişoară San dă, S4-i hJe eu zyoroc şi să-i jucln1 

la nuntă, că bună pereche sunt. Par'că,s făcuţi unul pentru 11ltul r 
spuse Maria lui TighecL 

Sanda cercedi cu ochii hora până.şi văzu fata lângă ~leHnte; 
. }i, mutţumltă în inima ei, râspunse ~lariei: 
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- Cum o vrea Pumnezeu, surată;. o fată am·ca o floare t 
şi ofti. 

- Flăcău vrednic şi din gospodari de s-eamA .•. : intri itt 
vorbă lelea Smaranda. 

- Qf, Doamne, numai da n'ar veni răzbelu şi la -noi, grăi 
o alta, e:are avea şi ea o grije de aceLtş fel. 

Şi aşa se îndemnau la vorhă una pc al!a, mai povestindu-şi 
din alte vremi 1 mai înpărt5şindu-şi o bucurie ~au o dur~re, mai 
privind un ţoc sălt!reţ la caro se aprindea tineretul. 

Când soarele ru la asfintit, hora se sparse în chiotele Ha..:. 
căilor. Fetele se înprăştiară pe la ~ase; flăcăii, o seamă, ră ... 
maseră să joace . Bătaia" : _un joc furtunos, cu mişcări repeif 
şi tropotite, de Ce\re nun1ai cei mai iuti se puteau tine. Melinte, 
luând pe Irina de o parte, ii dete nişte cercei frumoşi luaţi de 
la ort1ş şi U{1 şirag de n1ărgele; Irina îi deh~ batista cusută cu 
flori de mâna ei. Apoi Ja chemarea Sandei, se despăfliră. 

Binecuvântat fie ceasul tinereţii când două inimi curate . se 
întâlnesc ş ( se înţele~ I Cerul şi p~milntul nu le mai în.cape feri
ciresa lor! Dar. ... fericirea nu e floare pămân.teasra şi' nouri grei 
de in t1..1neric vin adesea să întristeze sunetele ce se bucură ca nişte 
flori în lu.mină. Războiul popoarelor bcîntuia cu furi.e la hotarele 

. tării şi înnebunise lumea. In sufletele multora intrase îngrijoral'ea 
şi ivonuri dese ajungeau în sat că România va int~a şi ea ia. hora 
morţii, ci va fi răiboiu groaznic şi greu şi că numai femeile vor 
rămânea în sate cu copii şi moşnegii. 

Dumnezeu să ne feriască de ră~coala stihiilo · păm,intulufl 

lncet~încet se călătoria şi toamna de aur. {)atnan!I culeseseră 
vl!le. care acunfruginiau; bătuseră nucii cu prăjini lungi1 iar frunza 
~or îngălbenia ca chihlibarul. Şi rândnnelela şi berzele plet:ară in 
sto'uri repez}, îo cârduri mari, spre alte ţări m':'i c-alde. Dimi~ 
neata cădea brumă ca argintul, iar nopfile erau limpezi şi reci, 
sau uneori pline de întunerlc şi de ploaie. . 

[ntl"o z1 se ad unară 'în fata primăriei. vre-o douăieci de flă· 
dif. Acolo notarul le spuse că e ordin să plece la cazarmă, tn 

.oraş. Efau recruţii Salsoviei şi printre ei, mai la o parte, sla şi 
Melinte. FU\c:ăii chluiră, al·unctlndu~şi căolulile în sus·; pţ urmă 

pornira s2re cârciumă, h,1ând cu ·ei şi ·pe" !ăutarul sarului. Er~ 
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atâta Hnereţe nă11aînică in piepturile lort fncât de 1a· o vr-en,e 
cârc!un,arut nu mai fu bucul'OS nki de cântecul lăutei, nici de 
duduitnl podelei şi nic1 chiar ·de clinchetul paharelor golite pe 
repezeală.. 

Melinte păşi cu strângere de inimă spre cas_ă, aruncând o 
privire spre portiţa dintre sălcii unde, de muHe ori~ (dna se a
rătâ ca o floare în pervazul frunzişului verde. Către srară în. 
drăzni şi se duse la dânsa. Mătuşa S.anda era în sat. () găsi pe 
fată în grădinită, rezemată de un pom. C:ind îl văiu, ea tresări, 

- Şi pleci la oaste. Melinte ? 
- Pl~c, că e ordin. 
Fata tăcu şi. lăsă privirile în pământ. Cu stânga ţinea o 

crean,gă de sus, iar mâneca largă a căm~şH i se adunase toată 

la umăr, lăsându-i braful gol; dreapta îi atâraa de-al..1ngul ttu · 
pului. Cum sta aşa mâhnită, , i11i1na ei părea plină de lacrimi. 

- Mefinte se apropie. şi o prinse de mână. Fata dt.te dru~ 
mut crengii şi se Jăsă duioas'ă la pieptul flăcăului. Eră ca o pă
sărkă înfrigurată, care a dat de căldură. Oftă uşor. Mclinte o 
cuprinse cu braţul ve după mijloc şi o să-ută pe amândoi obrajii, 
Apoi se aşeiară pe () brazdă, pe care întârzia farba verde şi 

tăinuiră acolo multe de toate, uitând de lu,mea: întreagă. p.\nă 
ce se auzi zgomotul poftiţei. Venfa Sanda. 

caod ii văzu ·. femeia se opri in loc îngrijorată ; apoi. în fa.ţa 
8{ielii lor, cu un zâmbet de îngăduinţă: 

- Ai văzut? Când pisica nu -i acasă .... 
MeHnte se ridicase in picioare. 
- Nu bănui, mătuşă Sandă; treceam pe aici ... . a,n \'enlt 

să-ml iau rămas bun de la dumneavoastră. 
-- De la r rina .... îndreptă Sanda cu bunătate. A111 al1zit dl 

vă porDeşte la oaste. 
·- Chiar de mâ :ne; e ordin I.a pritnărfe .. 
frina sta alături şi prh:ia cu oare-care teamă~ o:lu.d la tnama 

sa, când la Melinte. 
- Apăi„ înplineşte-ti anii de oştire, 1ielfnte. şi pe urn1ă .. . , 

cum o \'rea Dumnezeu .... om vedea noi! Până atunci mai creşte 
şi -trina. E'ă-fi ajute Dumnezeu pe unde ăi călca! 

Flăcăul îi. sărută mâna, cu suflatul pJin de f"erh:irea celui ~e 
cap-~tă un mare dar, strânse mâna caldă c1 {rinei şi plecă. 

Clnd dispăru' pe portiţă, urmărită de ochii Sandei, oare se 
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bucura de un asemenea ginere, fata căzu la· pieptul marnei salt 
şi incepu s.ă plângă ca un copil. o stăpânia par'c:ă o presimţire 
re-a că o iubire aşa· de frun1oasă ca a ei nu poate fi îngăduită 
pe pământ. 

Şi zilele treceau după zile şi săptămânile după săptămâni. 

Irina se luase -eu lucrul prin casă:' deretica, gătia, torcea: fesea. 
Numai când goarna limpede a factorului pt>ştal suna la marginea 
satului în d'upă amiezele acelea de toamnă târzie sau de iarnă. 

Irina se zbătea să iasă mai·iute de la riizboiu. Sprijinită de stâlpul 
portiţei. cu mâna streaşin~ la ochi, se uita întrebătoare spre dom
nul Stâncă dar, spre ,mâhnirea ei, acesta ii făcea semn din 
cap că n'are nimic. lntr•o zi iosă, văz .ând o de departe în portiţă. 
domnul Stâncă deschise, geanta · şJ începu să scotociască. Inima 
Irinei bătea cu atâta putere! Par'că voia să-i iasă din piept! Şi 
Când poştarul îi întinse o carte ilustrată,. Irina mulţumi c,u ,atâ_ta 
căldurăt încât d~mnul Stâncă zâmbi. Apoi se· r~P,ezi în c~să :Şi 
la lumina fercstrii începu Să citească. Citi 09ată, de dou'ă ori, 
de şapte ori şi nu s~ sătura. E'.râ aşa de fericită ! · , 

De la cine-i cartea, 1e.tă? 
- De 1a MeHnte, mamă. 

Ce spune? 
- Că e sănătos .. .. că face instrucţie ... 
- Atâtica? 

. . 

Irina se sfii să spuîe 1nai niult. li veni deodată un gând. 
- Scrie multă săoărate du1nitale. 
- Ghine, ·ghine,. vezi să alegi florile . la ţtergar. să, nu 

greşeşti. , 
Şi Irina intră din nou la războiu. Jşi ţesea zestrea e1 de 

fată mare. 
Uneori, în lung,le nopţi de iarn~. Sanda şf eu fata ei se 

duceau pe ta clăci, unde se dărăcia lâna, sau se deşgbioca·.1 pă

puşoii. Femeile de gazdă înflorîau cocoşei de porumb, sau adu- . 
ceau tăvi 'CU plăcintă dulce de dovlel!i, iar tineretul se lua la în
trecere şi la lucru dar şi la glume. O clacă este totodată şi o 
şezătoare litl'rară ţărănească, căei aco1o se spun basme şi a(nec-

, dote, ca:re mai de care mai închfpuite şi' mai hazlii şi se pune 
lil încercare isteţimea fiecăruia în deslegarea ghicitorilor. 

Alteori, sărbătoarea, Sanda îşi ducea copila · şi pe la v.re-o 
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hur'netrie. Irina avea uo, glas dulce ~i plin do taină ş-i ştia mu)te 
cântece din vremuri vechi. Când vrc-o cumătră o ÎQtlemna : 

- la zi, Irino, un ghiers de jale l 
fata cânta aşa· de dwios, încât-multe femei aveau lacrimţ 

în ochi. Dar un cântec îi plăcea ei mai mult: era lli'ncuţa Sat?· 
ciuhzi. Când ajungea )3. versurile : 

Dar nici apă n'a luat, 
Pe Dunăre s'a uitat: · 
J ... in coboară d'un caic 
'fot cu ·covoar.e 'nvelît1 · 

Dia. năuntru poleit, 
Din afară zr grăvit, 
Pentru Ilinca gătit. .. 

femelle mai bătrâne rămân~au pierduta cu gândul la vremurile 
. slăpâoirii t.urceşti şi .oftau; far când lriria se apropia d.e sf âr'şitt..il 
cântecului, unde ~e p~vesteşte răpirea llincăJ de către Turci, 
glasul ei limpede şi cu.rat părea că izvorăşte de~~ dreptul din 
adâncurile inimei : 

Turcilor, agal€lor, 
Daţi-mi drumul .mânilor·, 
Să 'mpletesc codiţele, 
S.ă-mi aşez cosi.iele~ ,,. 

Şi, după ce Turcii se milostivir111 la rugămintea ei şi-i des-
legali rnânile, Ilinca se arunca în Dtinăre şi se înheca .' 

De ,tH slugii Turcilor, 
Şi doică cadânelor, 
t\1ai bine prânz peştilor, 
Peştilor şi ra.cilor I 

- Of l sărmana de ea, Ilincuţa I sn.spina :câte o cumălrtt 
oa· .ochii înpânziti de lacrimi. 

De Crăciun, Melinte Vfţni în sat, dar numai pentnL d~uă 
zile· : prilej de bucurie trecătoare şi dW m~hnire ·destulă. Şi-au 
juruit credinţă până la moarte. şi s!au despărtit Cll greu. De Paşti 
însă flăcăul ·nu mai căpătă în.voire şi puţin . după aceea frina 
primi o scrisoare că recruţii şi-au, isprăvit. instructia, ~i pleac:.l 
spre grani!ă, la tranşee. Vestea aceasta îi 1nvălui sufletul ca în
tr'o Qegură. 
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O stăpânia. o presimţire tristă. Dln eând in când 111a.i pri
inia câfe o scrisoare plină de un dor fierbinte, dar dela o vreme 
şi ele încetară.. Poate că sufletul flăcăului, înăsprit de viaţa grea 
de campanie, începuse să uite bucuriile lumii, care i se păreau 
acum cam dulcege r Poate că în salbătăcia aceia dela hotar n'avea 
de unde găsi o hârtie şi un condei ? 

- Ce ai tu, fată hăi, de ai slăbit aşa? o întreba îngrijo-
rată, Sanda pe Irina. · 

fata tăcea si-şi căuta mai departe de lucru. 
- Nu-i a bine ... clătin11 din cap mătuşa Sanda. 
'l'hnpul trecea, trecea. Şi numai iată că în ajunul Sântei

Marii, noaptea, clopotul din turnul bisericii începu să bată tare 
într' o dungs, ca de foc, răspândind fiorî de groază în tot cu
prinsul Salsoviei. ()amenii ieşiră din case, cercetară cerul după 
roşaţa flacărî!or, dar nu zăriră nimic. Apoi se îndrumară grăbiţi 
spre biserice. . 

- Nu. aic:, la primărie I 
J,a primărie li se spuse că e „n1obilizare generală"; că Ro-· 

mânia a intrat în războiu şi că, în noaptea &ceasta chiar, arma
tele noastre dela notar au şi trecut Carpaţii în l ' ransilvania. 

- Ajută•ne, Doamne, să ieşim cu bine! se închinară oa
n1er1ii şi se pierdură în întunericul nopf.iL 

* * * 
ln toamna aceea băfranu l înv~ţător din sat !eşise la pe,nsie 

"Şi se mutase cu întreaga gospodărie în oraş, unde îş i. cumpărase 
din vreme o căsuţă Ia margine .~i îşi sădise o viişoară. Cand patru 
căruţe mari, încărcate cu toate ale casei porniră dela poarta şcolii, 
iar C'ădirea rămase goală şi pl,lstie, Irina, care privia din portiţă 
toată mişcarea aceasta, simţi că un mare gol l se face . în su
flet. Se pustia Salsovia din ce în ce mai n1ult: plecase Melinte 
cu recruţii, pe urmă plecară contingentele niai bătrâne şi aeum 
pleca şi învăţătorul. Un aer tulbure şi trist plutia de-asupra sa
tului. Irina sărută n1âna cucoanei ir.vătătorufui şi - i dărui un şter
gar lung, ţesut de ea„ Cucoana o sărută pe frunte. ·· 

ln fiecare zi mătuşa Sanda trecea pe la nevasta prim·a~ului, 
spre seară, şi asculta „comunicatele oficiale". Ai noştri mergeau 
bine, bine de .tot. lnaintau ca zmeii prin Carpaţi. Qra~ele "îran-
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silvan iei c&deau c:a merele coapte, unul după altul, şi oşlile s~ 
apropiau de o apă mare, care se zice Mureşul. Acolo, spunea 
domnul notar, are să fie o bătălie uriaşe şi apoi armata noastră 
va avea drumul deschis şi va merg.e ca la nuntă, cu flori la ca
pele, la pu ~ti şi la chesoane. 

lnsă .nu e cum vrea omul, ci e cum vre.a Domnul. Era pe 
semne scris ca România să soarbă până în fund cupa amără
ciunilor, cu care să-şi plătiască bucuria întregirii ei. Căci aşa, 

într'o dup'amiază posomorâtă, telefonul primăriei vesti eă oştile 
noastre au fost rfsipite la Turtucaia după o crâncenă bătălie şi 
.că., rămase fără tunuri, ele se trag în grabă spre Silistra şi peste 
Qunăre; ba chiar că m uiţi soldaţ i s'au înnecat, încerc:lnd-să treacă 

apa înnot. 
O durere adâncă şi o mare îngrijorare cuprinseră atunc-i 

sufletele din Salsovia. 
- Ne-au ucis flăcăii 1 Sărăcan de noi l ne~au prăpădit flă

căii ! se văitau femeile prin case. 
- Indură-te, Doamne, de noi şi întoarce-ţi fata către noi I 

se ruga cucernic părintele Dumitru, care avea şi el patru feciori 
pe front, 

- !\taică-prea- curată, păzeşt:-1 d·e primejdie pe Meii nte I se 
închina în tăcerea cămăruţei, ca într'n chilie, Irina. 

Dar iată că, după puţine zile, tel fonul aduse o nouă veste: 
soldaţii noştri se b··1t ctt leii pe Jiu, la Tabla- Ruţii. la Oii uz ~i 
că Neam ţ ul începe să se clatine; cil o divizie de Sârbi şi ar mată 
cr.eştină .ruseasc~. câtă frunză .şi câti iarbă, trece în Dobrogea şi 
că de. acum lumea să fie pe pace, C>lCi Domnezeu, şi iibânda sunt 
cu noi. . 

- Of, Doamne! flăcăii noştri, săracii ffăcăii noştri'! se văitau 
totuşi indUl'eratele mame, plângând înnăbuşit; căci simţiau, bittele 
femei, că atâta oştire streină, ce se scurge mereu pe ta v(ldul 

' lsaccei şi prin alte vaduri Dunărene, este semn de slăbiciune 
pentru noi. 

Când mai apoi văzu,ă că Ruşii, în loc s~ se ba·ă vite jeşte 

l)e front1 se ţin deoparte cu gânduri ascunse; că fac beţii şi bl5sr 
tăm:ăţii p,rin sate şi oraşe ; că ard gardurile şi acoperişurile ca
selor ca să-şi fiarbă cfa1iul şi că, în loc să înainteze, se retrag 
mereu, - oameoii se luară pe gândur.i. Y,eştile veniau care ,mai 
de care mai fe.)urite, mai dureroase, mai ucigătoare şf nu pria 
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comunicate ofîciale, ci aşa, din svonuri tulburi. Cuţit după cutit 
trecea prin inimile simţitoare ale celor cu dragoste de moşie şî 
cinste strămoşească. Pierderea bătăliei dela Topraisar a fost o 
spaimă! De aici încolo oamenii aşteptau ameţiţi şi tără cârmă 
rostogolîrea întâmplărilor, care le cădeau în cap c-1 nişte . bolo
vani din cer. Unii erau ca aceia cari privesc încremeniţi cum se 
apropie cuţitul că 1 ăului şi nu se pot mişca. 

Auziai astăzi ; a. cazut Co<1stanţa I 
hlâine: a căzut podul dela Cernavoda ! 
Poimâoe :·a căzut şi 1Iârşova. Se dau lupte în pădurile Ba

badavei I Şi pădurile acelea se vedeau a)bqstre colo, departe, când 
le priveai de pe crestele Sal so viei. 

Mai apoi un ordin nou : să se evacueze Tulcea I Lume de 
pe lume, cu ce apucase să ia de prin case, se înghesuia pe şlepurf1 
se strivia pe vapoare, cu înfrigurarea în suflet, cu lacrimile şi 

durerea în inimi, căutând să scape din fata barbarului pe marele 
drum de apă, spre Galaţi ! 

- Noi ce ne facem mămucă? î ;;i frânge.a mâinile Irina. 
Mătuşa Sanda, cu fruntea încreţită, rămânea împietrită în 

loc. Nu găsia nici un răspuns. Şi copila, cu sufletul z.buciurnat, 
. plângea, plângea şi nu lucl'a nimic. Ce să lucre z:e? Se mai gând ia 

cineva la lucru, când primejdia atârnl<l asupra capului? Şterga
rele şi iile ei in care îşi tesuse simţirea I. .. Şi visu rile de fecioară 
curată ca o floare l... D()amne, oft Dumnezeule I... doar veni au 
Bulgarii, seminţie crudă şi făr ' de lege ... Şi fără voie îi veni în 
minte cântecul: 

Q('c.\t roabă Turci lor 
Si doică cadânelo r, 
~ 

Mai bine prânz pe ştilor, 

Peştilor şi racilor I 
- Curaj , oamtni buni! vorbi îotr'o zi notarul către gos

podarii adun1Jţi la primărie pent• u sfat. Bulgarii şi Nemţii dau 
înapoi. Se întorc şi oa111enii evacuaţi din Tulcea. 

Insă două căruţe în dosul primăriei şi patru lun tri colo. pe 
malul DunAril, stăle z.u ga-ta să încarc~ averea şi pe domnul notar 
şi să-i ttea că aiacolo în deltă; şi oamenii clătinau din cap, în 
semo de neîncredere. Şi chiar a doua r.i, o veste ~rozavă sosi 
in sat : Bulgării, într'tidevăr, au dat înapoi purn„ d.\r au l)US foc 
la toate sate le rom ,ineşti din zona părăsi tă de ei; şi numai la 
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satele româneşti! iar [î:ârşova ... c numai ruine! Nu maî era de 
gândîţ . · Aveau în faţă un duşman care venea cu legea nimicirii! 
Să . f~~ gata, de fugă âed. Dar ... unde să fugă? Căci în spate era 
d'uş!11anul, iar în fată, pe douăzeci, treizeci, cin 'zeci de e:hilon1etri, 
tJUmai ape Şi bălţi, pe unde nu poţi merge OU căruia, Şi vreme 
de · iarnă ... 

- Doamne Dumneteule, îndură - to de noi păcătoşii! . 
Şi ce foloş că hambarele erau pline de bucate, că butoaiele 

erau încărcate cu vinuri cinstite, că podurile erau pline· de nuci 
ş,f ,de cJădărij dt: struguri, că nutreţ şi vite erau din belşug? Atc 
cui vor fi toate acestea mâine ? 

- Zestrea mea, mămucă I plângea câte o fată, privind cu 
durere la lăzile ticsite de ţesături şi la rafturile de covoare. 

Singur părintele Dumitru sta pe prispa casei cu capul prins 
în, paln1e şj_ nu vorbia nimic. Se ducea la biserică şi se ruga, dar 
biserica era aproape pustie de credincioşi. 

- Pieirea României r î~i şoptia el cu sufletul greu de povară. 
Ş.i, în adevăr, avea dreptate părintele Dumitru să gândiallcă 

aşa; căcl se răscolisrră toate stihiile lun1ii; păm~1ntul întreg ar
dea în flăcări şi patru nea1nuri vrăjmaşe, ca patru fiare apoca~ 
Hptice, se revărsau din toate părţile. hămesite de foari1e, în fru~ 
moasa . noastră ţărişoară. Voiau să o şteargă de pe faţa pămân

tului. Era războiul popoarelor şi lumea trebuia să se aşeze pe 
alte temelii'. Insuşi prietenii noştri ne dădeau lovitura cea de 
moarte ... 

Gemea Bugeacul Basarabiei şi 'fara•de-jos a Moldovei de 
mulţimea băjenari101· dol>rogeni. Gospodari cuprinşj cerşiau prin 
sate străine un codru de p~îine şi un adăpost ,; zăceau bolnavii 
pe lângă garduri şi piereau cu zile, ei care dăduseră ospeţ:e largă 
la atâta lume I 

- IJieirea llon1âniei ! Iodură-te, Doamne, de noi! se 1·ug1t 
părintele Dumitru. 

Pe urmă, câte zile vor mai fi trecut , cine a stni să numere? 
Un om călare sosi în goana calului şi vesti că Tulcea a căzut 
sub Bulgari şi că o roată de călăreţi se îndreaptă şi încoace. 

Până in seară duşmanul era la marginea satului . .. 
Ce ţipete de spaimă, ce .strigăte de ajutor, ce rugă1ninţi du-

i0ase ~i ce plânsete nu s'au auzit în noaptea. aceea neagră şi 

www.ziua constanta. ro 



568 

blestemată I Apo[ par'că un întuneric; se lăsă peste miotf şi peste 
lume şi. .. robia începu. 

Aleluia, ţie, Salsovie, sat mare românesc şi eu obiceiuri bă
trâne! Dumneiea să 'se îndure de tine şi să•ţi ierte păcatele I 

* • * 
l:Joi ani au trocut dt1 atunci. Soarta întoarse roata norocului 

şi zile senine de bucurie începură să stră]uciască pe cerul desrobit 
al .României. Toţi cei cari au visat visul strămoş"sc al Unirii, 
pltteau să cânte acum şi să s.e bucure dela Nistra şi până la Jisa. 

lntâmplarea mă duse să fac un drum prin părţile Salsoviei 
în vara ce urmă dopă războiu. Cum coborâi din vapor pe cheiul 
Tulcei, mă înhili;iii cu bătrânul învăţător,. care rămăsese pe loc 
fn timpul stăpânirii duşmane. Oraşul, în partea din spre port, e 
numai 0 i'tle ii o ruină: clădiri dărâmate, monumentele toate una 
cu păn1âr:itur, străzile sparte de tranşee adânci şi fără rost 

- Când i-am vă'zut cum coborau pe şosea din spre ba
riera Babadarel- spunea invă\ătorul-îmi venja să răcnesc ca un 
leu şi să mă arunc asupra lor. Ce caută ei în pământul acesta 
al nostru? Când, dup~1 aceia s'au apropiat mai mutt şi iJan1 put~t 
v1.1d.ea mai hin!:", aşa zdrenţeroşi, hâ7.i, fălcoşi, cu pometele ieşite 

şi cu b!rbiile ascuţ;te, cu ţepi tari şi negre în barbă şi cu caii 
lor slăbănogi şi râioşi. lacrirni de jale au început să-mi curgă 
din ochi. Si-mi ziceam: uite cine a bătut armata Romdniei ... mân-.. 
dra şi viteaza armată rom âa ească I... şi m' a n1 încl1is în casă şi 

acela cu bătrâna an1 plâns amândoi. 
· - Ne-au hiitut fahricile germaP.o, nu oameriii, adăogai eu 

cu amar. 
- Aşa-i; se poate să ai dreptate. O, icum, destu ' ă ruşine 

că ne-au pâniărit pământul. 
A doua zi de dimineaţă pornii cu poşta la dru1n. Erâ o zi 

limpede şi curatJ, cu· uşoare adieri răcoroase, care aduceau p_e 
aripile 101· n1iresmele tari ale florilor lfe cân1p. Ajuos pe creasta 
dealului de de-asupra Suflnrii, inima îacepu să mi bată mai <;u 
Putere: revedeam locuri în care trăisem şi eu o part,e din cooi
lătia mea. Cres1ele ţuguiate ale Salsoviei se l'idicau în zare, în
văluite într'un aier alha~tru-cenuşiu; iar dealurile din apropiere 
erau 111ai inuit p{îrloage uerât semănătnri. Nu se 111:ii simţia bel~ 
şugui şi hărnicia <lin vremile <le odinioară. U11 aier do tristeţe 

hlfindă· şi îrnpăe:ată iii învăluia sufletul .în 1nelancolie-. . 
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(:ând factorul sună din goarnă notele lui limpezi, vestind 
sosirea poştei, ochii mei se îndreptară, fără să vreau, spre portit1 
dintre sălcii, dar ntl vă7Ui pe nimeni răsărjnd acolo ca o floare 
încadrată de frunzişul verde. Un moşneag sta spl'ijinit în· hăt la 
poarta primăriei. Intrai în ,vorlYă cu el. Mă uitase ; abia îşi adu
cea aminte de, mine. 

- Ehei, câl-ă apă n 10 curs pe Dunăre de atunci I Şi lumea 
par'că e alta ... clătină din cap moşneagul. · 

-Ce mai face părintele Dumftru? întrebai eu după un răstimp. 
-.:.. A im bătrânit părintele. A dus-o rău cu Bulgarii, L'au 

'schingiuit ca să pome.oia-scă pe 'farul lor în biserică. Şi biserica 
·erau s'o facă grajd. A. pierdut şi un fecior .în rt>zbel, Dumnezeu 
să-l ierte I Ce băiat vrednic era ... Pe părintele din Balta-albastră 
nu ).au tocat păgânii ca pe o vită? -Şi i-au aruncat trupul în gu
noaie şi abia după trei zile au dat vc-0ie rudelor să-l îngroape ... 

~1oşneagul privi spre dealuri şi oftă. 

- Nu mai avem vite; uneltele dţ plugărie ni Je~au furc1t, 
ori ni le-au stricat; oamenii.. . multi au murit; ogoarele rămân 
pârloa~e, iaca 1. •. şi rotindu şi domol bratul, el ocoli zările împrejur. 

- Mai trăeşte moş Ioanichie ? îl mai întrebai. 
- Dumnezeu să-1 hedînească în impărâtfa sa... a „vut 

sfârşit grozav ... 
- Dar cum a fost? Povesteşte. mi I 
- Păi, Domnişorule, să vezi: când ne.a vestit călăreţul că 

Yin Bulgarii şi eă omoară. şi ba.tjocoresc lumea pe unde trec, o 
patte din sat şi a încărcat în căruţe ce-a putut şi a fugit pe la 
vii în baltă şi spre Dunăre. Eu şi mătuşa Sanda, cu fata ei Irina 
şi încă vr'o trei oameni, ne-am tras în pădurea -dela Salsovia, 
sub coastă. Dar ... ce să stai acolo pe vreme ca aceia! Ningea şi 
er-a frig şi n'aveam nici ce mânca. lncă Irina se îmbolnăvise şi 
era galbenă .vânătă de răceală. Nutt1ai,. . zic eu; hai" înapoi în sat! 
Şi, cum spusei, n-e-am şi pornit. Am intrat noaptea şi ne·am dus 
pe· la casele noastre. Nu era nimeni in ele, da ... lucrurile răvă-

. şife şi furate. Şi cum stam aştJ, nun1ai iaca J\1ătuşa Sanda intră 
cu ·spaimă şi zice: moş Nichifore, mă rog dumitale, un om mort 
e 'n pragul casei noastre; nu mă lăsa; hai şi mă ajută. Zic: hai! 
Iau un căpeţel de lumânare şi, c;ând ajungem acolo, ii aprind. 
Când, ce să vezi? In prag, de-acurmezişul, era moş loanichie mort. 
;\.vea ochîi scoşi, obrazul slâlcit ş·i câteva împunsături de baio, 
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netă în ch:ept. Pe semne Vel'lise s!l apere avutul femeii de tâlhari 
şi J' au ucis. 

- Sărmanul moş f oanichie t mă gândiam. Cum îşi pregă
tise el sicriul încă din viaţă şi cum ardea el lumânări de ceari 
de albine sub i:oana marelui ierarh Nico!ae şi câte pomeni n'a 
făcut el cu fântânile1 ca să aibă o înmormântare -vrednică de o 
viaţă ca a sa ... şi iată I ce sfârşit i-a fost scris să aibă I 

- Dar Irina. moş Nichifore? Melinte s'a întors? 
- S'o întors, da-i făr' de~o mână. Irina s'a aruncat ln fân· 

tână. Au intrat întfo noapte nişte soldaţi bulgari în casa lor fi 
le-au batjocorit. Mă-sa tot mai trăeşte, da-i hăbăucă; toată ziua 
plân$!e şi - şi chiamă copila pe nume. Auz·-o cum boceşte. 

Un plâns duios şi stins venia dintre pomii g.rădiniţei de peste 
drum. Şi în plânsul acela, ca1'e·ţi sfAşia inima, .1uziai. din când 
în când numele [rinei, însoţit de dulci dcsmierdărL 

Drag le mamii sprincene, 
Cum o să fiţi buruiene .•. 
Dragii mamei ochişori, 

· Cum o să vii faceţi flori .. 
Aşa boceşte ea fără hodină, adăugă moşneagul. Dumne

zeu să-i I in işti ască sufletul ei necăjit I E· hei I domnişorule, mai 
umblă dumneata prin sate şi mai întreab 1 ; o să te cutremuri de 
câtă blăstăm~1ie a răbdat Dumnrzeu pe pământ. 

Şi moşneagul privi cu ochii tulbu,i z~rea. 
- Ce sat cuprins era aista şi ce sărac a ră·mas acu.m ! Până 

şi nucii ni i-au tăiat, ca să- şi facă paturi de armă, 
Nu J'am mai întrebat nimic. Jertfele României Mari îmi um· 

pluseră sufletul de lacrimi. Sărmana Irina I I)ragostea ei sfioasă 
şi curată n'avu parte să înfJoriască pe rotogolul acesta de tină. 

Pânzele ei albe ca argintul, în care îşi 1esuse norocul şi visurile 
sale de fericire, s'au risipit în cele patru colţuri ale lumii. 

- S'a stins cu trupul pângărit, dar sufletul ei feciorelnic a 
sporit şiragul îngerilor din cer, spunea părintele Dumitru, dup~ 
ce bul~ării acoperiră sicriu]. 

Şi astfel a zburat din lumea aceasta, ca o floare strivită 

sălbatic de o cismă, copila primăvăratecă a ogoruelor Satsoviei. 

8. SALSOVIA 
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PA.DUREA DE f\ARGEAN 
(DIN JOSf~fl\A RJA DE HEREDTA) 

. . . 
In f:u,111,du,l ape-î lini.pe~·i păd,,iirea ,de 11iărgeat1, · 
Se scalclă '1itr'o lti1Jifnă de ta-i1ilc' a1t1·01·ă 
l;>·i '1t cal.dele basintt't'·i profi'tnde d-i'n ocea1t 
Se 111,i şcă J n-cet pe rct11tir,r-i o 'n,s·ufl-eţltă fiorc'i . 

• ')i tot ceea ce sarea san iod·ul coloi·eaac'l: 
Ai·uşch-i, Ct·ue.1none1 alge pletoq::;e _ş-i ii:1·si,ni,. 
Pe f,u1icl·ul ·1nadrepo1·e:i d·iscret se 'tif)itrp·ureazcl 
llf,işcândti-se ''Jt pe'lflt,111.bra pătată Ctt, ltlA1't'Î'HÎ • 

. 
· (Jn peşte cu solzi Sf>le1id·izi de sutalţ·uri colorate 
Dă le1ieşe t(u·coale P'J",i~i crâ,ngt,l înflorit 
.Şi 'nnilâcli<i1nd·ti-şi trupul, 'în ·tt~1nbtă se abate. 

f:;i sciir( c·1 o lov·itu,ră de--ai··ipc'i 'n,11iirpuratâ 
Tt·eieşte in cr·tsţal-iil albast-rn, l·i1t·iştit, 
(Jti tre.11't;tti' de sniaralcle, de aur şi agată. 

SAL. SO VIA 

r 

., 
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.lmi lu11ecii., ochii JJe carte 
,~i 'r1torc 1nereu filă cu lilă., 
Dar gf1.-11clul 1neu zboară, departe: 

La ti11e, copilă. 

ln cQ,rte su11t inuite şi- aJt~se ; 
Rugi sfi11te '11dreptate spre Do1n11ul 
Ce-a,Ju11pă, buliicei aclese 

Cu 11opţile so1n11u.l. 

Ci inie · 1ni JJar filele-i pli11e 
ne o dulce ic/ii â JJăgA.riii: 
De clragostea 1nea, JJe11tru ti11e, 

Iubita stă.p â.11ii. 
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2. 

- ,, Ta;tae~, 'ntreabă, mititica, 
»Mamaia unde-i de nu vine P" 
- ,.,Mamaia i moartă'\ el răSJJunde., 
Cn '{senele de Jacrămi pline. 

- ,.E m·oartii !" j'11g.finii,· ea contuzii 
Şi gândurile şi le poartă, 
Cătând să dee de 'nţelesul 
Ce are vorba asta : ,, moartă«. 

Atunci, mai mic ca ea, biiJat1.1l 
Pe spate caJJU ,ncet şi·l lasă 
Şi ;n ocl1i privindu-i zice: ,,ll{oartă .1 • ._ 

1'tDsr câ11d se 'n.toa.rce iar acasă P" 

. . 
' 

3 . 

Pe truncl1iul vecI1iului mesteacăn, 
Tăiat a,outn ca lem11 de foc, 
O iniriiă, .şi două slove 
Mi-au pironit gândirea 1n Joc. 

·câ,nd-va o t4niiră, J)iirec!Je 
1 n coaja-i albă .le-a sitpat) 
lJi truI1cI1iul ani întregi de~a, rândul 
Ca pe-un memento Je„a păstra,t. 

Era duioasa mărturie 
A .u11ei veşnice iubiri, 
Pe care poate $i-o spusese 
Fără cuvinte, din priviri. 

Azi ca o r&nii vindecată 
VestigiilfJ-i se · zăresc 
Be trunchiul vechiului m.esteacii:n ... 
DtLr El şi J~'a, se mai iube.r1c P 

ROZl"\A!tll-f 

www .ziua constanta. ro 



MIS.CRRI EFIROGE:NE:TICE: SI CI\Rf\C·TERc 

MORfOLOGICE: IN BI\.SINUL D\JNI\RE:I DE: JOS 

In desvoltarea. progresiva a. cunoştinţelor noastre 
a.supra unor probleme ştiinţifice, vine uri Di<Jment când 
este necesar A o privire retrospecti vA şi o· sinteza a. în
tregului material adµnat, spre a ne da seama în ce 
stadiu a. ajuns cunoştinţa noastră a.supra. acelor proble.me; 
ca.re sunt lacunele ei şi ca.re punctele definitiv - câşti
ga.te, a.şa. în cât viitoare]~ cercetări sa apuce firul de 
11col0 de unde a fost întrerupt şi ea umple golurile 
l~sate. · 

O asemenea. problema este şi a.ceea. pe care, ' spre 
a. fi privita in întregimea ei, am int·itula.t·o: ,,.~Iişca1· i 
epirogenetice şi caru.ctere· morfologice in baeinul Du
narei de jos". 

AruncAn4 o privire pe o harta a. l{o1n·ântef din 
spre }fare, trei mari uni taţi 1norf0Iog ice, ne ' atrug a.ten ţia 
de la prima vedere: câmpia. Munteniei, Bageacul Ba.sa.
rabiei şi Dobrogea. Doua dintre ele sunt câmpii tn'tinee 
şi sărate ,· a treia. un podiş ca.re domina diri trei pArti, 
ca. o peninsula, 1\:Iarea. Neagra şi larga. lunca apoasi a 
Dun!trei', cunoscuta s.ub denumirea. de Ba.Ita. şi : Delta.. 
Caracterul de stepA, sau eemistepa le este comun; însa 
evoluţia lor geologica şi morfologică este diferită. 

Podişul Dobrogii este un horst De-a.lungul Duna
rei şi al l\Iarii Negre scoarţa. pam!lntului s'a disloQat, 
dând' paştere la a.şa numitele falii ; iar suJfra.feţele ve
cine· dela a.pusl miază-noapte şi r~si\rit s-'au denivelat 
In sensul cA aripile din spre Muntenia., Basarabia. şi 
Marea Neagră s'a.u-' Lăsat ln jos şi au devenit , funduri 
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de mare, iar Dobrogf.)a a rămas între ape ca un podiş 
mai înalt. Pe 11rma, tn cursul quaternarului-, toate aceate 
unitâţi morfologice au fost &upuse unor mişcări epiro
genetice pozitive şi neg~tive, care au lăsat urme In as
peetul morfologic al regiunii. Şi anume: 

1) Lacuri, depresiuni şi terenuri sărate Muntene, 
Dobrogene şi, Basarabene ~ _ 

2) '11erase DuuArene şi, în genere, terase fluviatile ; 
, 3) IJimane maritime şi tiuviatile; 

4) Insule stâncoase. şi popine izolate In bălţile Du
nArei, în luncile riturilor şi în limanele Mării Negre; 

5) Basinuri riiaturnato de vn.i, cum. este acela al 
v lii -Cara-su ; şi, , in sfârşit .: 

6)" Denivelări generale şi locale .ale ţinuturilor, etc. 
, Fiecare dintre aceste puncte merita o atenţie deo:
sebit&. ~i poate forma subiectul unei cercetari speciale. 
Singuri ' chestiunea; lacurilor, depresiun·ilor şi terenurilor 
să.rate din basinul Dunărei de jos este de aşa natura, tn 
oat să procure material pentru un ~tudiu voluminos. 
Rămânând în cadrul unei conferill.ţe şi totuşi, tuc~rcând 
a da o expunere cât mai complectă, noi vom căuta să 
extragem din bogăţia materialului adunat până_ acutu, 
precuin · ·şi din cercetârile perRonale., numai J)ai·tea ile 
cugetare geografică pe care na-o poate darui acest n1u-

.terjal şi vom încheia, în cele din urmă, cu o privire 
asupra genezei tu.turor caractereler morfologice n1ai -sus 
pomenite, clasificate în ordinea cronologica a producerii 
lor. 'Potu] ·va fi privit din punct de vedere al niişcărilor 
epirogenetice, ad'ică de lenta înălţare şi scufundare a 
regiunilor_ din apusul ~1arii Negre şi in special a Do
brogii, eare este sloiul, sau pivotul' ce a inflnenţ~t. şi 
evoluţia ţinutur.ilor dinprejur. 

ţ. Valea Ca·-;·d-stt. Partea centrata şi meridională 
a ·oobrogii s·a ridicat din fundul mării după sarmatic. 
in pliocen lnsA o mar.gine, din spre · Muntenia1 era roc& 

· sub apele ·'golfului ce acoperia. câmpia ~lunteanA. Şi; de 
oarece p~ laturea Marii pliocenul nu apare, rezulta ca 
Dobrogea meridionala avea suprafaţa aplecată ain spre 

• 
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Mare ·~pi;e· hisinul ·~luuteniei~. 4e .unele· şi'direcţia 'vliilor, 
care se deschid spre , apus şi spre nord. Schiţarea re
ţel~.i n uviatîle în stepa . l)obrogii şi r.nai spre apu& ' tn
eepe, deci, îU pliocen ; iar cea mai caracteristică. dintre 
văi, .din punctul de vedere al problemei noastre, este, 
de , sigur, Valea (Jara-su·. . 

r:utr'o. comunicare asupra lacului Mang~liei şi; ln 
gşneral, asupra orrg;inei limanelor maritime şi · fluviatile, 
am, ,aţă tat ca în q uatern~r horstul Dobrogii- se · i·idica'se 
peste, nivelul.,Marii . cu mult mai mult decăt. se ai\a a.s
Mlzi. şi„ ca ._dovadă, aduceam. faptul ca fundul ,de piatră 
al vailor, de eroziune tlµviatila se afl.ă acµm, spre gu
rile lor, , la -mari adâncimi sub nivelul apelor_ Vţcine, 
ceear..e arata ca mai apoi regiunea s'a scufundat. Ară
tam_: ap_oi că. par1ţlel cu aceasta înalţare, â sttlpânit pe · 
atunci o perioada climaterică pluvial!\, corespunzând cu 
perioadele glaciare din 119rdul Europei şi din munţtţ în-

• $ • • • • , 

nalţi; şi ca în această vreme şi nu altc~ndva, , trebue 
să punem eroziunea eroică, sculptarea adânca a viilor 
înguste şi întortochiate · ale, podişului -dobrogean. 

\,..alea Cara-su, împreun.A ·cu ·toate vaHe afluente, 
formează ba.sinul unui râu, ce a curs îu, numita peri
oada pluvială; iar panta de scurgere a apelor era din
spre iV1are spre Dunare; . caci şi vaile aft uente, cele de 
nord se , îndreaptf\ spre sud--vest, iar cele de sud spre 
nord-vest. Axa basinuluit adeca valea Cara-su, se des
c.hidea în Dunăre lu. Cernav-oda, fiind săpata în piatra, 
care asta.zi se g"seşte îngropată sub Redimente la o â
dâncime de 25 m., dupa cum ne arata vechea albie a 
Dun-arei, găsitf\ la piciorul din spre Dobrogea al podului 
ltege!e Carol · l. 

Pe •urma a urmat o scufundare a podişului. Vaile 
Doibrogijne intrara cu capetele lor sub nivelul apelor 
ye~ine şi se transformară in golfuri ; iar mai târziu, a
ces.te golfuri, prin sedimentarea guriJor de eatre curen
tul litoral marin, tn spre Mare, şi prin revilr.sarile Du
nărei, în spre fiuviu1 fura izolate de apele ce

1 
le-au for

mat, prin perisipuri şi ·grinduri, transforwânqu.-se tn li
w,nuri~ Ace~sta este originea _lacur.ilor Cahal, I1iilpug1 . . 
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Catlabuga, Chitai, Canduc, Alibe.i, Şahâna şi a ' lim~nu~ 
lui Nistrului din Basarabia, precum ş·i a lacurilor Taş
aul, Mamaiat Agigea, Teohir-Ghiol, Tatlăgeac, Comarova, 
Mangaliat Duran-culac ~i Sabl~ din Dobrogea. Aceeaşi 

. este şi istoria formării limanelor fluviatile l\'Iuntene şi 
Dobrogene precum: Mostiştea,, Găl!ltui, Oltina Mât.lea:
nul, Vederoasa, etc. Acelea dintze limanele maritime, 
care au continuat ~ primiasca pânA astăzi ape dulci, 
fle prin afluenti, fie prin puternice izvoare subterane, 
s'au :lndulcit aproape cu totul. Tipic din acest punft de 
vedere este lacul · Mamaia de ltlnga Constanţa, al cAru i 
nivel st~ ou i m. peste faţa Mării şi care se scurge tn
tr'aceasta printr'un şuvoi puternic ce .reprezintâ, dupl\ 

· calculele facute. o forţâ motrice de aproximativ 500 cai 
putere 1) .. Alte limane, fără izvoar~ b.ogate, -au fost 1n 
Intregime izola.t~ de Ma".'e prin perisipuri înalte şi au 
fost; supuse evaporarii. Tipic pentru acest eaz este )aJul · 
Techir„ghiol , al carui nivel stă cu l m. 50 sub faţa Mf\rii 
~i a cărui sArătur~ este foarte concentrată 2). 

1J După o eomunieare orală a d-lui inginer I. Stoenescu-Duuăre. De
bitPl de apă in '2.4 d~ ore este de 50.000-120.000 m. c. 

2) I»tii pro1>0rţia d e $!ruri la liGru din unele llm~ne Dobrogene, llupă 
analizele făoute în }a.borai orul de thimi~ al inslit. geologic, în anii t 906-1907. 
Vezi : lnuar, institut. geol, ;,J României. VoJ. ·J, fasc. 3, pag. 391-394 . 

., 
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Taş-aul . . • • . . 20G800 2 2820 '1.u,:;co 1.~a 21!:ia 

L. Tăbăcăriei (C-1anţ11J {i.3071 0.112:,rrJ l.17 ltl 0.8658\ 10~ 

L Mamaia {Siut,Ghiol) O aoso 0.01e1 2120 0.1 !l4. 0 1~58 

L, Techir-Ghiol . . 1& &117:1 Q,1il1j' 1.16i!!I 0.9$26 1232 

Coms.rova • • . . . I) {8'70 O.os-to 0 .133{ o. ti6( o·' -~ 
}J"angalia ,Lacul) . -3 '11\!'i 0 SiJl.i 0.2863 0.1802 115 

Balta Ma~aliei • 0.6130 0.0618 . I 0.1111 0 .1S'i't 140 

L. Tat'itgeae -8. 6120 02iH 0.6293 16~ . . O: 011 

'' la f'Ortila Hl.095s 3.tiM 221ro 
L Raz11n 

111 S:iucblol 1.1.6151 1.7732 li. i 5 Malu 2.6$9~ 
1907 . 

la Popin~ S..18flO, 2.i;i'l8 1:~ 

www.ziua constanta. ro 



573 

··tntrsun stadiu mai înaintat; unele -lae.u.rî: _ au fost 
cu totul sedimentate şi în locul lor au ramas câmpii în
guste p~fvaJe. Acesta este, pe scurt> istoricul văfi Cara-su .. 
Oar la această vale a mai intervenit ceva: · 

In timpul inălţăriî, partea din spre Dunăre a Do~ 
brogii s'ri. ridicat mai mult decât cea din spre M-are--şi · 
această ridicare mai pronunţată a podişului în spre apus· 
se cu_noaşte după două caractere morfologice ale regiunii : 

1) Primul şi cel mai batătot la ochi este că su.pra
faţa podişului, dela staţia Palas ln apropierea Constan
ţei, u.nde ·atinge înălţimea de 58 m,, se urcă mereu sp-re 
Dunăre, unde atinge cota de peste 100 m, : deci, o panta 
de podiş ce merge în sens fnvers cu panta văii .Oara-su 
şi care, dacă ar fi fost dela origine aceeaşi, n 'ar fi ·dat 
posibilitate râurilor să se scurga spre Dunărea IVlunt~
niei, ci către Marea Neagr~. 

2) Al doilea caracter este profilul transversal asi
n1·etric al văilor aftuente1 profil asimetric şi impotri va 
cunoscutei legi a lui Baer, care stabileşte că toate râ-u
rile ce curg în emisferul nordic, cu necesitate trebue 
să aibi malul drept râpos, din cauza rotaţiei pământu
lui ; dai' şi împotriva pantei naturale a podişului p1·;,i
m,itiv, care erit, aplecat în spre apus. Şi anume: la vaile 
aflu~nte, în loc c~ pantele de apus sa fie mai râpoase; 
fiindcă intr'acolo trebuia să se l~se firul apei din· cauza 
aplecării podişului, iar la afluen!ii de nord ·şi din cauza. 
rotaţiei p~mântului~- tocmai dim potriva., coastele de n'l
săi;it sutit n1ai repezi, iar cele de apus prelungi şi tlo
n1oale. Aceasta insemneaza. ca rasturnarea pantei podi
şului se îndeplinia pe nesimţite ciliar· şi în timpul când 
văile curgeau, adie~ în perioada pluvială. 
· Pentru aceea considerăm podişul tn care a 
sculptat basinul Cara-su ea un podiş cu profil răstur
nat; iar tnsăşi valea Cara•su ca o vale epigenetică. 

. . 

II. · Tercisele Diuiărerie. Un a1t caracter·morfologic, 
oare vorbeşte pentru o rîdicare in 4uaternar a ·-regiu
nii de contact între Muntenia si- Dobrogea) s1:,n.t şi te-, 
rasele dunărene. . ' 

.a 
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() t~rasa. s-e ·fotmeaii.\ în douâ cazuri pe ma.tgiaea 
tln-ei ape curgJI toare : 1) câad nivelul de b~za, în cal'e 
se VBJ'S~ rtlul, se· scoboarQ_; 2} când regiunea P„este care 
eurge râul se ridieă faţ~ de nivelul d~ bază. Acesta din 
urn1a. este, cazul J)entru te~asele Dunărene. Io ambele 
în1prejur!\ri -râul este nevoit sa-~i adaneiască valea, sa-şi 
croiască în lunca 1nai veche şi mai largă o a doua lu11cl 
mai îngust~ şi n1ai adânca ; iar resturile luncii vechi 
rămân ea nişte prispe de o parte şi de alta a va.ii.- Şi 
la Dunflre găsim asemenea terasei cu atât mai largi şi 
mai greu de limitat, cu cât ne coborâm jn josul apei; 
dar cu atât mai înguste şt n1ai precise, cu cât înaintăn1 
spre apus. 

Câte te,·ase gasi1n, atâtea 1Î-1tă.fţâ1•i au, {ost,. ·u1·'iua.te 
de câte o pa1f,~ă, î1i- care ft·tt-iii'ul .,·t-a p11f1f.t {01·tna. l1tnca 
cea î'IOtt.ă. 

Io stadiul oel niai înaintat a.l rklicârH, Dunfl.rea îşi 
avea şi lunca cea mai îngusta, care astazi se gaseşte 
la 23 m. sub nivelul mării, în dreptul Cernavodei. Aceas
ta. însemneaz~ ert şţ aci, dupi\ atingerea rnax1mului ~to 
tnQlţare, a urn1a.t o scufundare. In· acettsta noua perioada 
Dunarea, în loc sa mai roada, şi sr~ ad.âneiascA, a în· 
te(:'.lUt a se'di1uenta, ca sa-~i pastreze echili bt·ut de proJil 
faţ.& de nivelul ~rarii; iar terasele inferioare au trebuit 
Pii fle îngropate sub noile sedirnente. care forrneazA ac
tuala lunca, adieri Balta. 

Ca 8a stabilim un paralelisn1 în thnp intJ:e feuorne
nele 11101fologice din J)obrogea şi cele de pe mal ul l)u
nttrii Jin Muntenia,, olJserva.01 ca sculptarea ada.nca a 
·vailor l)ohrogene a mera paralel cu formarea te1·a~elo1· 
Dunăl'~oe; ia1· îug·1·opal'ea t-era3elor inferioare aub se
dimen te1e luncii, a mers paralel cu forn1a1·ea de golfu'f'i 
şi limttne marine şi fluviatile din Dobrogea. 

'l'erttsele Dunitrii se pot urrnari pe ambele miiluri 
ale sale. la aceiaşi Inalţime. Aşa s. ex. pe porţiunea 
dintre 1<.usciuc-(JiuTgi u şi Olteniţa-'rurtucaiu, terasa so
perioara se g&seşte la circa 75 m. ~ o a doua terasa. lt.t. 
cfroa r;fl~b() m. ; a. treia terasă la 35~40 1n. ~ în fine te
,~~ int'or!oara la 18·23 ru. ln!3ă suprafaţa po1.li~ului li. 
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Rusciuc este de peste 140 m.1 pe când suprafata câni· 
piei Mu1:1tene, la nord de Giurgiu, de 85-90 m.; iar stra
tel.e superieare de piatră din podi§ul Bulgariei se află 
în Muntenia Ia oarecare adâncime sub nivelul Dunării. 

Aceasta însemnează că, cu mult înainte de a curge 
Dunărea prin a.ceste părţi, s'a produs o denivelare între. 
~le două aripi ale faliei, în sensul eă podişul bu]gar a 

· rămas sus~ iar placa din spre Muntenia s'a scufundat 
la o adâncime apreciabilă ; iar mai târziu, după ce Dli
_ nărea şi-a deschis drum pe Ia Porţile de fier şi pr6ce-. 
sul de sedimentare al câmpiei române, de către râurile 
ce coborau din munţi> s'a terminat, - s'a produs de-a ... 
lungul faliei Dunărene o mişcare de înălţare egală a 
ambelor aripi, căci altfel n"am găsi terase de aceeaşi 
înălţime pe amândouă malurile. · 

Din cauza cotiturilor Dunării însă, terasele ~u
1 
dis~ 

părut pe unele porţiuni, prin eroziune laterală şi, J de 
aceea, în acel~ pa:rţi, atât podişul Bulgariei şi Dobro
gei, cât şi câmpia înaltă a Munteniei se termină ·cu fa
leze, sau cu coaste repezi ; însă mai ales terasele din 
dreapta .fluviului au fost suprimate, fiindcă Dunărea bate 
mai cu seamă in acest mal, atât din cauza rotaţiei pă
mântului (legea lui Baer), c~,t şi din cauza vânturilor 
dominante de NE şi a râurilor Muntene. 

Intre lacurile Mostiştea la \V şi Gălaţui_ la E, câmpia 
română se află la o altitudine de aproximativ 45 m. ; terasa 
primă, ce urme-ază, e la circa 35 m.; a doua Ia cii:ca: ·22 
m.; Balta la circa 15 m. ; podişul Cadrilaterului din faţă, 
la satul Vetrina, oferă o coastă. repede de 100 m. şi .se 
prelungeşte spre sud cu o suprafaţă de peste 130 m. 

La răsărit de Călăraşi, sub câmpia înaltă de peste 40 
m„ se întinde până la n1alul Borcei o ter~aă largă, a .cărei 
înălţime se ţine între 21-23 m.; şi numai I~n&ă >B!iJta · 
avem un rest de terasă mai înaltă, un veqhiu ·gr1n4 de 
26 mţ Podişul Dobrogii din faţă se termină la 'Duiiâre 
cu o coastă repede de peste 100 m.; iar faţa . ., ace~ţui 
podiş se urcă treptat spre miazăzi. Balta însăşi ar~ ~~rea 
·14 m. Exemplele se. pot ininulţi şi pentru valeţ( _Quna
rii din jos de Călăraşi şi din sus de. Giurg_~_u~. :., .' .. ,. 1 
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in ce priveşte vâ'lfsta ttJraselor, conciutia ia care 
se poata aJu'nge este urmatoarea : a) cea dintâi teras~, 
tă1at'ă de ·nu1răre, de aigur este terasa su perioară. E~ ... .,, 
h 'fost rCfa.sA tn de·pozitele quaternâre formate din pie-
h-işul şi mai ale·s nisipul adus de râurile din Carpaţi şi 
'Balcani. Dar a.ţeasta lnsemneazA c~ terasele su.nt tiri 
fenomen ·posterior aşter'i1eri.i acestot· sedimertte. AdicA, 
în ord·ine cronologir ă: întâi apt::le curgătoare, ce se co
boară din Carpaţi_ şi Balcani, şi.:.au term;nat opera tor 
princ'ip~l_ă de sedimentare a c!mpiei; pe urmă Duna
ţea se Ii~e·azâ tn prima sa luncă de-alungul podişului' 
din drerip't-a şi, .după aceea, în urma unei miş'cari epi
rogen'e~ice pozitive, . fluvi'ul şi-a adâncit şi şi-a îngustat. 
lu.n-ca, Jăâârid ·1>'e m-argine o t-era~â. Terasele, pTin ur
mare, nu 'sunt un fenomen care s"a pvodus chiar dela 
rnceputu] quaternarului, căci o bună parte din această . . ... ' . 

iie~oad'â r. fost nece·ssră mai întâi pentru sedimentarea 
ian1p1ei . 

. Dar prezenţa pietrişului Balcanic în terasa rsuperi
·oară a câmpiei l\1Iu·ntene mai însemneaza ceva. Dacă a
cest fapt petro·grafic este bine stabilit, atunci cel p,uţin 
pe , porţiunea unde se constatâ pietrişul Balcanic, trebue 
să admitem inexi·stenţa Diinării în perioada când se 
aşterneau acest.e sed·imente , căci râurire dln Balcani nu 
şi-ar 'fi putut trece peste fluviu sedimentele lor în ca.m
pia, româna.. Şi, în acest caz, studiul teraselor Dunarene 
va fi de , mare ajutor Ş,i pentru evoluţia morfologjca a 
şei:iulu i Mirntean şi pentru evo1uţia fluviului şi, poate, 
şi Dentru problema timpului trecerii lui pe la Pol'ţile 
de fiet. 

rh) 11d altă parte, toate terasele Dunârîi, tăiate în 
-pod'işul Billgllriei, deci şi cea inferioară, sunt acoper.fte 
de o pătura gro~asă. de loes~, ceeace însemne~zâ că. loe

. ssul este mai recent declit această terasă inf e-rioară. 
Prin urmare, fix~rea în ti1np a scitlpttt'rii terase

lot Dttftărerte, provocată de înălţarea epirogenetică a 
)•egJit'}iii, caâe înVre ter)ninarea sedimentarii fiitviatile 
a ca1npiei JI-urtttfne, ca pttnct indţ:ial-, şi începîttîtl se
di1nentă,·ii eoiice a loess-iilui, ca pttnct final, ade.că nici 
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la. începutHl qu,af:ertiarului, 11;bci spre sfâr-şitul l·ui, ci 
cam pe la iniflocul d'ilttviului. 

- Şi, flindca sculptarea teraselor Dunăre.ne a mers pa
ralel cu sculptarea mai eroica .a vAilor .din podişul Do
brogean, iar ambele aceste fenomene mor.folog.îce au fost 
prdvocate, pe de o parte, de inalţar€a eP.irogenetica a 
basinului inferio1• Dun~reao, iar de alts de abundenţţ 
preci pi tarilor atmosferice, ce a caracterizat Rer.ioadele 
pluviale din sudul Europei, rezultA ca terasele, văile a
dâi1ci Dolwoge4ie, î1iălţarea regiit1iii şi clima ploioqsă 
s'u,nt fe1io11ie'Jie co1itempora1ie, ce stau îti $ţrânsă i;re
laţ-ie eau,şală şi au coexistat niai spre sfârşitit.l dilu
·viitlit.i, iar nit rnai spre î1iceputul lui. 

. . 
II I. l1tsule stti1icoase şi -popi1ie, izolate i1i băllile, 

Du1iăt~i-i şi · î1i li1na·ne. 
Dupa aceasta serie de feno1nene a urmat tn basinul 

Dua11rii de jos o alta serie de fenomene, caracterizată prii;i 
schimbarea climei ploioase intr'o climă de stepa; printr'o 
mişcare epirogenetica negativa, adica ele scufundare şi prin
tr'un cortegiu tntreg de consecinţe mor(ologice, pi,-ecum : 

1) formarea de golfuri şi mai apoi de limane ma-
rine ş, fluviatile ; · 

2) îngroparea te ... aselor inferioare ale Dunării .9ub 
sedimentele Balţii ; 

3) insule . stâncoase şi popi ne, izolate în b~lţîle Du
nârii şi in limane ; şi 

4) coborârea nivelului Dobrogii şi a câmpiilor ve ... 
cine faţă de nivelul ~ilării. . 

De oarece la MArculeşti, în Bări1g~o, baza loessu~ 
19,i se află sub acest nivel la 3 ru., iar in delta Dunării, 
lângA braţul Sulina, la 7 1n., rezultA că scufundarea 
s'a produs uupA tlepunerea Joessului. Aceasta se dove
deşte încă şi <lin faptul că in . Dobrogea ,,1nalurîle râu
rilor sunt constituite nun1ai din loe~s, care se scoboare. 

· Ja rnai mulţi metri sub suprafaţa apei şi a Duoarii" 1) . 

Puterea acestei scufundări a vn.-riat dupa. loc: îq. ureptul 

l) După O. U1tl'fJoci: Lu pltdne 1oinnaine i?I :a B:iHa du llao 11,e, dia 
l)Jn1;n}$ internat. du p,:-trok. 111 ires1>io11. pag. i3,J.l,. 
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Cernavodei ea este de 23 m.; spre deltă şi l\llare e mai 
mică; spre centrul câmpiei Muntene e foarte mare. 

· In asemenea cazuri, când o regiune se scufundil., 
ape!e curgătoare se lenevesc, işi încetează opera lor de 
ero~iune şi încep ,Sedimentarea : aceasta, din nevoia de 
a·şi păst1·a echilibrul de profil faţ& de nivelul de baza·. 
Atunci toate formele de teren ce cad s·ub acest profil, 
sunt îngropate pe încetul sub sedimente, ceeace s'a în~ 
tâmplat atât tn Balta Dunării, cât şi pe văile afluente: 
Singure insulele stâncoase mai înalte şi ma:i ales por,i
nele; mai dau mărturie de "Vechea morfologie înmor· 
mântată. 

Aluviunile au o grosime considerabilă. In Bilta IaM 
lomiţei, în afară de piciorul prim al podului ,.,Regele 
C.arol I", unde s'a g~sit albia .de calcar a D~nării, toate 
celelalte picioare au f-olilt zidite în adâucime în aluviu
nile fluviului. De asemenea, foarte groase sunt sedimen
tele la podul dela Lăţimea, în faţa Galaţilor . H'enome
nul e şi mai evident la gurile râurilor din regiunea- co
linelor. Muntene. O secţiune la râul Na.ia.nea arată 3„4 
perioade de eroziune profundă, apoi de umplere com
plectij: a văii 1 ), 

Această scufundare, urmată de sedimentare, a facut 
aa terasa inferioara. a Dunării să dispară cu totul mai 
ln josul fluviului, în dreptul Bălţii Brăilei; · iar terasa 
mijlocie s~ se apropie de nivelul apei şi sa se confunde 

. cu Balta. · 
Numai ici, colo, se mai văd urmele vechilor terase 

erodate, jn a:şa. numitele „Popine", sau„Grădişti",ca.re 
se ridica de-asupra luncii ca nişte m~rtori ai trecutul uj. 
Să dăm câteva exemple : 

In Balta Ialomiţei kăsim următoa1·ele resturi de te1·ase: 
Siliştffa Trămşani-i, cu o cotă maximă de 27 ;n.H, 

în timp ce balta din a.propiere are numai 1911·.s~ ceeace 
gii o tlifer~nţ~ de 8''>. lusula - fiindcă e tnconjul'a tă de 
braţele Borcei, - este un rest din terasa vecină a Bă
ră-ganului, înaltr. de 25»\ 1~ aatul~model Cadâna. 

:1) P\'.lp,?i -O. M1WfJOCi .: La plaine i:o~m~hl0 et ln Balta ~hl lJl!nnhe, diu 
Cong1·fs inten~at dn. petrole. 1Jl session. plli;, 2-3A-. 
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Sil-işteq Gradiştea, vine tn dreptur satului Roseti
Volnaşi pe Borcea. Are o lungime de 2800m şi o lă
ţime de oil'ca 600m. Cota bălţii dinpreju1· e de 17ui; iar 
eus, pe c, .. adişte, 22•n.5; deci o difel'enta de fl">. Ca ş.i 
terasele v:ecine ale Bă1·ăganulni, al'e şi ea nişte 11gă ... 
vane 14 adânci de eâ~ un metr-u :· albii veehi de laoul'i. 
Terasa de peste Bo1·ce~1, pe c.are e aşezat satul Roseţi
Vo1naşi, are 26"'.H;. ins« mai .spre B!lragan are circa. 
21m. Siliştea Ură.diştea e un rest din aceast~ terasă. 

(trll,lişlea Cosl.ogen-itoi·: are o. lungime de 2fl00m 
şi o luţhne de 4-00ru. Inălţit.uea maxin1â e de ·181

\ iar a. 
liălţii, In apl'opiere, d~ 12m. Terasa vecini\ de peste 
Borcea are ln, CosJogeai -l~m. 

Grindtr,l f)icll!isenilar, 1n f~ţa aatul ui cu acela ş nume, 
a.re o lungitne de I 200'l1 şi o 1aţirne de 400(1). In Balta 
cotele vecine se ţin p9 nu. la , ~J'a, iar pe vârful grindu
lui 17 ni. E un rest diu terasa de peste B!lrcea; o.are se 
află la 1 nm înălţime. 

I'ochiua, în faţ.t1 ea.tului l!ordusanii 1 e o movila niai 
mu.lt rotunda. \!âriul ei s.e aftµ la 27rn.3 , ia1• Balta dim~ 
prfljur are abil\ 10· \:rn. De O~\.rece la satul Borduşu.nii 
tera<::a cell 1nai de jos al'e numai 2i-23 11

\ urmeaza t·a 
l'ochina e un rest dintr'o terasa mai înaltă şi mai -veche. 

Intre raul 1alornita, I1orc~a ~i tfrasele câinpiei apar 
iarJşi Jnai multe popjne precun1 : JJochiua Vt(lclenilor 
de .25"'.4; J:>ochinfl. cn tii,i ele 24.11

' şi Blayodea.sca de 
22'1\ iu tioip ce Şalta din apropiel'e a1·e numai 10-liY''. 
tJ.1ot 1n acest loc .se îua.lţă .şi alte popine, mai mici ca 
întiade1·e, însa eu rnult nin.i 111alte, a-vftnd coie ce va
l'iază înt.re L 5u, ş;_ aom. 'l'oate sunt resturi <lin tel'ase1e 
veeine ole câ1npiei l). 

(Jara.cteri~tic, d tn punct de vedere morfologif\ pen
tru aceste popine ei:,to că a.u o la.ture rapoasi,: cea în 4 

toa,·sa sp1·e Dunaren. Dobrogii .şi uaa. p1'e1unga: ce~ din 
spre Blll'ag·an ; iar din :punct de vedere antropogeogra-

1) Şi la apus de Căl~l',l~ i găsim vopixie: Gr6âi~t,cc1 tna.ro da 23 m. ~-; 
f1t·ii1lişf(l(J, Cca,culţfi de H) ,n, : Gr(frli.'jfet1, C1t1ieştilo1· de 1(3 tn, 7: insu!Plce ,.hn 
laclll Mostiştei, etc. 
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fie; însuşi numele lor de „Siliştef( şi ,,Grădişte~ ne a
rată că au servit de locuinţă elementului uman de pe 
valea Dunării. 

· Dacă trecem mai spre nord, în Balta Brăilei, aci 
llU · mai găsim popine> sau grinduri de origine Munteană, 
de oarece chi'ar terasa mijlocie a ca;mpiei se află la ni
velul Bă l!îi. In scbim b încep să apară insule stAncoase, , 
izolate de înălţimile Dobrogii, prin sedimentarea văilor 
şi depi•esiunilor dintre ele. ~i\.~a sunt s. ex. insula Bla
sova (49m) din faţa carierelor de granit de . la Iacob
deal ; -apoi insulele stâncoase PQpi1ia mare ~i Popi'Jta 
11·tică dela· cotul Pisicei de lângă Galaţi; îu sfârşit, tre
când pe latur~a de r&sărit a Dobrogii, spre Ma.rea Nea 
gril., gAsim illsuleJe Popi1ia (4~Y11

), Grădiştea (1g 11i_) 'şi 
Bisericuţa, (f~~) din lacul Razim şi alte cAteva insule 
n1ai mici şi· j)iettoase din limanele Taş·aul şi Mangalia. 

Toate aceste popine, grădişti, grinduri şi insule stân
coase, izolate în bălţile Dunării şi în limane, de jur tm
preJui~ul Dobroe;ii, dau mărturie de o scufundare a în
tregii regiuni dela Dunărea de jos; iar această scufun
dare am văzut ca. începe după depunerea, : cel puţin In 
parte, a loessului. 

. IV. Deni'Velc'iri ale Dobrogii şi clÎrft-piilor veci,nc; 
lacuri, clepres·iu11-i ?·i tererturi sărate. 

In afu.ră de caracterele pomenite mai sus, mişcările 
verticale epirogenetice au l&sat şi alte urme în morfo
logia DobrogiL Aşa .:Junt s. ex. lacurile sărate din de
presiunile fără scurgeri ale acestei pro vincîi. Le găsim 
mai ales în penin$u la Dunavaţului dintre delta Duna.rii 
şi Jaguna Razim1 _pe valea, relativ înaltă, dera Sarihasuf
!\{orughiol. Aceasta vaie, un yechîu braţ al I\1ăriî, este o 
df' Jiresiune lunga de 7 lrm. Ea se întinde în direcţia 
i"IE-S\V ,Şi izolează colinele ·ăin capătul peninsulei, de 
ultimete rt\mif.icaţii ale Cairacelor şi a impunătoarelor 
tnălţimi dela Beştepe (242m). Pe hartă cui:ba de 10m o 
limitează bine de an1bele părţî, lăsându-i o largime: spre 
:Morughiol de 2oont, spre riarinasu't' de 800'0 ,tar l.a mij
loc de 2 1,..-m. 
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Jn aeeastl depresiune se atlă trei mici ba.sinurj, în
chise insular de curba de 5m ; şi In fiecare basin se a.fla 
lacuri sărate 1 ). Intre lacuri se află praguri despărţitoare 
a căror altitudine variază intre 6m şi sm.fJ. Tuate lacu
rile sunt rfSturi· din apa Mării, care trecea tntr'o vre·me 
pe această vale1 izolttnd peninsula .Dunavăţului ca o 
insulă şi unind Marea ce acoperia delta Dunării, cu Marea 
ce forma un golf în basinul lacului Razim. 

Ridicarea văii peste nivelul .!\lării trebue să fie 
contemporana cu InAlţarea Dobrogii In timpul perioade
lor p lu via.le ; sau, mai .precis, cu terasa superioară Du
na.rea.na.. Bratul de 1nare, prin urma!'e, este ~nterior 
quaternarului sau, cel mult, dela începutul quaternarului 
când Dobrogea, ln aceasta parte, trebue sa fi fost cu 
cel puţin 91

l ' mai joasă ca In momenlul de faţa, pentru 
ca sa fi fo~t posibil~ circulaţia apelor ma.l'ine prin acea
stă depr.esiune. Aşa dar, evoluţia morfo1ogică a acestui 
colţ Dobrogean a trecut prin următoarele faze~ 

· 1) La sfârşitul terţiarului delta Dunarii şi Jacul Ra
.3hn erau aco.perite de ~.fa.re. Ele comunicau între dân
seJe printr'un brat pe vatea Sarinasuf~Beibageac-Moru -
ghiol, izolând. spre rllsarit o insula de co\ine, la Duna
vaţt. Nivelul Dobrogii era ln această parte cu cel puţin 
9m mai jos ca In prezent. 

~) ln diluviu regiunea Ee ridică pe încetul; depre
siunea iese din apele mării şi tn cuvetele, sau basinu
rile sale', rămân actualele Jacuri sărate. [n această fa:Ză 
Delta nu exista In1:1ă, ci Dun~rea se scurgea tn Mare 
printr)un singur braţ de-alungul faliei, conrund~ndu-se 
cu actualul brat St. George. 1Iai spre nord, Intinsul Deltei 
se afta pe$te nivelul l\lariî, cel puţin în parte ; iar do 
vada o avem în !aptul că spre sfârşitul diluviului depo
zitele eolice se puteau aşterne peste un câmp uscat, 
d~pă cum o probează loessul, găsit asta.zi !a 7m adân
cîiue lângă braţul Suliuei, precun1 şi -fauna de mamuţi~ 
rinoceri, etc., care J>Opula aceasta. câmpie. rl:ărmul ma
ritim al Dobrogei, în s(ârşit, se întindea mult mai în 

t) O J)altii.1 numii.ii, ,,Sădllura'· se allii ~d la E de 'hl;alJmudia, jqf!'c l.nl.: 
nlil'e Ş-i podişul Dobrogei. 

www.ziuaconstanta .ro 



582 

largul Mării, după cum se vede din cordoanele litorale 
de· seoici, găsite la o distanţ~ apl'eciabilA dela ţărmul 
autual, pe fundul marii. 

S) In ·a treia perioad~, adecă după depunerea loe
ssului, Do~rogea se lasă din nou in jot1, 1naă nu 1n aşa 
n1ăsură încât sa. se poată stabili din nou comunicaţia a
pelor de mare prin depresiunea Harinasuf-Morughiol. 
Puterea acestei scufundl)ri este,, în. dreptul b1·aţului Su
lina, de cel puţin 7u•. 

Dacă faza anterioarti este contemporană cu forma* 
rea teraselor Dunărene, ceastalaltă e eontemporanA cu 
îDgropa11ea lor sub sedimente şi cu formarea de golfuri . . . 
ş1 hm-ane. 

Inceputurile Deltei Dt1nării, ca atare, nu $Unt mai 
vechi decât sfâr~itul acestei ultime scufundăti. Delta Du
nării este unitatea morfologică cea mai tanal'ă, cea 111âi 
receJ}tă din tot păinântul românesc. 

• 

'.l. Lacu·1·i şi le.t·e-nu,J··i sii:,·ate <tin câuipia Jfu;ite
uiei. Problema Jacurilor sărate 1'1untene şi geneza lor 
a preocupat, in ţara noastră, oameni de ştiinţa de mâna 
tntAi. Dintre ~eologi : L. ]}'lrazec. G·,·. Şleftin.escu şi O·. 
1.l1.·ltr{1oc,i ; dintre tiziciani : l . Jlepite.':i şt Petru, Foui ; 
dintre chimîşt;i : C. L~trati ; dintre ingiueti: 4·1. (). Sa
lig·u,JI şi r;. Gaie·riu, ; djutre me.dici: d-1•ii L1avtla .. , J. C . 
..Apostolea nu., Roni:riicecin ,,, etc., ca sa nu arni n teso de 
cât numele 1nz1i bine cunoscute. 

Geografia, ca ştiinţa. mai noua 1n ţara noastrA1 a tre· 
buit să întârzie a-şi afirma punctul său <le vedere expli
cativ, mutţu.mindu-~e pu:nt1, acu-ru cu partea dese1·iptiv11. 

In câmpia ras3riteana a Munteniei, privita din punct 
de vedere morfologic şi ,lntropogeografie, tlistiogem patru 
subdiviziuni care, deJa Sud la Nord, prezinto. o gradaţie 
dela mai uscat Ja mai umed. dela mai b~tr;ln Ja n1ai 
tân:lr, dela mai sn.rae la 1uai hogat în ~şezări on1ene.şti. 
Şi anume: 

I) ()âmpul dintre Duniire, Borcea şi râul Ialoiniţa, 
sau Blira.ganul propriu zis ; 

2) CampuJ dintre Câlma.ţ_ui şi Ialomiţa. ; 
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3) Câmpul dintre Buzăn şi Călmăţui ; 
4) Câmpul dintre Râmni~ ei Buzău. . 
I. Primul ~mp, Bărăga:nu,l propr-i-lt ~f,8, cuprinde 

- Bisând la o parte terasele Dunărene, care la Călă
raşi ating o lăţime de 1 ·t km. (intre satele Măgurenii· 
Radu Negru)-un şes înalt la răsărit, atingând cote de 
peste som ; i-ar mai spre apus, din dreptul văii Jegălia, 
un şes mai jos, cu altitudini dela 3r.;n1 îu sus, pe unde 
s'a stabilit existenţa uoei vechi albii a Dunării. 

Bărăganul este partea cea mai veche şi cea mai 
uscată din c~mpia rasăriteană.. Ca aşeză1·i omeneşti gă
sin;l" în tr'ânsul doar cătune rare şi mai ales târle ; pe 
când satele cele vechi se tnşh·ă dese, ca mărgelele pe aţa, 
de-alungul lalcmiţei, Ounarei şi Borcii, precum şi pe 
terasele mai umede1 unâe apa este mai la ~ată. Ca ape, 
nu găsim decât limane fluviatile precum sunt: ezerul 
Mostiştei şi Jacul Gălaţui, care înaintează adânc pe văile 
sculptate de veohile scu1·sori în 1narginea Băraganului 
şi în terase. Aceste văi au fost 1·oase in perioada plu
vială şi de înălţare a şesului şi, p1·in urmare, ele sunt 
e.ontemporane cu văile adânci Dobregene şi cu terasele 
Dunărene; dar maximum de adâncime rau ca pătat în 
timpul sculptării terasei inferioare. Prezenţa lacurilor 
pe aceste văi însă e mai târz'e şi P contemporană cu 
formarea limanelor marin(.'. şi cu .îngropare!\ teraee!or 
inferioare Dunăren(.'. sub sedimente. 

In tot cup1·insul interioi· al Baroganului nu se afla 
niciun Jac; iaii e-xpJicarea o gasim în 1na1·ea adâncime 
Ja ea.re se a1Hi stratele de a.rgila tei·ţiară şi în marea 
grosime a St',dimentelor fluviatile şi eolice: nisipul şi 
piet1·Lşul de 1·âuri, n1si·pul zbu1·ător şi loessul. Tntr'ade
vă1·, arg~lt'le terţiare apar la Mă1·culeşti abia la 7t(f) sub 
suprafuţ.a câmJJiei~ adeca la 40m sub nivelul actual al 
~Iăl'ii ! Numai str a.tul de loe!iis ·- rocă fo:1rte perrneabila 
- at(', în unelt• locu1'i, 30-.i,O'l\ grosime 1 

rr. Cântpnf d•ilitre .Cetl1!1,iiţui şi latoniiţa cuprinde, 
pe lângă Jarga terasă Dunttrpann. !\ cărei l~ţirut', n1axi-. 
mă a.tingP I ~ ktn .,-uu şes ce SP u1·ca treptat dela rfl
sărit 8pl't! ~pus, 1neepâud cu cotl.' ee ,·aria~a tntre .Jom 
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şi 50 m. La rAEăritul t~rasei, tn dreptul satelor Lu~iul
Gura Ialomiţei, se afla uq rest din câmpia de apus, a
vAnd o tnălţime de peste .4om1 ·pe când terasa se sco
boară până la 20m. 

Mult mai hmed dee~t Bă:r.aganul, · întrucât st1·atul 
de argilă terţiară s.e sflă la mai mica adâncime sub 
sedimente, câmpul acesta e plin de lacuri, atât tn inte
rio1·ul său, eât .şi spre cele două râuri care.-1 margine~c ~ 
CttlmAţu.iu1 şi Ialomiţa .. Unele din aceste lacuri sunt să~ 
ra.te, altele salcii şi altele dulci. Şi satele sunt mai nu
meroase, tiind aşezate unele de-alungul vâlcelelor din 
câmpie, nascute din scursori, altele din vecinatatea lacu
rilor, Eiau în uşoare depresiuni. 

TlI. Câ-nipitl ttititre Bitzăi~ şi Căl1năţi~,;, oferă oare-
. care greutate în delimitarea şesului înalt de terasa largă 

dela rasă.rit, de bună seamă din cauza prelucrarii eolice. 
Totuşi limita tntre ce le două ugiW. ţi morfologice, cara".!w 
terizată. printr'o uşoara. pantă. a câmpiei, ar fi o linie ce 

·tn(Jepe la sa~ul Racoviţa pe Buzău ~i se termină la Cal
măţui în dreptul satului Insurăţ.eii. 

Caracteri~tic pentru aee3t câmp este mulţ.imea sa
telor aşezate la mica distanţă unele d·e altele, ceea.ce 
trAdeaz!\ prezenţţi. apei oe băut la o mica adâncime şi 
pretutindeni; dar mai caracteristică. e mulţime.a. lacu
rilor sărate, at~t pe şesul mai înalt dela apus, cât şi 
pe terasa dela răsărit, ceeace indic.ă exis~enţ.1. unor ba
sinuri sărate cu f'undul de argilă, aproape. .de suprafaţa 

... . . camp1e1. 
l V. Cânipul d·i•uire Rchrtni,c şi Bi.izătt, se împarte 

precis în două unităţi : şesul înalt dela apus, lăsându-Ee 
tntfe cele doua. ape, de-la altitudini de peste 100m pâna 
la o faleză te-1 mărgineşte tn direcţia N-S, între satele 
(.:ioraşti pe H,âmnic l:.ii Racoviţa (Jt' Buzău ; la faleiă se 
ter1nină. cu altitudini de 50 1"-6(Y11

; pe când lJnca larg~ 
del..'\. ra~ărît începe. dţ sub faleză. cu altitudini de circa 
Bt)'u şi se lasa uşor :;pre Sb·t•.t, unde găsim cote de 
·.l Om-15 11

'. 

Dacă şe3u: inalt t> plin de sate, înşirate de.-alungul 
văilor şi scursorilor de apă, iar de-alungnl. Buzăului ne 
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ofera. cercet~rii câteva lacuri sa1:ate, -- in seh:im~ iuncâ 
larg~, ce se apleacă spre Sir~t, este mai mult un con 
de dejecţie al Buzeului, ale cărui al~ii vechi, resfir.ate 
dela satul Racoviţa spre N şî NE în formă de e~a~~ai, 
se f)ăstreaz!:i. până astăzi. Această luncă este mai săracă 
în aşezări omeneşti . 

.lu scurt, câmpia răsăriteana. a ~{untenieiJ împărţita 
în mai multe seeţiuni de către a.pele curţţătoare. cuprinde 
doua zone: una a câmpului înalt ce se tipleaC1il. spre ra
sărit şi a doua a teraselor, a căror caracteristică prin
cipală este că ·au un proftl invers faţa. de acela al Du
nărei, adeca: panta acestor terase, în loc sa fie aplecata. 
dela S spre N, în direcţia tn care curge ttuviul, este, 
dinpotrivă, înclinata. de la N Ia S. Iar acest caracter se 
explică prin acţiunea vânturilor dominante de NE, care 
au acumulat p~ marginea de N a ter~selor nisipurile us
cate din văjle râurilor ce se varsă tn Dunăre. Pentru 
aceea terasele Dan~rene din dreptul Dobrogii, au fie
care, în partea de N o altitudine aproape de doua. ori 
mai mare ca în marginea lor meridlonaHI. 

O alta. caracteristică a câmpiei răRăritene ~{untene 
este şi mulţimea lacurilor sărate. 

Distribiiţia geografică a lacitrilor sărate M161itene. 
Incepând dela N la 8, pe parte·a stânga. a Buznului, găshn 
trei lacqri sărate: Balta Albă, Balta A11tcttă şi Lac.ul 
Câinenii. Câteşi trele au aspectul unor Umane tluviatile 
ale Baza ului; iar primele două primesc şi câte o mica 
scursoare din spre N\\', din direcţia oraşului R,âmnicu
sa.rat. Toate se găsesc în albii săpate în câmpia înalta. 
dela apus de faleza C1oraşti-Racoviţa. 

Intre Buzl\u şi Calma.tui se află următoarele lacuri 
s~rate: L. Sărat de lângă Brăila~ lazitl şi Lutitl Alb 
ambele lânga. satul Movila Miresii, !an,ca şi Plopul lânga. 
gara lanua şi L. sărat Batogitl lângă satul cu aţelaş · 
nume pe Ca.lma.ţui. Dintre acestea numai Lacul Sărat 
de lâµgă Br·~ila şi L. Batogul au caractere de limane 
fluviatile: unul al Dunarei şi altul al Căhnăţuiului; cele
la:lte se ga.sesc ia nişte depresiuni sau cuvete, a căror 
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origine trebuie căntat!). sub sedia1e,ntel~ f!Uaterna,·e f,l(e 
câ:mpi~i. 

ln sfârşit, între C~lmăţui şi Ialomiţa găsim· patra 
Jacuri sArate : Pfaşcti, intr'o. cuvet~ lângă satul Ciocile ; 
Ch·ic/ii,neţul 1), lângă satul du acelaş nume şi Jacurile 
Fii ·ndata 2) şi An-iara, pe Jaturea de N a râului Jalo
rniţa având caracterul de limane fluviatile. Tot tn aceas
tă secţiune a câmpiei se atlă şi două vi.ii sărate : una 
ce ee deschide în falomita la Ur2icenj ~ numită l 'alea Să
·răţei„ continuatt. cu P ârâi.r,l .sărat ; şi a doua: Valea 

. Să.rata, ce se deşebiae în la.cut Stracltina 3), un limall 
al laio miţei. 

Lntre acest din urmă ritu şi Balta DunArei, nu s·a 
gaait decât un singur iz\ro-1· s&rat, ce curge în Borcea. 

1) J,. C/i.ichinet,tt are apa oa111 sărată. Jn p .rtea de Sud are ttei iz. 
YOare care - după comuniearea d-lui G. J. Anceleseu, învaţătol' în Clţillhi>
netul, ao fo.st Astupate de «nişte boeri" pentru~ inundau moşia .· Câteodată 
jzl/'orul cel mare mai dă apă şi azi. l'e fondul ·la-eului se allă un o.1rool negru, 
de culoare!\ picurei, iar la pipăit e ·unsuros ca o alifie. Oacă se Jasă 1n aer, 
se usucă, acoperindu-se cu un sll'at de sai:e. Jntre lao şi malur ile lui, care 
!;Ont la o,,recure depărtai•e de. warg.'nea apei, terenul se ;icopere vara cu o 
pulhel"e albă si sărată. Pe -ate~t t.:reo cl'e~te ctiatbă grasă", <iarbă -roşcată• 
~i ,._cpir>, iar îx1 lac q:ţipirig• . . Peşti nu ~unt. Puţurih din sat au apă siltoie şi 
sărată. A,pa şi nămolul au o .acţiune bin-ctflicătoa1·e asupra reumatismulu;, a 
J:,oaidor de piele ş i a răniJo,;- aesehise. După spusa bătrânilor, acum vr~o 
SO ani lacul exala o duhoart~ ce asfixia. Lun1 ea boh1a\ă venea la el .cca la 
mormântul Domnului ... Şi azi. când.bate vântul <lin spre lac, .iduce gitze Coarto 
,,eplitcute. 

2} Despre valea, ce prelungeşte lacul F,i1idata, c.ircu\ă o legendă îo 
iu.ra bătrânilor: se zi!e ca. un om siipând o fântână la poalde muohei t1e 
lâniă margî.nea lacului .Revig14, a cur$ ,a-t:ifa apă din :.1<iel i.zvot·, inc$.t .s'a um
plut valea de apă. In josul Yliii apa e'ti. înfundat şi a dat na.stere lacului 
funda.ta • .Pârâul ce s'a năs<1ut din acel isvor €<ra <lestul de p,,ternic, aşa di 
pe el s'a făcut o moară ,ie apă. Atu~ci proprietal'l1l mosi,,i pe car0 ~ aria 
J~Vorul, ceru morar.ului dijcnă, .iiiudiiă moara so afla pe apa CC izvora. din 
Jl'\Oş.i a sa. Morarul refuzând, proprietarul ar fi astupat 1zvorul cu bolovani dtt 
\t',ue. înri:ln.iti în lână şi a.sa vor să CXl)lice bătrânii sărătura lacului Fundat.I„ 
l)e ~t. paiaâ:ntul dip S~&atele subterane- Vt'.eini contine săru1,L Apa de 11Ioa1t: 
ll)peşte a.ceste situri şi le duce j'p; ]ac; iar aptt. cvap11rându-se, sărătura 3e 
c-0ncent rează, 

3) Şi lacul 8tt·ach,i1w. jn verile secetoase ca:pătă \lll. uşor gust sărat. 
Jn timp 1Jloios, sau după o iarn./1. cu zăpezi 1na.ri. apa se îndulceşte. Pe fun 
d11l hcului e un nămol negru, de a10 c!rui efecte tntidicale ţăranii se ar.ată 
satisfăcuţi. In el se oeschidc Vulea Sărata şi m·e şi slabe izvoare sărate. la
Jom,.ţa. când oreşte jnare, se revarsă in Jac, mărindu-i volumul şi indu1ci1J 
du-i at>a. De aceea in acest !ac pot ereş!e mai aies două sgeeii de pa,tt : 

· erap şi caracnda'., In apel(l tu1 se desvolta n,tbuneşte o. planta, oare face im
posibilă peiicu,rea c11 năvodul. In timpuri de secetă planta dispare. Put:urile 
din satele vecine au apă bună de hiiut. Pr-OhQbil că slaîw. săritură ji v.ioe 
din sµs, de Je Valea Săl'ată, 
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tn · apusul Muntenlei. dr. C. Istrati citează inel trei 

1aeuri sarat'"-': unul mic, lângă 'l'urnu Măgur-ele şi lacu ... 
rile lra1·ca'U şi Chischileaua. htngtt comuna ,Jighera din 
Dol]. 

Dar-, alături de toate aceste lacuri aa.ra.te, în câmpia 
.Munteniei mai sunt şi o sumă de lacuri dutci; şi tot 
astfel, ală~u.ri de fântâni cu apă bună de băut, fântâni 
cu apa sălcie, sărată, sau chiar foarte sărată. Câteva 
exemple: 

La vre-o 400 ni. depă.rtare de coada Tiacului Sărat 
(Brîiila) se află Satu- nou. Aci într'un p~trat cu laturea de 
20 m. se afl11 nişte puţuri cu ap~ dulce; tns~ n-u mai de
parte (lecât · ia 15 m. de ele se află alte & puţuri cu apa. tot 
aşa de sărată ca a Jacului. \Jbiar si fântânile săpate la 
un kHon1etr11 dela coada lacului, au apă de asen1enea 
sărat.a. Pe malul de sud sunt puţuri- cu apa dulee, daca 
sun.t la vre:.o 500 m. depărtare de ţg.rru (la pepiniera); 
la 30 n1. Ins&-, au apa salcie 3). 

lfn alt exemplu frumos, pe -care cu un deosebit 
siruţ de observaţie mi-l comunică d~l N. 'l'onie 2) învâ
ţ~tor tn Marsilieni ([aloruiţa), este următorul : paralel 
cu marginea tnaltă a Bărăganului, între Urziceni şi Măr
culeşti, de ambele parţi ale râului Ialomiţa se afl.!11 tn 
luncă, o surnă de lacuri cu apă dulce, unele având ca
racterul de limane fluviatile, altele fiind simple ochiuri 
de apii. nascute din izvoare subterane, sau din revnr
sarf!e râului. l11sa., pe când toate lacurile şi mlaştinile 
<le pe aceast.a porţiune, împreună cu izvoarele şi puţu
rile de lângă eh~, au apa dulce,-atât în Marsilieni, cât 
şi în l)t\lga mica. şi în Alheşti se gasesc şi puţuri cu apa 
salcie şi sarata. 1.1a Marsilieni lâng-ă biseric&, cum şi tu 
pllduricea ,l,iţei dela SE de ()rhoe~ti. pe malul lalomiţei, , 
se atlA câte un puţ cu api:. aşa de săratA, încât abia se 
poate f,inea în gura. 

lntr'un memoriu, prezintat direcţiunii şcolii naţio
. nale de poduri şi şosele, d·I A. O. Baligny face un re

ferat asupra puţurilor săpate, în vederea aJiment&.rii lo-

1
) După Dr. Roi1~nicoo-,i1t I.acul S11rat, Buo. JS87 pag-. 13. 

~, F9st elev la ŞOQlla Nol'liuua. din Conirt&nţ:.i , 
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comotiveior cu apăt pe liniile Slobozia..:ciulaiţa~ Ciidnita.
. Călăraşi şi Fl\urei -Ti,eteşti. D·sa scrie : 

,,Apele din Făurei şi Slobozia sunt-inc~rcate ln deo
sebi ~e sl\ruri, consistând din clorure şi sulfaţi de so<iiu, 
·magneziu şi de calciu ; aceste ape sunt adevărate ape 
minerale. Astfel. din 16 pro~e trimise din Făurei,-una 
provenia din râul Buz~u, iar celelalte 15 s'au luat din 
14 puţuri săpate între staţia Faurei şi punctul cel mai 
apropiat al râului Buzău,-s'a gă'Sit că 12 erau ape rele 
de alimentare, 2 tolerabile dup~ o purificare anterioară 
~i, rn fine, doua· proprii pentru acest S'erviciu. Aceste 
două din urmă erau: apa din R. Buzeu şi apa din ]Juţul 
semnat cu O, dela primul ni vei. La adttncirea puţului, 
p·entru a augmenta debitul, s'a dat iarăşi peste o apa 
ce nu ar fi putut servi la alimentare decât ·aupă o pu
·rificare prealabilă• 1), 

Ce rezulta, din toate aceste exemple 1 
.ţiezulta. că In câmJJia Munteniei, ata.t la lumina zilei 

sub formă de. lacuri ·şi izvoare, ca.t şi în adâ.t,tcul strate
lor quaternare există ape sărdite, a că·ror sii.rătură va
riază dupa loc. Dar mai rezultă ceva şi anume că aceste 
ape strate nu formează o pa.nriâ. continu~ şi omogenă 
-şi însăşi prezenţa numeroaselor sate, risipite pe aproa pe 
toată întinderea şesu.lui , dn. marturie ii'espre ·a.reasta-ci 
sunt limitate la basinuri, a căror întindere s'ar putea li
mita pe o hai·tă . Cazul Lacului S!\rat din BraHa este 
tipic.. 

• 1) A. O. S~Zigny : Memor;n preţe11bt ilirect. Se, n·,ţ. de pntl. ş1 şosele 
ln Bn'et. &:ic. politecn,ce. T-Juc. 188:-S .Martie-Aprilie pag. HH-'ltl3. 

La anahz·1 s'a găsit! 
Jn apa. din putul No. ·1 8 gt. 640 .sănnf la litru 
,, /I 'I „ No. 2 ·J8 ·Jo5 ,. ,, ,, 

No. " 14 ?00 1) )) t) )J O -1> 1 I •)1 

, 1 • , ,, ., No: 4- ·17 :,70 ,. ,. .,., 
,, ,, ,. ;, No. o 10 770 ,. ,1 ,, 

» ,, ,, ,, No. 6 '1 Q75 ,, ,, ,, 
n ,, .,, ,, No. 7 12 265 ,, ,1 ,, 

" ,, ., ,, No. 8 5 280 ,, ,. ,, 
·,l):.1 A. O. Salîgny închee: .sSe vede ca exista o r.-J aţie 3t rânsă îfltrr. 

păturile a(luiffrce dcn aceste localităţi ~i balţilev de ape rninerale, ~ cal'e J>'6y în
tâlnesc 11itât de des în toată Tegiunea cupr.nsa între oraşele Buzau, R Sa.rat, 
'Brăila şi Căl~raşi, ' bll\i ale căror ape sunt hogale în sil.J:urile sns menţio-
nate>1 pag. 163. 
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De jur huprejurul său, I a diferite distante, sunt nu
mai ape dulci: Dunărea, Lacul dulce de N. şi de ·s. şi 
puţuri cu apă bună de băut. Cu cât ne apropiem de lac, 
cu atât apa sul)terana devine mai sălcie, mai sărată. 

Lacul însuşi se prezintă astfel: 
lvlalurile sale nu sunt înalte; numai în spre nord 

ele au ptţnte repezi şi se ridica pâ.nă la l"\50 peste ni
velul apei. In stare normală, albia lacului e plină cu 
apă minerală până lângă. 1nniuri. Ju anii ploioşi, adân
cimea lui atinge 1 m.20; pe când în anii secet.oşi scade 
până la O'n.50 .. Pe fundul lacului ae afla un strat de nă
mol negru de 20-4:oem sub care se aştetne un 8trat de 
nisip foarte fin; iar sub acesta v!ne stratul de argilă. 
Apa lacului izvoraşte şi de sub walurile de loess dela 
NE, unde se pot observa: nu1neroase scurgeri să-rate şi 
amare,-dar şi din fundul lacului, de jos în sus; îaRa 
gur·ile acestor din tlrwa izvoare Runt astupate t.le nămol 
ca la salze sau pjcle. In verile secetoase, cnm a -rost 
aceea din anul 1887, l;ttcul Sărat scade sin1ţitor şi ră
mâne eu apă doar în apropierea băilor 1); iar sub in
fluenţa vântului apa se acopere cu un strat de cristale 
care în unele locuri for1neaza sJoiuri de peste un deci
n1etru grosin1e. Aspectul lacului este atunci ca şi eiţud 
ar fi îngheţat . .Aceste cristale ,le •1 mi rahilita ,, sunt foarte 
ttlorescente şi acopere terenul ~i t,ă1·n1urile uscate. ile 
secet!\ ~) . 

Pl'in urinare, Lacul sarat din llrll.ila, cn. fi a1_te _lacuri 
nle eâmpîei l\.1untPne, ~unt fenonie1ie localei fara comu
lliC'aţie între elr. Ele se găse~c cuib2'rite în depre3iuni, 
al cliror fund este de argila. acoperit de njsip şi loess; 
iar faptul că. din coastele Jacurilor ies izvoare minerale, 
ne arata că aceste depresiuni sau cuvete. s&rate nu se 
liroitează numai la ţărmurile lacului, ci se continua pe 
sub stratele de nisip şi loess şi mai depa:rte până la o 
anumită distanţă. Apele de ploaie şi de z~padă, p~trun-

1J V eii harta cl, ,pă Gr. Şt efănesou : Notă ·asnpra sec! rii Lacului Sih at 
în Anua r. l>iur. g~ol. An. V No. 1 Buc. 1888. 

}) 1\11rab i\1 tii. esle sulfat de n atriu hidr lltat : so~ Na2 + ·10 fI1 O. Cristalele 
Runt pr1şme monoolinice, striate, transparente, incolore. Lt sate Iri aier, se 
prefa.o într ' o pulber e opacii. 

6 
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zttnd prin stratele super:io.are pân~ la argila, dizolvă să
rurile pe care le gaseso peste această argila, şi apoi, 
urmând panta subte1an!\ a cuvetei, se scurg 1n lac. A
ceasta este Ş-i t>-Xplicarea cea mai naturala pentruce iz
voarele si\".'ate ie::1 uneori chiar şi de la înălţimea loes
sului Odata ajunse în lac, apele se evapoTeaza, iar sa-
1·ătura se concentrea.zi\. Mai departe, condiţiunile -locale 
precum : mărimea cuvetelor subterane şi mai cu seama 

. faptul dacă au vre-o scurgere spre o apa. eurgl'.l.toare, 
ne explica diferenţa de si\ri\tură pe care ne-o da ana
liza cantitativă; căci tn decai:aul timpului apele meteo
rîce, pAtrunzând tn adânc, au spalat necontenit sa.ratura 
şi au îndulcit teren urile: acestor cuvete deschise spre 
râuri. Pentru aceea şi lacw·ile din interiorul câmpiei, 
din cuvetele fAra scurgere, sunt mai sarate decât acelea 
care au caracterul morfologic de limane fl.uviatHe şf în 
care, uneori, râurile revărsate patrund cu apele lor 
dulci. 

Ne mai' rămâne acum sa explici\.m originea sfiruri
lor din aceste depresiuni. 

To aceasta privinţa s'au emis diverde teorii. 
1) Dupa tl-1 Mu.1·goci 1), lacurile sărate 11 ca toate 

lacurHe step~lor, sunt t,asinuri de concentrare a saru
rile so:ubile-ca?·bont1ţi, cloruro şi sulfaţi alcaallni-care 
se nasc din rettcţiunile ce au 1nc tn solul arabil şi ln 
mantaun de loe..is şi nisip, pe care le str11bate apa uin 
preci pitârHe atmosferice". 

Aceustă explicare se dovedeşte lnsa nesatisft\e!ito~re, 
întrucât nu ne poate lamuri pentru ce apele ilin fântâni 
sâpate la mica d,epartttre, unele sunt dulci, iar altele 
sarate. . 

2) După G-,,· ... 5tefăr,iescu, 2) care s"a ocupat în spec;al 
cu I1acul Sarat (Braila) In anul 1887 şi dupa dr. C. ls· 
t,·ati 3), apele sârate ar veni prin infiltrare din spre ma
sivul salifer al Carpaţilor, urmând panta naturală a cllrn-

• 
1) G. Mu,·goci-: La pla.ine rou maine et Ja Dalte du Danube ln Congre~ 

internat da pP.t,-ole l ll session pag. 220: . 
i fh, Ştefa"iescit: NQtii a supr.a sec,rii La~_ului-Săral în Anuar. lnur. 

g~ol . .An. V. Nil. 1 Buc. 1'888 pag. 8, 12, 24. 
e, ~. C. Istrati ; Sare;\ din sar niţele României. Buc. 188-t. pag. 22 ..:.~:1, 
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pfei. Dar şi această ex:pJicare se Joveşte de obiecţiuni 
serioase : a) mai întâi izolarea cuvetelor sărate de re
giunile vecine prin 3pe dulci, ne arată că presupusele 
pânze ele ape subterane sărate nu ajung până în depre~ 
siunile ce ne preocupl; b) apoi distanţa de 30-120 km., 
ce separa lacurile sărate de formaţiunea saliferă din 
Carpaţi, nu ne lugaduie a crede că făşiile de apă sarat"ă 
şi-ar păstra compoziţia, cî s'ar îndulci în drum; căci tn 
multe locuri eroziun~a râ.urilor a atins argilele şi atu11ci, 
apele &ărate s'ar scurge pe aceste râuri în Dunăre şi 
n'ar mai putea trece spre miazăzi; c) o a treia obiec
ţiune" adusă de d-l L. M1·azec 1

, şi cea mai solidâ etite 
Că ,,în Carpaţi şi regiunea 8ubcarpatică ce se a.ft.~ 'în (âţa 
ţinu-tuJui dela curbura munţilor, păturile salifere sunt 
puternic cutate şi se termina cu falii la contactul c,1 
gresiile dislocate ale sarmaticului şi pliocenului; acestea 
1lin urma fo.rmează un fel de cingătoare de cel puţin 1 O 
km., care separă b.elveţianul (le câmpia româna. Este prin 
urmare, greu de conceput .- scrie d.l Mrazec-cum, în 
·asemenea caz, apele încărcate cu săruri al.e s~}iferului, 
ar putea ajunge până in câmpia română. d). fn • sfârşit, 
o a patra obiecţiune, de natură cl\1mică, este aceea care 
stabileşte câ în Jacurile câmpiei suma sulfaţilor e mai 
mare ca a el prurelor ; iar prezenţa lacurilor amare nu 
vorbeşte de loc pentru nişte izvoare sarate -ce ar veni 
din spl·e masivele de sare ale Cn,rpaţHor care, în Ro
mânia, sunt lipsite de ~u) faţi. 

., n) Din punct de vedere chimic, chestiunea a fost 
cercetată d.e Petru P01ii . Stăruind mai mult asupra htcuM 
rilor Fundata, Amara, Tanca şi I;acul Sărat, d-sa scrie 
următoarele : · · 

nComparând compoziţia acestor lacuri cu acee~, a 
apei -de mare! din care s'a depus clortira de sodiu .. pr~n 
evaporare lentă, găsim ca. din punct de vedere calttat1v 
este o foarte mare asemănare între ele. Şi acestea din 
urmă cuprind, ca e)ement;e principale, _ tot aceste patru 
substanţe: clor, acid sulfuric, natriu şi _m~gn~;.i~1 14. ,, A-

1) L. Mrazec : O comun·.care în Archiv· s des sciE>nces, :phy:iiqQes et rui„ 

tui:~lles Geneva ··1901 pag. ţ~6 . .. · ,.· - · 
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semănarea tnsă nu se -n1fli mentine dt1.c~ facen'.l compa~ 
.raţia djn punct de 'Vedere cantitativ".') 1, Deosebirea in
tre compoziţia lacurilor no.astre şi aceea 6. a.pelor ma
rine consta n1ai cu seamă tn proporţiile relative de sul
fl.lţi şj clorui·e cuprinse într 1ânse!e. Singurul lac ce se 
·apropie mai mult din ,acest puuet de vedere de apele 
mării , este Jacul Ianca~. f1I-t"t1pt.ul principal care rezulta 
din toate aeeste ·comparaţii, este că apele lacurilor noas
tre - cu excepţie penh·u Jacul Ianca -, suţit ou mult 
mai avu te în sul fa ţi de eât acelea ale apelor ma
rine. ~ceşt fapt ne explică foTnJarea cristalelor de mi
rabil ta". Şi ~~ai depai·te adaugli: din c~noştinţele ~ea
vem asupra 1zvoarelor sarate din regiunea ,nunţ,lor, 
"rf\zulta. că e foarte puţin probabile. ipoteza ca ele ali
mentează. lacurjle noastre sairate. [n adevăr, mfii pre
tutindeni se constată. acest fapt că, proporţia ln care e
xistă sulfaţii Jn a.pe]e minerale, este cu atat mai mica) 
cu cAt ne apropiem mai tare ·de masivul salin"2) 

1• Şi ni( i nu e necf s.,ră ace?1,tă asemănare1. de oa rece d.iferenţ'area s'a 
pu tut produce ·!l!ai Târ7a u, po1riyit cu împrejurările locale. 

') J!, Peni : F.ai,te pentru a s„tvi la desc:r,,er.ea. m ,neralogicii a Romă.
!)iei. An. Acad R om. S~r . I( Tom. XXH 1899-1900 p. 103-104. La pag. 102 se 
dă ana)i7,a apelor din următoa.rele lacuri fă,ră a se faoe o gr1)pare a elemen• 
telor în combinaţ uni sal ne : 

,_ 
2 
u 

L . S1J1·at 16.an 21.,11e 118.ssll - 1 'l~!i 0 .298 0 .020 l o.oto - 1 
-

(dl1pl\ c,u·nel) ,.. de le•' -j det~l'-
L . Fu,t1data , .3J3 12 .jl O 7:1&2 O.teo 1.956 0.0fti 0.007 I - m ln:) I m\n1,c 

t\}u pli Poni) 1 eallt!ll ralitnl 
L. Amaru 2·1..ca1 '34:.oo:, 205~'1 ned<•· 6 ~14 O.tu O.co, : - • 1 „ 

(d 11 11- P nnî) I term. ~ I 
L . Ianc<-' 32 4991 g 551 18.61~0 - 3.7?4{1 0.3~0 O 02$ O O{.sel - -
(dup5 Edtl e11 na) 

· După o aJt.ă anali ză, publi cat-ă ce dr, l.. Jstr ati în opera citată mai spll, 
la p,g. 2r, la un ehilogram <ie apă s·a 1,tă.si t clo rură de natriu în lacul: 

Fitndata 12 er OfH (Poni 1887). 
L. Sat1·at .26 „ OOO (Carn.e1 18881. 
l,. Ama,ra, 3~ ., , 49 (Pos;ii 18E7), 
.B. Albă 21 „ O~O ( Hepites 1847), 
M. Neµgrd la Sulifla co,,ţine nu 1Y1 ai 10 grame )a litru; pe ooast&fo Ci-i• 

u1eH a·r-r. ·Jo gr. 
M. Nbrd1iZ11i
Ca ttega t Sw1tcl 
Balti ca ,, 
Medite1·ana 
Oe. Atla1ibic 

3~ gr. 80 
1 - 1"' " u i,.J 

l 1, Bi 
:n ) 1 60 
34: " $0 etc. 
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Concluzia: sărurile di-11, .lacurile cânipiei M·u11ite11,e 
11iu-şi au o·riginea i1i masivul sali1i al Carpatilor, ci 
niai deg·raeă î11i apele M, Negre, care o_di11iioară aco· 
periau această câ/1npie 

I\s1ergând mai departe cu cercetarea noastră tn scopul 
de a obţine o im11gine cât mai clara ·a morfologiei re
giunii tn desvoJtarea sa in timp, vom adopta un proce
deu ca,re ne poate duce la rezultate satisfâcătoare şi 
anume :1 vom {'Onsiidera strat.ele quternare ale eâmpiei 
Muntene-ca foiJe su prapu~e ,ale unei cnrţi şi vom ridica 
râod pe l'And ilreste foj, 8au aceste straţe de peste faţa 
rAmpieî. spre a vedea ce stil. scrjs în trecutul lor, până 
vom ojunge Ja argila terţiară, ·Nu ne trebuie pentru a· 
ce~sta prea multe exemple. 

1li,i tntAi şesul este scoperjt cu o pătură de ]oese 
de groidme variabi1ri, al carui material, rezultat din ma
rea extenziuue gJociara din Rusia, a fost aşternut de 
vânturi peste tara noastră. Sa presupunem a,;est strat 
cu totuJ ilişpărut. Vedem atunci câmpia acoperita în cea 
mai mare parte, <le aluviuni fluviatile: pietrişuri şi ni
sipuri; carate de rliurile djn Carpaţi şi Balcani spre 
.marele geosinclinal l\1unte~n, a {'ilrui axă de maximă 
adancime se află cnm pe. Jînia Bucureşti-1Iărculeşti. Pe 
la.ngt:1; nisipurile fluviatHe întâmp5n~1n şi nisipuri nestra
tificate, ~bu1·ătoare, de provenienţa eoJică. Ici, colo, însă, 
~e întA1neac şi porţiuni din şes, unde stratul de arg'î1ă 
terţiara ramAne de~coperit ue pietrişuri şi nisipuri şi 
unde quate.rnarul este reprezentl:lt numai prin loess. 
Aceasta însemne.azi\ ca, dacă am ridica de peste toat~ 
în:inde1·ea căn1pie.i şi depozite)!::' de pietriş şi nisip, a ca.
ror grosime e mai 1nare tocmai acoJo unde au e::x.istat 
ţii albîiJe vechilor râuri p1·eloessiene,-vom da de o su
prafaţă de argila caracterjzata prîntr'un relief accidentat, 
care a deterrninat şi albiile numitelor 1·âuri, dar care, 
to. une1e părţi mai înalte, a împiedicat Eedin1entarea 
ftuviatiJa. Aşa s. ex. îa. gara Jancu, )a 16'" adâncime 
dăm de ma1·ne şi npe sai·ate, filrQ a întâlni sub , loess 
11i$ipul şi pietrişu) r1nater11a.r, c:arc totuşi, sub gara Bu-
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zeu apar şi unde mal'nele salit'ere se gas~sc dela 40'ftl 
în Jos1 ). 

Şi atunci, bazaţi pe toate aceste date, nu ne~am 
putea reprezenta f::lvoluţia morfologica a câmpiei ro1nâne 
decât î_n modul următor·: 

Pană la . sfâ1·ş~tul terţiarului şesul tviunteniei se afla 
sub apele Marii, care foTma aci un golf; şi, în urma, 
mai sp1·e centrul ei, sub apele unui lac cu apa satmastră. 
Ine:a ~lliar dela sfârşitul ţe1·ţiarului începe a se accentua 
aci o mişcare epirogenetica de 1n~lţare a scoarţei pt1-
1nântulu~ în urma careia parţi din câmp1:a Munteniei 
j cs ta lumina şub chipu.:} unor şesuri de argilă. Aceste 
şesurC diformate prin mi ~carile scoarţei, po~edau un 
slab relief, basinuri largi', puţin adânci şi, unele~ far~ 
scurgere, în care au ra1nas ape sărate sau salmastre, 
care acum fura supuse evaporarfi. Paralel cu aceasta, 
1·âurile coborâte clin munţi, tşi prelungiau cursurile lor 
în câmpie, sedimentând :i.nai ales dealungul unoi· zone, 
pe unde relieful a1·gilri le fixa un d1·um. 

Inainte de a ajunge la perioada depunerii Joesului, 
sedimentarea ijuviatila, a câmpiei era te1·mînata, 1·n.1nâ
nând totuşi neacopel'ite de sc.dimente acele su,prafeţe 
unde şi a.zi, peste a1·gila, nu găsim decât loess. 

Prin urmare,. înainte de depunerea loessului, îllfâ
ţişa1·ea câmpiei ron1/li1e avea mare asemănare - dupO. 
cutn afu·m~ ţ;Î D-1 L. Mrazec - cu aceea a stepelor 
.t\ralo-Oaspice. ,, Trebuia sa existe aci, serie JJ-sa, un 
n umar consid,erabi l de lacuri mici şi mari. sa.ro te şi a-
1nare. Dupa secarea. lor (adăug·am : parţială )2) , sa.1·urile, 
ca1·e în parte au impregnat marnele albiilor lor, au 
fost acoperite cu o pa tura groasă de loess". - :, Astazi 
eroziunea a ajuns pâna la marne, s~u creat depresiuni 
alimentate de ape subterane care, în drun1ul lor, s'au 
încarcat cu sa.Tarile vechilor lacut'i". P1·in urmare, în 
cheie D-l L. Mrazec, ,,la~u rile su.rate ale câmpiei nu 

t) G. Gcdf!riii .< Studii geologice asupra puţurilm· artc~icne di11 noma.
n ia. Buc. t 89H, pag. HO-H3. 

'!) Fi rulrii în st13p, ttţua ă .\ra.10 Caspică, la<mr le nt1.se.i.că cu des:lvâr
şire, iac morfologia basinur 101· lacurilor aşezate în cuvele l'ăra. scurgere, 1111 

ne·am putea-o e.xpli<:a pdntr'o erp'tiune poste1·ioară, nici Chia.c colică. 
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sunt decAt lacuri de ordin secundar, alimentate de slabe 
izvoare sărate" . 

Ne-am dat cu totul de partea acestei explicări mai 
ales ln . ceea.ce pl'iveşte lacurile sarate aşezate Ia gura 
vaJcelelor cu caractere de limane fluviatile. InS'ă Jacu-. . 

rile aşezate tn mijlorul câmpiei, ln cuvete fără scur
gere, pe acest.ea nu ni le putem explica 'morfologiceşte 
decât ca o continuare a vechilor lacuri sarate dela In· 
ceputul quaternarului, lacuri reduse· ca suprafaţă prin.: 
t~vaporare şi prin ·sedimenta1·ea eolică a nisipului şi mai 
a,poi a loessului. Acestea din urma, prin urmare, n'ar 
putea fi considerate ca laeul'i de 01·din secundar. 

* * ,, 

Iată o serie de caracte1·e morfologice tn basinul 
Dun~rei de joa, pe care aru cf!utat s!t le explic prin 
mişcarile verticale epirogenetice ale scoarţei păm~ntului. 
Ync:.heiu, stabilind o clasificare cronologică a tu,tiit·O·P 
acestQr caracte·}·e, începând dela cele mai vechi pâna. la 
eele m·d recente : 

I. In terţiar, înainte de sarmatic, se produce :un 
geosinclinal întl·e ondult1.ţiile Carpaţilor şi podişul Bul
gariei. Axa pe care se coustlitfl. cea mai mare adsnci-
111e a acestui geosinclina}, cade pe o linie Bucu1·eşti-Jiăr~ 
eul eşti. D up/1 sa1·1nt1.tic Dobrogea p1·opriu zisa iege dl n 
apele mării la Juu1inn.. Marea falie _,Ouuareana., provo
când o denivel!.-\r<:'. ne.g:.\tiv!t a r*?giunilor dela nordul ei, 
t.rnnsfornJ/1 şesul ~funtenîei şi Basarabiei într'un golf al 
Marii Negre, în ti1np ce Dobrogea ran1âne Cli o penin
sula., înconjurată din trei păr ţ,i de apele ~lării. 

n. JJa sfârşitul terţia_rului şi începutul r1uaterna1·ului, 
regiunile din apusul l\I. Negl'e se însu11eţesc de o miş.
ca1·e epirogenetic~ pozitivă, care le 1·idică pe încetul 
din mare. ln largi basiuuri fa.rit scurgere ale argilei 
ieşite de-asupra, 1·ăn>ân 1n ~funtenia. ape sărate ca.re, 
primar sau secundar, sunt la. originea actualelor Jacur_i 
H~rate şi a.n1ure. l 11 ac-ehtş 1iinp1 rauri Ic ieşite din iuunţi, 
1-şi continun. sedirnenta)·ea lor 11şteruântl deasupra ot\n17 
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piei strate mai groase sau mai su"bţiri de pietriş şi nisip; 
după condiţiile locale de relief ale argilei. Această' se
dimentare nu acopere întreaga câmpie, fiindcă de pe 
atunci lncă râurile cul'geau pe zone mai mult sau mai 
puţin limitate. Divagările -râurilor au fost poaibile nu
mai după nivelare1 câmpiei prin sedimente şi tot în 
urma mişct:u·ilor epirogenetice lente. 

111. După terminarea aproape completă a se<limen
tării fluviatile, începe o nou~ serie de înălţări, între
rupte prin pauze destul de mari, în care apele curgă· 
toare au avll t timpul nece'Sar sr:t, şi sculpteze vaile şi 
luncile lor. Am putea numi această epoca, perwada de 
e,rozi,u„ne e1·o·ică. In timpul ei au fost croite terasele Du· 
nărene şi văile adânci Dobrogene şi au fost desfăcute 
din terase a,a numitele »POpine" sau „grădişti" din balţi. 
Ea se află în strânsă legătură cauzala nu numai cu n1iş
caroa de lnă! tare a scoarţei păţnâ.ntul ui) dar şi cu pe
rioadele climaterice pluviale-. care corespu.nd cu J}eri
oadele glaciare mai din spre nordul Europei. Dela Jo· 
ceputul acestei înălţări, adică de c ind începe a se fortna 
terasa superioară a Dunllrei, datează proba.bi l, şi lllcu~ 
rile. 8ărate din peninsula Dunavaţutui; şi tot acum se 
poate vorbi, cu sigurl:l,nţă, de un curs , precis al Dună
rei pe la marginea J}odişului Dobrogean şi Bulgur, aâictli 
în timpul ce cade între terminarea sediment&.rii fluvia· 
tile a marginei câmpiei şi prima înălţare epirogenetică ce 
i-a ur.Q.}.c\t. Contemporană cu terasele Duna..rene, ar fi şi 
rasturnarea de fJrofil a podişului Dobrogeij,n pe axa văii 
Cara-su, care corespunde cu axa marelui geosinctina.1 
l\JU>ntean. ln delta Dunării, care in această perioadă stă 
ap.roape în întregime de·asup1:a t,[ării, fluviul se scurgea 
pe un singur braţ., pe lângă Dobrogea. 

IV. Urmează apoi o nouă faza, caracterizată printr~o 
mişcare epirogenetică .netrativăt Regiunile din apusul 
)fării :Negre încev a se seuîunda. Această fază s'a1· putea 
numi 1{e~ioaîla ele sed·i1Jienta·•·e. Ea ince11;:,, dupn depu
nerea parţiala a Loessului, care continua a fi sedimen
tat ;,ţi în timpul sctifundăr;i. Itezultate]e au fost hop;ate 
asupra morfologi~i ţarii noastre şi an urne : lacurile să-
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rate se micşorează în su.pra fată~ unele seaca. cu qeslt
vârşire, iar basinurile loT sunt acoperite în cea mai mare 
parte de loess; văile din spre Dunăre şi :V1isre intră cu 
capetele lor sub nivelul acestor două ape şi se trans
formă în gQlfuri, iar mai târziu în limane). terasele in
ferioare ale Dunărei şi ale afluenţilor ei se tngroapâ 
sub sedimente, iar din ele mai raman urme în bălţi sub 
numele de „popine" sau „gradişti" . 

I>e a~emenea colinele stancoase, le.gate de Dobrogea 
în faza anterioara, rămân izolate in aceste bălţi şi tn 
limanele din spre mare; în sfârşit, regiunea îo care se 
afla delta Dunarii devine un golf puţin adânc, pe care 
fluv1ul apoi l'a sedimentat, deafâşurându şi braţele sale 
în largul lui. 

Fctţ.a pl:l.m!ntului, prin urmare, poartă. numeroase 
urme ale activitaţH agenţilor naturii.: iar aceste urme 
sunt caracterele 111orfologice ale sale. Şi, cu1n fi.ecare 
agent lucreliza. altfel asupra scoarţei păn1ânteştit dând 
n~ştere Ja forme ce difera rntre ele, toată greutatea u
nor cercetari de acest soiu constă în a aduna, cu spirit 
;just de observaţie, o bogăţie cât mai mare de caractere, 
a le clasifica după agenţii ce Je-au dat naştere; apoi a 
Ie compara Intre ele spre a stabili cronologia produce
rii lor şi a~tf ~l, în c.eI e din urmă, a dtA o icoană a evo
lu~iei geografice a unui ţinut în decur3ul timpurilor. 

C· BRĂTESCU 
.Ptofesor de g ogr„fi„ la Şi;. Xormală 

din Cu11sta.nţa 
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CÂNTEC DE IAZ 
(DlK NICOLAUS LENAU) 

Pe iazul, ce stă necli1itil, se 'l'evat·să 
Bogata lu,nină de l·ttnd 
Ce treni·ură, razele sale ',nipletindti•şi 
Cit-a trest,iei ·verde cu1tit-Jiă. 

,~i cerbii se pli-rn,bă colt) pe colină 
Cit ochii spre zei-rile clare, 
Iar câteodată se niiş~ă şi pă.sări 
Pritt trestii adâ1ic u-isătf)a,·e. 

Plângâ:nd i-nii cobor eti p.1·î-vlreci î1t jos : 
1.ll' apasă iitbi1:·ea t1•ecu,tci, 

. O dulce ad,ucere·aniinte de tine 
Ca ruga de ,,ioapte tăcută. 

1. DUft\JTRESCU-FRASIN 
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fv\UHA/V\MAD-DIN 
Care oro e fericit? Cel 

care '9'ede tn r.asa lui co
pilaşii plini de praf .sărind, 
cifaâ1:d şi plângând . 

.Mt-f#i cli atidn:~ 

Era o mi11ge veche, crăpată şi zgrunţuroasă. Sta pe 
cămin printre cozile de pipă pe care Imam-Din, l{itmat. 
[JG1-ul 1 se apucase să mi le curăţe. 

- F1ul cerului are net·oie de mingea aceasta? întrebă 
cu respect Jmam-!)in. , 

Fiul cerului nu ţinea aşa mult s'o păstreze; dar la 
ce J)Utea sluji oare o minge unui f(itn1nf.q(It. 

- La porunca luminaţiei voastre, am un băeţaş. A 
zărit mingea colo sus şi s'ar juca cu dânsa. N'o cer pentru 
m,ne. 

Nimănui nu i-a trecut prin minte măcar o clipă să 
învinuia.scă pe acest vrednic şi bătrân Imam· Din că s 'a 
gândit să se joace cu mingea. El duse vechitura in sală 
şi în curând auzii o izbucnire veselă de ţipete ascuţite, 
un tropait de paşi mărunţi şi rostogolirea surdă a mingii 
pe pământ. Baeţaşul aşteptase la uşe ca să-şi primiască 
comoara. Dar cum de-a zărit el oare mingea pe cămin? 

A doua zi întorcându-mă de la birou cu o jumătate 
de oră mai de vreme ca de obiceiu, văzui un omuleţ în 
sufrage.rie, un dolofan grăsun îmbrăcat înlr 'o cămaşe 
hazliu de scurtă, care îi acoperia aproape jumătate din 
pântecele lui rotund. Păşia cu greu, abîa ţinân'Ju-s~ pe 
picioare, cu un deget în gură, gângurind încet şi privind 
spre tablouri. Fltra îndoială, acesta era băeţaşul. 
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Nu trebuia să i9tre în camera mea, bjne _înţeles; dar 
era aşa de adânc cufundat în descoperirile sale, în cât 
nici nu băgă de seamă când apărui în pragul uşii. Făcui 
un pas înainte şi spaima sa fa aşa de mare, încât avu 
aproape un atac de nervi: Se lăsă la pămant gâfâind. 
Ochii i se deschiseră mari, de asemEnea şi gura. Inţelesei 
ce avea să urmeze şi mă. retrăsei, urmărit de un urlet , 
lung şi aspru care fAcu pe toţi servitorii să sară în sus 
mat iute de cât 1a poruncile mele. Puţin după aceia nai-

, v~li şi imam-Din în :sufragerie. Auziam oftări desperate 
şi când mă întorsei, l-am găsit pe Imam-Din făcând mo
rală micului vinovat, care-şi preschjmbase aproape toată 
cămaşa în batistă. 

- Băiatul ăsta, vorbi rar Imam· Din, este un bud
n1a1;, un mare budn1a~ (soiu rău) l\olă tem că pentru pur
tarea lui cea rea o să ajungă la ]{hana (puşcârie). 

Aceste vorbe fură urmate cu ţipete îndoite din par-: 
tea vinovatului şi multe scuze stângace d,n partea lui 
Imam-Din fată de stăpânul său. 

- Spune copilului, i-am zis, că sailib~ul nu e supă
rat şi ia· l de aici. 

Imam -Din împă l'tăşi bunătatea stăpânului către bu · 
clucaşul, ca're izbutise să-şi tnfăşure toata, cămasa la gâ.t 
şi ţipeteJe ascuţite se potoliră şi se schimbară fn suspine. 
I>e urmă amândoi eşiră pe uşe. 

-- Numele lui 1 zise Imam-I)in, ca şi când numele 
făcea parle din crimă, este .I.Vluhammad-Din, şie un bad,naş. 

Scăpat de teama oricărei primejdii. l\'Iuha1nmad-Din 
se înghemu~ în braţele tatălui său Şi·mi zise grav: .xPe 
mine mă chiama l\'Iuhamma-Din, tahib, da nu sunt bud
rnaş. Eu sunt om~. 

Din ziua aceia începură relaţiile inele cu l\iluhammad
Din. Et n'a mai intrat nici odată în suft1agerh:·, dar pe tere
nul neutru al grădinii noi ne salutam cu multă solemni
tale, deşi convorbirea noastră se mărginia numai la schim
bul acestor cuvinte: ~l 'l'alaa1n, t.ahibn din partea lui; şi 
»Salaani, 1\Juhammad-l)irr" din partea mea. Jn fie.ca.re .?.i, 
la ,întoarcerea de la birou, cămăşuţa albă şi trupuşot'ul său 
grăsun i·ăsăriau in umbra unui gl'iluî acoperit de plante 
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acă ţătoare, unde stătuse ascuns p.ână a.tune1 ; ş1 hi fiecare 
zi îmi opriam calul în locul acela pentru ea salutul să 
nu-mi fie nici prescurtat, nici necuvincios. 

Muhamma-d.-Din nu avea tovarăş de joc . .El alerga cu 
paşi mărunţi dintr1un capăt·în celălant al curţii ei al gră
dinii. pătrunzând prin tufişuri!~ de ricină şi ieştnd din ele, 
foarte ocupat cu treburi miste1~ioase pe care nu le puteai 
cunoaşte. lntr'o zi, tocmai îo fundul grădinii, mă impedicai 
de una din operele sale. El ing1·opase pe jumătate mingea 
în ţărână şi, de jur împt'ejur, în· chip de cerc, înlipsese tn 
pământ şase flori vestejite. Cercul, la rândul său 1 era în
conjurat de un pătrat grosolan desemnat cu ajutorul unor 
sfărâmături de cărămidă roşie şi de porţelan ; totul era 
mărginit de un val de ţărână. De lângă fântână un o.m 
care căra apă îmi făcu o rugăminte pentru micul arhitect~ 
spunând că e un copilaş care· se joacă şi că jucăriile lui 
nu-m.i strică mult grădina. Martor hn i este Dumnezeu că 
nici atunci, nici mai târziu, nu l'n'am gândit să mă ating 
de opera copilului. Dar ia seara aceleiaşi zile, plimbân
du-mă prin grădină, fără să bag de seamă 1 călcai peste 
construcţiile lui; înainte de a-mi da seama de ceia·ce fă
ceam, eu şi dărămasem Jlorile, valul de pamânt şi cio· 
burile de porţe.lan, aşa încât ori-ce refacere era peste pu~ 
tinţă. A doua zi de dimineaţă mă găsii de odată faţă în 
faţă cu l\'Iuhammad-Din, cctre plângea încet pe ruinele fă
cute de mîne. A rost o cruz=nle când i s'a spus că sahrlJ-ul 
este foa rle supărat pe dânsul pentru că sco1 mania gră
dina şi că sahib-ul a izbit. cu piciorul in gun1Jaiele adu
nate a~olo ocărând. Mohammad-lJin se necâji multă vre-

, me ca să cureţe locul de praf şi de cioburi 1 iar obrajii lui 
de copil erau scăldaţi în 1acrămi şi în ochi i se citia o 
scuză mută când mi-a .zis: ,1a/aan1 !ahib• în seara aceia 
la întoarcerea mea de la birou. O cercetare repede m'a 
dus la următorul rezultat: Jmam-Din l'a înştiinţat pe Mu
hammad-Din că numai pe baza unei favori cu totul spe
ciale nun1itul Muhammad ·Din are lncuviinţarea să se des
făteze după· pofta inimii. După care copîlul prinse suflet 
~i se puse pe lucru sa trag.ţ pe pământ planul unei clă-
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diri care trebuia să întreacă cu iotul combinaţiile lui cu 
~ mingea şi fl.filrile. 

Timp de câte-va luni micul excentric cu obrajii bu
călaţi se învârti în umila sa orbită, printre tufele de ricin 
şi în praf. Veşnic ocupat să înalţe palate măreţe din flo· 
rile vestejite, aruncate de servitor, din pietricelele rotunjite 
şi lustruite de apă, din ciorburile de sticlă şi din penele 
smulse, cred, de la pasările din coteţ, - el era veşnic 
singur şi veşnic gânguria încet. 

Nişte scoici eu pete strălucitoare fură lăsate într'o 
zi lângă cea mai nouă dintre clădirile sale; şi mă aştep· 
tam că, după atâtea pregătiri, Muhammad-Din va face să 
răsară din pământ un monument mai strălucitor ele cât 
toate cele de până atunci. Nu m'am înşelat. Timp de o 
oră a chibzuit el şi pe urmă gânguritul lui izbucni într'un 
cântec de biruinţă. Apoi începu să facă planuri în ţărână. 
Trebuia, să fie o adevărată minune palatul acela., de oare 

' ce din plan se vedea că are doi metri de lungime şi un 
metru în lărgime. Dar palatul nu fu trrminat nici odatti. 

In ziua următoare nu-l rr1ai văzui pe Muhammad-Din 
la locul său din dreptul staţiei trăsurilor şi nu mai auzii 
urându-1ni «la/aarn tahib>) Ia întoarcerea mea de la birou. 
Mă obişnuisem cu acest saJut şi m'am întristat mult când 
nu l-am mai auzit în seara aceia. Io ziua 1:1rmătoare fmarn
Di n mă înştiinţă că băiatul e scuturat de fnguri şi că are 
nevoie de chinină. Ii dădui leacul şi ··i trim1se un rnedic 
englez. 

- N'au rezistenţă maimuţele astea, zise <loctorul, 
când ieşi din camera lui Imam -Din. 

O săptămână mai târziu, de şi aş fi dat ori-ce ca să 
înlătur acest sfârşit, întâlnii pe drumul care duce la cimi
tirul musulman pe lmam-Din, însoţit de un singur pl'ieten. 
care ducea î n braţe, infaşurat într'o pânză albă, tot ceia 
ce mai rămânea din micuţal i\iluhammad~Din. 

25110 9IW Consro,nf Cf. 
Traducere din Rudyard ·Klpllng 

de 
FANIA NICULESCU 
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EDUCATOR(( FAŢA DE îNR.ÂUR(RlLE 
JV\EDfULUI SOCIAL 1) 

• 

· .Aniversările şcolare sunt prilejuri bine-venite pţntru a 
cerceta cu atenţiune rezultatele muncii noastre în direcţia 
educaţiei şi instrucţiei elevilor. Va fi poate· de folo;3 să 
examinăm care sunt piedicele cele mai mari ce ne stau 
în drum Şi care sunt mijloacele ca să le putem înlătura. 

Jntotdeauna educatorii s'au plâns că mediul în care 
trăiesc şcolarii, precum şi acela în care îşi vor desfăşură. 
activitatea după termiaarea studiilor, stânjeneşte sau chiar 
împiedică cu totul avântul ideilor nobile, frânge fără cru
ţare rătiăcinile fragede ale pornirilor generoase, c~ sunt 
insuflate dela înălţimea catedrei. Mediul dărâmă ceeace 
clădeşte şcoala. Cât timp copilul e în şcoală, mediul <'are-I 
înrâure*te e familia, în care s'a născut şi societatea ca-
1narazilor. După ce a părăsit băncile şcoalei, mediul îl 
formează breasla„ clasa soc.iala, partidul politic, cercul li
terar. :,,,,rtistic, din care face parte etc. 

lvlai întâiu, voiu arata conflictul ce a existat totd~a~ 
una între ţelurile unei edµcaţii serioase şi înrâuririle, ade-
sea nefaste, ale mediului. · · _ 

.In cele din urmă, vom vedea cum putem lupta ~cu 
oarecare, speranţă de izbândă împotriva acestui Qeajuns. 

Nu e om, oricât de puţin idealist, al cărui suflet I să 
nu fi fost frământat de lupta dintre ceeace coman.dă con
ştiinţa sa morală şi exemplele ademenitoare ale soci.etăţii 

1) Conferinţă ţin,,tă 1~ a 24-a aniversare a liceului• )lircea cd Bătrân• 
din Constanţa. 
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tn care trăim. Confl1c{ul din.lre iubirea de familie şî simţul 
de echitate, jntJ;e colegi&litate şi datoria legalitilţii, contras
tul dintre interesul personal şi datoria patriotică au.. for~ 
mat şi pot forma miezul ce.lor mai sguduitoare tragedii. 

Originea acestor conflicte de conştiinţă stă in puterea 
creatoare a spiritului omenesc. Nemulţumit cu realitatea, 
omul îşi construeşte o lume imaginară cât mai perfectă. 
Este însă o nepotrivire între uşudnţ.a, cu care mintea com
bină cele m~i _îndrăsneţe plăsmuiri şi greutatea, cu care 
omul traduce in rea1ita;te, în ftlpte concrete, ceeace spi
ritul a făurit. Au trecut mii de ani, de când vechii Eleni 
au conceput posibilitatea sborului~ precum vedem în le
genda lui Icar, iar acum 400 de ani, Leonardo da Vinci 
a fost preocupat toată' viaţa de această problemă. In do
meniul prefacerilor morale, soci-ale, politice, este şi mai mare 
contrastul intre vis . şT· realitate: Câţi oameni mari dela 
PJaton până la Tolstoi n'au zămislit în mintea lor ima
ginea unei societăţi perfecte; câţi filosofi şi moralişti n' au 
zugrăvit idealul une-i moralităţi impecabile! Ce distanţă 
însemnată este însă între ceeace a auzit mintea şi ce s'a 
putqt preface în fapte adevărate l Dacă, eu toate aceste 
neajunsu.ri, progresele ştiinţifice şi techn1ce sunt totuşi con~ 
siderabile1 progresele morale ale omenirii sunt abia per~ 
ceptîhile-, 

In adevăr, în ciuda celor mai ft·umoase idealuri con
cepute de moraliştii cei mari, societatea impune omului 
anumite norme de viaţă, care alcătuesc ceeace se numeşle 
moralitatea public<'!, sau nivelul moral social. E un con
trast ~isbitor între morala teoretică 1 întocmită de olosoH, 
pe care şcoala o predică de pe catedră, şi moralitatea 
societăţîi. Pe când morala filoso[ică a atins înălţimi aproape 
ina.ccesibile, societatea se târăşte în decursul veacurilor 
în progrese morale abia· sensîbile. l\tlass a socială nu nu mai 
că 1nu primeşte ca reguli de viaţă decât ceea ce e mai 
,qanal, mai scăzut în concepţiîle morale, dar ea luptă fără 
milă contra celor ce năzuesc a atinge. culmile moralităţii 
perfecte. 

C.âteva exemple vor fi îndestulătoare ca să înve<.1e~ 
teze nepotrivirea intre preceptele moralei, aşa cum le pro-
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povădueştfr şcoala şi exemplele _atotputernice, . pe c3:r~ ni 
le. î~făţişează: socie.tate.a, ~orala teoretică ne î?Y~t, ./:_~u 
ro1nţi ! Morala med1ulu1 fS@e1al ne dă la fie.care · pas ,l~~a 
atrăgătoare că „cu o minciună boerească treci fa.;,' ţ~ţa 
ungurească 11

• Moral a filosofică ne îndeamnă : Fii, drept~~fii 
nepărtinitor, fii obiectiv! Societatea în care trăim. 1 do~e~ 
de~te fără re.plică posibilă, că „cine '-mparte, parte-şj ra.'ci~': 
Oriunde vezi răul, atacă· I cu hotănre ; nu te î~tovărlişi 
cu cei nevrednici, ne spun moraliştii. Aşa-i, dar · ,,c~rb la 
corb nu-şi scoate ochii(' . Fii idealist, fii dezinteresat, spune 
şcoala. Poporul, mai cu.minte,zice: ,,Frate, frate, dar brânza-i 
pe bani", Astfel am putea oricât de mult să continuăm a 
pune in contrast morala teoretică şi morala practică. J 

Via.ţa morală â fiecărui om .nu e decât o rezultantă 
a două puteri contrare : pe de o parte, chemai·e-~ con„ 
ştiinţeii care ne luminează drumul către ideal, pe de alta 
factorii sociali, cari împiedică înălţarea noastră =mor'ală Qi 
prin mii de tentacule invizibile ne târăsc în jos. Oin~. se 
împotriveşte mediului, cine nesocoteşte morala comună e 
expus la tot felul de nemulţumiri. Pe cei ce ajung' Ia, mo
ralitate perfectă, societatea nu-i poate îngădui: le dă· să 
bea cucută ca lui Socrate, ii arde dei vii ca pe Hus§, îi 
r!lstigneşte ca pe llristos . 

.ln proverbele de mai sus şi în alte multe pe eare nu 
c nevoe să le citez, sunt condensate observaţii psibolcrgice 
indelu.ngate ale poporului. Jt:Ie exprimă cu justeţă trăsături 
caracteristice ale sufletului mulţimilor, ne dau note bine 
prînse ale moralei vulgului. Pe altă cale voiu mai c,uta 
să ilustrez înrâurirea adesea păgubitoare a · 1nediulu1, în 
care se desfăşoară educaţia copiilor noştri. Vestitul umo- · 
rist american Mark T,vain ne dă dovada unei mari pu
teri de observaţie în ce priveşte sufletul masselor. Intr'o 
schiţă, 'intitulată ~ Ist.oria băeţaşului bun", ne arată . p:ute
rea extraordinară a societăţii, care pedepseşte pe orice 
om, care se împotriveşte normelor admise de toţi. » Băe
ţaşul bun 1', pe care·! numeşte Iacob Blievens, e ttpul . aşa 
de rar al şcolarului 1 care crede cu toată ardoarea .sufle
tului său curat în realitatea binelui, în puterea cuceriţoare 
a frll mosu]ui ; el e convins că ceeace învaţă Ja şcoală se 

î 
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p?acUcă în · socictal·e şi·ş1 face o datorie din p1·opagal'ea 
moralit~ţii ; el crede că chemarea lui în viaţă este să lupte 
impotriva răului. La fiecare pas in:s-ă, mediul îi dă lecţii 
amare că ceeace e scris în carte e bun numai de învăţat 
~e qinafară ; societatea îşi are regulele ei : cine le ca1că 
e .in mod fatal pedepsit şi Ja urmă de tot,· dacă continuă 
cu atitudine vrăjmăşească, va fi strivit. laGob Blievens, 
Jinjţul eroul al lui T,vain~ ,, credea în băeta.şii buni" aşa 
c4m ' se ·întâlnesc în cărţile de cetire. Toată ambiţia, tot 
idealul vieţii lui era să se vadă şi el întrlo carte de ce· 
ti.fe, Din nenorocire, precu1n era de aşteptat îatr,o socie
tate plină de păcate, ,,bunul nostru băieţaş nu izbândi la 
nimic şi din toate câte încercă, nu ieşi niciuna, aşa cum 
s~ p~ţrece în cărţile cu băieţi buni''. In cărţile de cetire 
totdeauna lucrurile se petreceau spre binel_e băeţilor cu~ 
mi~ţi şi.,,, băeţii răi erau cei cari se alegeau cu ca pul spt1.rt". 
~ Dar la el, se vede că se stricase vre-un şurub în rându· 
1ala lucrurilor, căci toate se întorceau deandoaselea r•. Mark 
Twain dă câteva exemple de toate nenorocirile îndurate 
de bietul copil din pricina curăţeniei sufletului său, din 
cauza dorinţei lui de a face binele cu orice preţ„ de a 
împiedeca. răul, de a moraliza societatea. E foarte multă 
observaţie justă în aceste exemple, cu toată exagerarea 
necesară pentru producerea efectului umorisfic : astfel. în~ 
tr'o zi, micul nostru erou> ,, văzând pe un băiat furând 
m,ere, se apropie de pomul în care se urcase răufăcăto
rul, ca să-i spună· istorioara băiatului rău 1 care a căzut 
din mărul -vecinului şi şi-a rupt rnânac'. Ce se întâmplll 
tnsă? In adevăr, hoţul de mere căzu din pom-întocmai cum 
scrie\ în cărţile <le cetire-dar <;ăzu peste Iacob Elievens 
~ist rup3e mana lui Iacob Blievens, nu a hoţului, care scă·pă 
f,ărl să i se· întâmple cel . mai mic rău. ,, Acest lucru nu..,l 
putu pricepe Iacob~ căci una ca asta nu văzuse în cărţile lui"· 

Altădată slţri în ajutorul unui cerşetor orb pentru 
~-:-1 scJpa de llărţuelile unor copii răi A,ceştia fură alun· 
g11,µ,, însă răsplata a Jost că Iacob a tost lovit cu bas· 
tonul în cap de a.cel orb. - Oridecâteori voia să predice 
InQr~la cea mai curată, oridecâteori voia să moralizeze 
qu orice preţ pe semenii săi, eşia totdeauna ocărât, bătut. 
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Eroul lui M. Tvvain , n'a reuşit ·niciodată în viaţă, fi
indcă trăind numai în lumea ideilor din cărţile de şcoala, 
el nu-şi dădea seama de legile inflexibile ce alcătuiesc 
condiţiile de viaţă ale mediului social. Lovitura' cea mai 
crudă pe care a suferit·o, a [ofit atunci când, vo,ind s4 
obţie un serviciu pe un vapor, căpitanul îl întrebă 4:'.Ce 

recomandaţii are». Atunci Iacob «scoase cu mândrie o 
carte din buzunar şi arătă dedicaţia scrisă pe dânsa :i ~Liî'i· 
Iacob Bleviens, pin partea devotatului profesor». Căpita:.:. 
nul îi răspunse cu cruzim.e: «Asta nu face doi baqi; asta„ 

. • !. 

nu-mi dovedeşte că ştii să speli podelile şi că eşti ~bun·. 
de vrc-o treabă. N'am nevoie de tine". • 

O decJicaţie din partea profesorului să n'aibă niciun 
efect ! Aceasta fu cea mai crudă tlesamăgire din câU, :rs'â· 
întâmplat lui Iacob în viaţa lui. · · 

Te7.a lui M. T v,rain, care se poate deduce din aceste· 
exempl~, este că acelaş lucru se va întâmpla şi celo1· 
vârstnjcj, cari cu tot dinadinsul vor voi să reformeze mo, 
ralment~ societatea. Loviturîle morale ce vor încetca, vot 
fi lot aşa de dureroase ca şi bătăile, pe care le suferîa 
Iacob Biievens, oridecâteori voia să facă o taptă bună. 

Morala teoretică este rezultatul activităţii pur inte· 
lectuale a filosofilor, este produsul coinbinării noţiunilor, 
după jegile gândirii abstracte. Dimpotrivă , morala societăţii 
la un ~ament dat este expresja raporturîlor de putere ce 
există intre diferitele ei elemente, bogaţi şi săraci, slugi şi 
stăpâni, invătaţi şi ignoranţi . etc. Cât thnp on1ul perfect 
moral e inofensiv, atunci în ochii maselor e de cele mai 
multe ori ridicul. Omul cu desăvâl'Şire enest, care nu in-
calcă cu nimic dreptul altuia, eB1.e în ochii vulgului un 
prost. Când însă cineva, fiind de o moralitate fără pată, 
devine agresivi societatea caută să~ I înlăture. Este cuno
scută legea, după care se face nivelarea morală a socie
tăţii = massa atrage pe oamenii escepţionali în rândul celâr 
comuni ; n1ciodată massa nu se poate ridica până la culmile 
idealelor făurite de moraliştii cei mari, · 

Sub aceste variate înrâuriri ale 1nediului se desvoltă ~i 
elevii no~tri. Factorii sociali,. cari abat pe elevii noştri 
dela practica moralei pure sunt: familia, camarazii de bancă, 
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p:rielenii şi chiar noi educatorii: fn cducalor trebue să 
vedem nu numai pe predicatorul moralei dela tnălţimea 
catedrei, ci şi pe omul, <:;are este un produs al mediului 
social, în care trăeşte , 

Dupăce a părăsit şcoala, sunt alţi factori ca1·i faso~ 
nează pe fostul elev : breasla din care face parte~ parti
dul .politic în care s 1a înscris ,. cotet·ia hterară sau · artis
tică, etc. Din acest punct de vedere, se poate vothi de o 
morală de familie, o morală de breaslă sau de grup pro
fesional, o morală de clasă socială, ~te. 

Există o morală de familie? Familia să înrâuriască 
ln rău asupra copiilor? Se poate acest !acru. Devadă: 
Un profesor din Bucureşti, d-l Bogdan Duică, a făcut mai 
de mult o stalistică in clasa 1II- a a unui liceu şi a afiat că 
.un mare număr de elevi cunoştea foarte multe jocurj in cărţir 
cu numele cele mai ciudate, pe care le-au învăţat, evident, a
casă, în familiile lor. Rolul rău, pe care I exercită adesea fa
milia? Dovadă, este uşurinţa cu care mai totdeauna părinţii 
fac concesiile cele mai largi copiilor lor. Tot aşa putem vorbi 
de înl'âurirea rea a camarazilor. E cunoscută morala şcolă
rească, care stigmatizează pe cei ce se .silesc la învăţătură 
cu epitetele cele mai urâte. După ce elevul a eşit din şcoală, 
unde i s'a predicat simţul datoriei, inlră într1

0 breaslă·. 
Există fel de iei de prejudicii, ba chiar procedee 

m.orale cat'acteristice fie c ărui grup ptofesional : bacşiŞ.ul, 
hatârul, nepotismul, linguşirea, :sunt atâtea păcate morale 
ce caracterizează unele bresle. Dar şi clasa socială, din 
care facem parte, are morala ei : pentru cei mai mulţi 
din clasa celor bogaţi e uu drept de orjgine aproape d,~ 
vină să tragă beneficii din munca celor săraci ; la rândul 
for mai to{i săracii socotesc că nu e niciun păcat să ră~ 
peşti din averea celor bogaţi; dimpot1·ivă, a răpi din ave· 
rea bogaţilor e socotit ca un act de justiţie S) ci ală. 

Expuşi acestor diverse înrâuriri ne întrebăm ce au fa.cut 
atâtea generaţii de elevi cari, in decursul timpurilor, s'au p~ 
rindat prin liceele noastt'e? Desigur, unii, cei mai puţirii„ au 
păstrat totdeanna în viaţ!t o fărâmă de ideal care~ în cioc
nirea eu brutalităţile vieţii comune, le-a luminal calea, fe
rindu-i de rătăciri. Alţii au dus o viaţă de oportunism 
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comod. Mulţi - dacă nu cei mai mulţi . - · au aruncat 
peste bord tot balastul moralt cu care şcoala le·a impo· 
vărat mintea. 

Ajun:gem în chipul acesta, în mod firesc, la întreba
rea; cum vom putea împiedica degradarea elevilor noştri? 
cum vom lupta contra înrâuririlor rele ale mediului social 
sub diferitele lui aspecte? Un mijloc practicat în toate 
timpurile, fiind cel mai lesnicios, a fost predica de pe 
catedră sau de pe amvon, cu un cuvânt, jnstrucţia morală. 

Pen!ru atingerea pe această cale a scopului propus, 
s'au pr-odus capo·d'opere de elocvenţă morală sau reli„ 
gioasă. Insă rezultatele obţinute nu sunt in măsura mun· 
cii depuse, nici a talenfului şi ştiinţei întrebuinţate. Elevii 
oe vor alege numai cu o .instrucţie aleasă 1 cu uşurinţa de 
a mânui noţiunile abstracte morale, când trebuinţa va cere. 

In cazurile când, pe lângă i nstrucţia morală, consta
tăm şi o moralitate perfectă, atunci acest lucru se dato· 
reşte mai totdeauna caracterului bun înăscut, exemph,lor 
morale din ··ramjlie, etc . . Morala teoretică, d.acă nu e tn„ 
soţită de o temelie morală ereditară, dacă nu e susţinută 
de bune exemple în familie, clădeşte castele în aer, fă
ureşte mirajuri ţe se risipesc la cea dintâi ciocnire cu 
realitatea. 

Un alt mijloc, propus de diferi li filosofi ca Rouseau, 
Fichte etc, afost izola.1tea de societate. Dacă mediul .so
cial e. &şa de rău, să fugjm de el. Să creieru şcoH în 
munţi, în păduri; să depărtăm pe copii de Sodoma şi 
Gomora, care sunt oraşele moderne. Să clădim şcoli model 
cu cele mai mari sacrificii băneşti, cu profesorii cei mai 
buni, formaţi în cea mai bună şcoală pedagogică. O clă
dire cu tot confortul moderni cu grădini vaste, livezi in~ 
cântătoare, lacuri etc. Această cale poate fi buhă, însă 
greu de aplicat, când e vorba de Hducat massele de copii 
ale păturilor largi ale poporului. Aceste şcoli model pot 
fi un· excelent mijloc de educa\ie pentru bogătaşi, însă nu 
pot lua, mai ales în ţara noastră, aşa e.xtensiune, 'intre 
altele, din motive financiare - încât să rezolve problema 
<!ducaţcei morale a masselor. 

Care va fi atunci calea mântuitoare,. pe care sl\ că-
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lăt1zim fără şovăire paşii noştri, rămânând orbi şi surzi 
faţă _de toate ademenirile pierzătoare ale societăţii ? Sin
gurul principiu rodnic în viaţă este i'Jif ăptul1•ea, singurul 
ţel ce trebuie s~ urmărim este fapta. Chiar şi în dome
niul activităţii pur intelectuale, ca în studiul matemateci
lor de ex., o cunoştinţă nu merită cu ade:vărat acest nume 
decât dacă aplicatia se poate face uşor şi repede. Cu 
atât mai mult tn chestiuni de morală înfăptuirea este sco
pul de căpetenie; fapta morală e criteriul după cate pre
ţuim valoarea oricui. Activitatea organizată, continuă, con
trolată la fiecare pas, binecuvântată prin rezultate bune, 
vădite, este supremul ~i unicul ·bine. în viaţă. Numai a
cea maximă morală devine proprietate intimă a sufle~ 
tutui care, din simplă cunoştinţă teoretică, prin repetare 
continuă, se transtormă în obiceiu. Când a ajuns obiceiu} 
acţiunea morală se produce cu siguranţa unui act reflex 
şi cu statornicia unui instinct. Cum vom putea să facem 
pe elevi să ajungă Ja acest grad de trăinicie morală? 
Făcându·i să practice toate învăţăturile motale. fn cc 
ehip ? Putem porunci cui va să fie milos, să fie drept, de
zinteresat, să iie patriot? Aceste virtuţi nu se pot pro„ 
duce după comandă; se pot lăn1ttri le.oteticeştct dar nu 
se pot împlânta în sufletul copiilor prin simpla exprimare 
a dorinţei educatorului. 

Atunci cum vom proceda? Va trebui să creiem iu 
societatea şc-olariJor aşa condîţii de viaţă, încât să .fie ne
cesară practicarea tutaror virtuţilor. Liceul să nu 1na1 fle 
o, massă amorfă de copii străini unii de alţii, ci din mit 
locul, ,să crciem aşezăminte necesare bunei funcţionări a 
societăţii şcolăreşti. Să jncadrăm massa şco1atilor prin or~ 
gane indispensabile bHnei convieţuiri, reprezentate de ce1 
mai harnici şi cinstiţi elevi, ferindu-ne evident, pe cltt po· 
sibil, să nu cădem In artificial sau inutil. - Nu vom ma, 
predica după nume niciun sentiment : nu ne vom mărgini 
să vorbjm elevilor de milă, ci ii vom învăţa să practice 
1nila în mod activ şi inteligent. Umăr la umăr cu cei m.ai 
destoinici dintl'e dânşii, vom coopera la ajutorarea elevi
lor săraci. Elevii, din mijlocul lor, vor trebui să alcătu
iască mica jnstituţie, care să asigure putinţa de desvoltare 
morală şi: intelectuală a celor să1·aci. 
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Nu le vom predica n:umai ex (}(Jthed1·a iubirea de pa~ 
trie. Mai ales în acest domeniu s'a făcut şi se face abuz 
de multă vorbă. Iubirea de patrie sau patrlotism Inseam„ 
nă respect faţă de patrimoniul naţiunii noffstre, Acesta 
cuprinde tot ce a rămas dela părinţi. Exist~ un patrimo~ 
niu moral, format din ideile şi sentimentele celor dispăruţi 
.şi celor f'-e acum sunt în viaţă1 şi există un patrimoniu 
material: toate bogăţiile materiale ale poporului nostru. 

Numai dacă respectăm $i cruţăm patrimoniul mate• 
rial al naţiei noastre, putem ajange la adevăratul patrio~ 
tism. ~o.. ne mplţumi numai cu manifestarea verbală a unor 
sentimente frumoase şi a risipi bogăţia materială a nea
mului nostru, înseamnă o falşe aparenţă de patriotii-im. 
Nu pot iubi patria decât silindu~mă să cresc bogăţia ei. 
iceasla e temelia adevăratului patriotism, pe când măr
turisirea sentimentelor patriotice, în forme oricât de lite, ... 
ral'e şi cu oricât elan oratoric, costă a.şa de puţin! p·or· 
nind dela ac€as lă concepţie, elevii vor trebui să respecte 
nu numai toate re,gulele de bună purtare, care forme-azi 
tradiţia acestui liceu, ci mai ales vor trebui să păst11eze 
cu sfinţenie în cea mai bună stare posibilă, patrimoniul 
material al şcoalei: mobilierul şi tot materialul şcolar. In 
acest chip vor avea adânc sădit în suJletul lor 1·espectu,i 
bit1ii1tliii pitblic. Acest sentiment, înfiripat zi cu zi 
şi întărit prin continua lui punerl~ în joc, va fi dus de e~ 
levi în viaţa publică, după ce vor părăsi şcoala. Elevil cei 
mai ordonaţi vor fi custozii întregului avut al şcoalei şi 
controlorii tuturor celorlalţi. In mod practic elevii vor trebui 
să înţeleagă ~ă avutul unei .şcoli este lăsat de înaintaşi 
pentru folosul lor cu condiţia ca să-l păstreze .şi să·l mă· 
riască în folosul generaţiilor de elevi ce vor veni după 
ei. Elevul, care nu cruţă averea materială a şcoalei, puate 
vorbi oricttt de frumos, poate lua la morală o notă oricat 
de mare, ·valoarea lui morală, în societate, după ce va 
termina şcoala,· va fi problematică. 

Tot aşa nu ne vom mărgini să vorbim elevilor despre 
d.reptate1 ci vom face pe elevi să selecţioneze ei înşişi din 
mijlocul lor pe cei ~ai nepărtinitori, pe cei mai curaţi su.., 
Ilete.şte, ca să· fie ei mentorii morali ai celorlalţi. 
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Pentru înritdăcinarea sentimentelor frumoase vom face 
apel la toate forţele ii ale massei şcolăreşti. Elevîi distinşi 
prin învăţătură sau caracter, vor trebui să contribue efec
tiv la progresul camarazilor lor. l\1onitorul de clasă va 
trebui să ajungă un factor real, preţuit şi respectat, în so
_cietatea şcolară. 1VIon1torul va fi elevul . cel mai serios, cel 
mai imparţial, cel cu mai multe calităţi morale. Educa-

'forii, coborându·se Tn massa şcolară, trăind din viaţa lor, 
devenind mai democrati în pedagogie, vor cunoaşte te· 
.mein,ic aptitudioi!e fiecăruia.1 vor putea indruma acea.stă 
5elecţionare, mulţămită căreia cei mal de seamă vor fi 
diriguitorii, în cari restul elevilor vor găsi modelele vred· 
nice d·e imitat. Astfel noi, profesorii, vom lua de colabo· 
ratori în opera noastră educativă pe cei mai distinşi dintre 
~)evii noţ;tri. Vom căuta să facem ca massa şcolară să tră· 
iască , cât mai intens o viaţă morală. Toate preceptele mo-
,ralei vor trebui să-şi găsiască aplicatiunea constantă în 
viaţ?, societăţii şcolare. Acţiunea, punerea în lucrare, va 
ii principiul conducător în educaţia morală. 

Oricât de întristaţi suntem când vedem scăderile so· 
cietăţfi de azi, când ne coborâm in mijlocul şcolarilor, 
ihima ni se înviorează, gândirea noastră devine mai op
timistă. Spiritul nostru devine mai entuziast, când vedem 
atâtea inteligenţe, atâtea porniri frumoase, care n'aşteaptă 
, decât munca noastră călduroasă spre a-şi lua un putei·nic 
avânt. Călăuziţi fn viată de luminile ce se revarsă din 

'concepţiile sublime ale marilor gânditori) şcolarii vor re
zista tuturbr ispitelor, vor căuta prin practicarea virtuţi
.lor, prin exemplele vieţii lor de toate zilele, ::,ă devie fac
tori de înălţare, de înobilare a vieţii noastre «olectivc. 
Numai pe această cale vom ajunge a. face ca v] aţa noal:5-
tră să fie mai foloi:sitoare, mai frumoasă, mai vrednică de 
trăit. Numai în acest chip generaţia care vjne, va con
tribui la creşterea tot mai mare a numelui poporului nos
tru în mijlocul celorlalte naţiuni. 

G. CORIOLAN 
Directo.rt1l Ljc. <Mircea cel fliit nîn • 
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CNEAZUL Şî'Ef AN VOGORIDE 

Despre cneazul Ştefan Vogoride [a noi, in ţară, în genere 
se crede că i de origine grec.ească, anume din l"anar. Cred că 
lămurîrile de mai jos, extrase dintr'un articol publicat de P. Ca· 
rapetr:0f în revista bulgară „Bălgarsca sbirca" 1902 p. 37 sg, 
vor fi de int-eres pentru istoriografi a română. 

Autoru[ ne spune că Ştefan Vogoride se născt1 în târgule· 
ţLi'l Cote[, care a dat mai mulţi oameni insemnaF pentru Bulgari, 
din tatăl Ţonco şi din mama Anne. şi că se inrudia cu Vlădica 
din Vraţa . 

Clase[ e elementare le făcu in Cote!, in Ii mba g.reacă bine, 
înţelts, după care fu trimis, dimpreună cu un frate al său, să-şi 

continue cursurile la şcoala grecească dela Bucureşti. în floare 
pe acea vreme. lntre alţii, avu de profesor pe Lamoros Fotiades. 
Aci învăţă bine limba greacă şi franceză. Apoi, la Constantinopol 
se desăvârşi şi în limba tun;eas,ă. 

Ca cunoscător al limbii franceze, fu numit ia slujbă la n1i
nisterul afacerilor streine şi în curând fu trimis in Egipt. Apoi 
fu numit caimacam în Moldova. 

Distingându-se ca diplomat la îni!heerea tratatului dela Adria
nopole, 1829, Sept. 2, dintre Turci şi Ruşi, deveni omul de în
credere al Sultanului Mahmud ll, care îl însărcină cu diferite 
misiuni importante la Petrograd. Pu numit me1nbru in 1'anzimal 
(1840), când începe să se s =mtă acfivitafea sa pe lângă Sublima 
Poartă. Apoi este numit beia al insulei Samos: funcţie pe care 
o conduce dela Constantinopol. In locu-i administra insula gi
nerele său, C. Nlusura. După Vogoride este nnn1lt beiu &I Samo
sului loan Ghica . . 
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In ealitat~ de caimacam al Moldovei, rar de tot fu la laşi. 
(n Turcia ajunse la cele mai înalte titluri până la cel de riut

bei-bala (înalt Domn), titlu ce pe vremea aceea nu se da de 
cât chediv:ului Egiptului, beiului din Tunis şi Domnilor Princi
patelor româneşti şi Serbiei, fără însă ca aceştia să aibă şi titlul 
de inalt. 

St. Vogoride se căsători cu moldoveanca Doa1nna Jlallu, 
care se stinse cu mult înaintea I ui. Avu trei fii şi pa:trH fiice : 
B-eizadeua Iancu, care-i ţinea locul la Samo.s, înebunit n-:ai târ
ziu ; beizadeaua Nicolc..chi, ~are ocupă la 1839 postul de secretar 
al ministrului turc dela Paris, devenit ministru de finanţe aJ cai
macamului Moldovei, Teodol' BaJş.~pentruca, după moartea aces
tuia să devină el însuşi cait11aoan1 al Mo'dovei. Acesta se căsă
tori cu Ecaterina, unica· fiică a boerului moldovean C.onachi, din 
care cauză se numi Conachi-Vogoride. La 1856, în virtutea tra
tatulul dela Paris, Basarabia un:Rdu-se cu Moldova, Nicolachi-Co
n,rchi-Vogoride emfse la laşi chrisovul (10 lur.ie 1858) prin care 
hotărâ ,deschiderea şcoalei bulgăreşti din BoJgrad. După dânsul 
a rămas un copil, ofiţer (I a 1902) în armata 'română şi ca re, 
după abdicarea lui Alexandru Battenberg) veni la Târnova cu 
aspira(1i de domnitor. 

Al treilea fiu fu- ,:l.leco, mulţi ani secretar la ambasada tur-
1!:ească din Londra, apoi ministru în Turcia şi guvernator al lt11-
meliei orientale 81 trăia în 1902. 

Ne mai :vorbeşte despre fiicele lui Vogorfcle, măritato toate 
bine; una dintre ele, Smaragdat după prinţul Mihail Sturdza. 

Despre mama lui Vogoride ne spune că a murH la Con~ 
stantinopole pe la 1851 în vârsta înaintată de peste o sută de 
ani şi că n'ar fi ştiut decât limba bulgară, de şi era numftă 
«cocona» şi r1clo111na». 

ln casa lui Vogol'lde ctse vorbla n1ai l1Hllt ron1âneşte şi 
foa1te ral' gi·eceşfe}) (pag. 41) "Vogoride nu uorbia niciodatli 
bulgă,eşte, căci uitase li111ba, dar pric.,-pea lot ce se vorbea in 
această li111bă. Cu bulgar ii ele obiceiu vorbi a greceşte sau turceşte». 

Cres.cu patru bulgari din Cotei., susţinându-i pe la şcoli (gre
ceşti, bine înl eles), între cari şi pe Sava /iacotvski, revoluţiona
rul de mai târziu, cu sediul la Brăila. 

Lăsă, între altele, prin testameaf, să se ridice o biserică. la 
Cotei (grecească), pentru care însărciră ca epitropi pe patriarl1ul 
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Ierusalimului, pe ginerele său Mihail Sturdza, pe Alecu Fotiade 
şi pe notabilul din Cotel, Hagi-f>etre Hagi Mateof. Biserica însă 
nu se făcu, probabil din pricina certei ivite între bisi,rica ~reacă 

şi bulgară, imediat după moartea Jui Vogoride. 
Acestea sunt şti rile ce ne dă autorul despre Vogoride, care 

pe bulgăreşte ar fi sunat Bogorivici. 
Alte ştiri despre dânsul, mai mărunte, găsim în Period-Spi· 

sanie cartea LXII ; în Bălg. Sb., anul 1902, pag. 110, unde ni se 
apune că Vogorfde dărueşte o casă a sa la Constantinopol, pen• 
tru interneierea primului paraclis. bulgăresc (1848) şi despre care 
Sava · Racowski ne spune că i s'ar fi plătit casa şi partea ce ar 
fi Inat îA diferite ocaziuni aspiraţiunilor bulgăreşti. 

PERICLE PAPAHAGI 
Directorul ] ' cenlui din Silislra 
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SCRISORI 

TOT PE PUTERE SE BAT ŞI AZI 

Zicătoarea veche spunea că ; ,, O,nul sfiuJeşle locul". Arivis
m,.!J nou pretinde, ca: ,,Locul să sj'inţiuscă pe ont ". 

Dintr 'acest contrast de vederi, între cei cari ştiu să zidiască, 
şi cei cari nu pot trăi fără să dărâme. s'a născut o luptă , din 
care meritde şi cara:terele au eşit învinse şi date la 9 parte. De 
atun~i, pe locurile ·ce s'ar fi căzut să le ocupe acestea, se ceartă 
toate nulitătiie, pentru caşă se ridice şi să facă averi. 

Pentru aceşti ciocli, trecerea liniştită dt;la o oiganizaţiune 
la alta, or i dela un principiu de acţiune abusi-v, la altul corect, 
nu se poate face, decât răsturnând tot ce a construit experienţa 
veacurilor. Nimic nu-i poate încredinţa că orice muscă nu 
poate face miere şi că toate steagurile ou sunt roşii. 

l rnbătaţi de şeoala demagogiei şi lră ind din contribuţii le ne· 
ofiţilor, pufin le pasă de ruina ce lasă după dânşii şi nici se 
gandfsc c~ precedentele ce creează, pot folosi altora. 

Eclipse, fireşte, se arată uneori in viaţa naţjunilor; dar lu· 
mina degrabă le stinge; căci, desgrădirea iniţiativelor individualet 
in tensitaiea muncii ajut1 tă de ştiinţei e a plf cate şi garantarea drep
tului de proprietate, sânt arme oţelite şi invincibîle, care apâră 
Democrafia de orice atacuri anarhice al~ Demagogiei. 

Experie11t11 apoi a învăţul pe [iecare c!t un Stal, ca s l 
poată prospera, are nevoe de capacitsţi reale, care să- l conducă 
şi ..:ă, dac;ă sub un pretext sau altui, acestea nu se iau din orice 
clasă se găsesc, ci sânt înlocuite cu sput11ele, pe cari bătaia va• 
!urilor trecătoare le-alt scos la iveală, ce ordine şi siguranţă rnai 
poate fi înăuntru şi ce relaţii în afal'â, căci tJate t~rife c1.; s'au 
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izolat, au pierit a$fixiate de însăşi egoismul 1011; şi egoismul ntl 
este decât o pecetie a deşertăciunii. 

De veacuri cugetătorii, ca să scape lumea de spiritele ab
solustismului, şi-au căsnit mintea să alcătuiască o Constituţie de 
stat, trasă au,nai din dreptul bazat pe natura şi necesităţile omu
lui, regi1n care s'a numit de1nocratic, pentruc~ printr'fnsul su· 
veranitatea dela }Io nare a trecut la Popor. 

Bătrânii noştri, apreciind foloasele acestui regim, s'au grăbit 
a.J adopta încă dela 1866, înscriindu-i principiile în Legea cea 
mare a Ţă:-ii. Din totalitatea dispozitiunilor lui, au amânat nu
n1a i acordarea votului obşte$c, până ce Popa ~ul să fie pregătit 
pentru deHcata misiune, de a da directive în conducerea statului. 
pregătire, pentru care tofi fruntaşii partidelor de atunci şi-au 
luat _îndatorirea a o face cât mai degrabă şi cu orice sacrificii. 

Spiritele rele însă, care le-au succedat la cârma Tării, în 
dorioţa de a-şi prelungi cât mai mult stăpânirea şi a o putea 
supune intereselor lor personaie, şi-au făcut o armă dintr'această 
amânare, aşa că, dela acea dată, m;stficarea Naţiunii şi frustra~ 
rea statului, subt toate formele şi cu tot luesul de formalităfi in 
descărcare, au · luat din ~e ln ce nişte proporfii, la care nimeni 
altul n 'a putut ajunge. 

Cu cât ei erau mai nesăţioşi, cu atât amânau instrucţia 

poporului, subt diferite pretexte. Cu cât dânşii îşi puteau p1ăti 
cu favoruri şi slujbe mai mulţi partizani din colegiile restrânse, 
cu atât ei erau niai ant voie de doborât dela cârmă şi deveni au 
mal tirani, astfel că .: prin exemplele din ce în niai arbi
trare, rnorali1atea proverbială a celor de jos aste astăzi înecată 
ia desfrânarea celor de sus I 1 nsăşi principiile fundamentale ale 
demoerafiei, această aşezare senină şi creştinească; au fost pre· 
făcute de către aceşti tirani făfarnici în arme de speculă. Ce 
foloase dar. mai putea se. dea regimul democratic de· şi în
scris în Constituţiune, dacă în Joc să-l păziască, ttnii l·att tuns, 
alţii l-au 1nuls; unii i-au luat pielea, al(ii carnea; diind po
porului ntunai oasele, ca să+i tociască dinţii, ca să nu poată 
1nuşca r . 

A venit pacea şi cu dânsa aplicarea votului obştesc, care a 
adus la G-uvei'n şi în Parlamente aşa zisa lume nouă. Nu discut 
aici, nici calitatea ei, nici numele ce i s'a dat; expun numai 
faptele. Care era prima datorie a acestor noi reprezentan~J- cari 
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în numele întregei populaţiuni, veniau aă vindece ranele trecutu
·1ui şi să uşureze lipsurile prezentului? 

Să ne dea, mai înainte de toate, 1,1n guvern naţional, com
pus din ttJt cc are Ţara mai lun1inat şi 1nai încercat, şi aceasta 
cu voia sau fără voia unuia sau altuia, c~ci Ţara întreag,ă 
îl cerea, guvern ce totdeauna ni s'a refuzat şi pe timpul p_repa
rativelor şi pe acela al războiului. 

N'a u făcut-o L 
Pentru a opri apoi mersul . desfrâului, pornit şi îatreţinut 

de către însuşi autorităţile saperioare. trebuia imediat să dea în 
judecată, .spr:e a fi pedepsite, atât fără-de-legile comise până as
tăzi, cît -şi să impun~ la taxele cele mai grele averile câştigate 
în ·mod ilicit subt orice formă, sume care, pe măţ;ură ce s'ar fi 
inca.sat. să fi fost împ,ărtite ca despăgubiri de răsboiu, mai întâi 
celor cu desăvârşire ruinaţi, şi apoi la cei ma, putin devastaţi; 
peo.tru ca toţi aceşti nenorociţi, rămaşi pe drumuri şi gata să se 
a~aţe · de orice făgădueli mincinoase, să-şi fi putut face, priritt'in
sele, .rost de muncă. 

Prin singurele aceste două măsu~i, cu nepărtinire aplicate, 
guYernul car.e le-ar fi luat dela început, şi ar fi atras,-nu nu
·mai bine-cuvântările şi sufragiile naţiunii întregi, dar încă ar fi 
stârpit dinfodată abusuriJe, ar fi ridicat moralul public, ar fi mărit 
producţiunea Ţărfi îu raport cu num~rul braţelor, pe eare plafa 
din despăgubiri le-ar fi pus în stare să producă şi pe deasupra 
ar fi tăiat scurt orice imftuenţă a propagandelor anarhice. 

N'au făcut nic,i aceasta; din contra, a11 amnestiat pe toti 
tâlharii şi pe toti deserforii, cari s'au îmbogăţit din averile eelor 
ce şi-au fâcut ·datoria ; ba încă, le mai râd şi în nas [ 

Odaiă satisfăcute aceste două nevoi -capitale, concomitent 
cu parcelarea grabnică a pământului la s~teni şi cu organizaţi.u
nea nepărtinitoare şi bine studiată a muncii faţă de capital, era 
indicată instalarea temeinică a aplicării riguroase a unui princi 
piu de acţiune legal şi corect îu toate actele de guvernământ şi 
administra.tiune. în locul aceluia de bun plac, pe care de atâta 
amar de vreme ii practică autorităţile faţă de Naţiune şr Stat. Căci 
nu legile ce avem sânt vinovate de haosul şi lipsu1,ile în care 
bălăcin1 ; ci acei cari le interpretează şi le aplică în folosul lor. 

ln loc însă ca noii reprezentanţi ai votului universal ijă 

se fi i.ng~ij it mai întâi de nevoile urgente ale· poporului, dânşii, 
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odată văzuli in Parlament. s'au constituit in nenumărate miel 
grupări şi fiecare din ele s'a repezit c11 urlete şi scandale &ă 
ia puterea cu asalt ! Şi pe ce însuşiri personale ori programe 
se întemeia1ă? Pe o a doua expropriere quasi-totală a moşiilor 
particulare, fără nici o platâ sau pe mai nimici Pe trecerea de fapt 
a caselor proprietariceşti în stăpânirea chiriaşilor ; pe politică 
şi pe tot felul de jafuri, din care dânşii trebuiau să iasă mari 
şi bogaţi !. 

Văzând ce se petrece, cine nu s1a în tn, bat : Cum se poate 
ca în Ţara aceasta, unde oricine, cu puţină muncă şi în orice 
direcţie poate trăi mai uşor decât oriunde, să se găsiască oa
meni cu aşa judecată cari, în goana lor după nişte aspiraţii, ne~ . 
potrivite nici cu talentele, nid cu pregătirea lor. să--şi abaodo11eze 
carierele, în care se puteau face folositori Ţ~rii. spre a-.şi consu• 
1na activitatea şi energiile căsnindu-se să facă pe lume să creadă 
că, din patin1a şi întunericul lor, se va lumina Naţiuneaşi că, din 
jaful celor cari au strâns n1unci11d şi economisind, să poata face 
prosperitatea trântorilor cari risipesc l 

Unde văd dânşii la noi pletora aceea de Jucrători din tă

rile jndustriale, peste măsură de populate, cari, dacă sunt goniţi 
din fabrică,mor d-{'l foame? Şi apoi în lipsa în care suntem de ca
pitaluri băneşti şi de ştiinţă ori practică profesionaJă, fără ini• 
ţiativă şi perseverenţă1 .ce folos poate să aducă lucrătorului scum
petea lucrului, când în aceeaşi ptoportie se seu tnpeşte şi traiul ? 
Prosperitatea unei Naţiuni a început totdeauna şi pretutincteni 
cu educafî unea şi instrucţia profes:onală a celăţenilor. Numai 
prin acestea, ajutate de înlesnirile tuturor mijloacelor economice 
moderne date de stat, s'a putut uşura n1unca manuala şi iefteni 
producţiunea şi, prin urmare, traiul. 

De aceea, reglementarea raporturilor dintre di versele acti~ 
vităţi naţionale a fost, este şi va fi cel mai mare prilej de stu
dii îndelungate şi aprofundate a celor n1ai de seamă specialişti 
cari, cumpănind bine raporturile, să poată netezi asperităţile ; 
iar nu, cum se iace la noi ca, după ce au citit seara o scriere 
pe care -nici nu au ·1nţeles·o, să confecţioneze a doua zi legi după 
dânsa, croite după alte stări şi alte interese, căcf: () lege, ca să-şi 
poată avea autoritatea ei, trebuie să fie /'ructul experienţei, iar 
nu impusă ca sistem de don1 ina!iune. 

C, D. PARl4NO 
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CONO.UlSTADORES 
{DIN JOSE l'\ARlA DE f:JEREDIA) 

ln, stolur·i nia,·i, ca cŞoi1nii ce se a,vâ'lita ''l·t 
Săfu,i să 1nai inau,re trufa şele niizei'ii 
Şi beţi !le„u'li vis e1·oic1 &rutal, cuee1·-ito1\ 
Por1ii1·ă căpita11,-îi di'li Palos al Jfoghe1·ii. 

sbo1· J 

Mergeau să cuce1·iască vestitele metale 
Ce' 1i 11iu'liţii di1i Oipatigu p'l·i1i hr·ube se cocea ii ; 
Ia1· calilele*alizeie szeb tropic le 

1 
'lieli1iau 

Cata.rgele-aplecate şp,re ţttri occ.id.e1ital.e 

Visâ1id i·1i 01·ice sect·1'·ă o 1iO'!tă epopeie, 
1 i tegă1ia' 'l'l nii1·agiiil -ui1i ui bogat ţi'liu, f. 
F osf O'l'escer1iţa 1nai·ii s·u;fiate de-a z,izeie. 

Saii, aplecaţi pe 1narg·i'lti de albe cai·avele, 
P1•,iv,ia.:'u, cu1n 'lictsc d-in ape, pe-'Mllt cer 'll.~~tf11oscut, 
lrt l1t1nile-a:itst1·ale ·1iebcln;u,ite stele .. 

SALSOVIA 
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SCOICA 
(OlN JOSE ft\ĂRIA DE HERDIA) 

.Fru1noa,să, scoicii, oa,re pri11 câte reci oceane 
71;-au legii11a,t sideful lra,gil şi a,rgi11tos 
111 verzile abisuri de a,pe diăfane 
Mareele, curenţii şi valul spumegos! ... 

Azi, 111 nisip, departe de Bn~xul cel siirat, 
1'e ocjili11eşti la soa,re pe a,urita, plaje; 
Ci hi za,c/a,r ti~e somnul, etici lu11g şi desperat 
llueşte glasul miirii şi geme '11 a, ta, coa,,je. 

llJ.i·i sufletul a,se1ne11i cu scoica, cea, .,onoră ... 
Şi cum ecoul 1niirii tot fierbe '11 golu~i i11cii 
De pa.r'că 1nii de glasuri odiJ111a. şi o imploră- _; .. 

'J.1fJt a,stfel ljÎ 111 p1eptu-1ni, prea, pli11 de J,t;a, odatii-,' · 
lCter11 riisu11ii zvo11uri de patimii a,dâ11cii 
Coi o c!1ema,re BU,rdii şi-ali"it de '11depiirta,ttt. 

SALSOVJA 

• 

• 
• 
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PAGINI ALESE 
DIN 

ERNEST RENAN 

I. 

CE ESTE O NAŢIUNE? 
(ll'tagment dinb: ·o eonfcrinţ~) 

O naţiune este un suflet, un principiu spiritual. Două 
lucruri care„ de fapt, nu fac de cât unul alcătuesc acest 
suflet, acest principiu spiritual. Unul se află irl trecut, 
celălalt în prezent. Unul este stăpânirea în comun a unei 
bogate meşteniri de amintiri ; celălatt;este consimţirea ac
tuală, dorinţa de a trăi împreună, voinţa de a continua 
punerea in valoare a moştenirii pe care am primit-o în in
diviziune. Omul, domnilor, nu se improvizează. Naţiunea 1 
ca şi individul, este capătul unui trecut de sforţări, de 
jertfe şi de devotament. Cultul strămoşilor este dintre 
toate cel mai legitim; strămoşii ne-au fâout ceea ce sun· 
tem. Un trecut eroic, oameni mari, glorie (înţeleg pe cea 
adevărată), iată capitalul social pe care aşezăm o idee 
naţională. Să ai glorii comune în trecut, o voinţă comunl\ 
în prezent, să fi făcut lucruri de seamă împreună, să 
voeşti să mai faci încă, iată conditiile esenţiale pentru a 
fi un popor. Iubim în proporţie cu jertfele pe care le-an1 
consimţit, cu nenorocirile pe care le-am suferit. Iubim 
casa pe care am clădit-o şi pe care o lăsăm moştenire. 
Cântecul spartan : Suntem ce-aţi fost, vo1n fi ce sunteţi, 
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este, ln simplitatea lui, imnul prescurtat al oricâreî patrii. 
In trecut, o moştenire de glorie şi de păreri de rău 

de împărtăşit ; în vii tor un acelaş program de realizat ; 
să fi suferit, să te fi bucurat, să fi nădăjduit împreună, 
iată ceeace face mai mult de cât vămile comune şi gra„ 
niţele conforme cu ideile strategice ; ia.tă ceeace înţelegem 
cu toate deosebirile de rasă şi de limbă. Ziceam adineauri: 
~să fl suferit împreună''; da, suferinţa Ja olaltă uneşte 
mai mult decât bucuria. Când e vorba de amintiri naţio
nale, doliul face mai mult decât triumful; căci el impune 
datorii şi ne c.ere sforţări comune. 

O na{iane este, deci, o 1nafe solidaritate, alcătuită 
din sin1ţimântul jertfelor pe care le-am fiicut şi al acelora 
pe care suntem gata să Je mai facem. Ea presupune un 
trecut; ea se rezumă, totuşi, în prezent, printr'un fapt 
tangibil : consilnfirea, dorinţa li1npede e:x:prilnală de rt 
continua vieţuirea laolullâ. J~xisten/a unel naţiuni este. 
(iertaţi„mi această metaforă) un plebiscit de t oaf e zilele, 
precum existenţa individului este o afirmaţie veşnică de 
viată, Oh! ştiu, aceasta e mai puţin metafizic decât dreptul 
divin, 1nai puţ.în brutal decât dreptul pretins istoric. ln 
această ordine de idei o naţiune, tot· pe atâta cât şi un 
rege, nu are dreptul de a spune unei provincii: "lmi apar
ţii, te iau''. O provincie, pentru noi, sunt locuitorii ei; dacă 
e cine\7a care are dreptul să fie consullat, este locuitorul. 
() naţiune n'are niciodată un adevărat interes să-şi ane
xeze sau să:şi păstrez~ un ţinut fără voia luL Dorinţa 
vie a naţiunilor este, în definitiv, singurul criteriu Jegitirn, 
acela Ja care trebue totdeauna să revenim. 

Am alungat din politică abstracţiunile m~tâfizice şi 
teologice, Ce mai rămâne apoi? Rămânfl omul, dorinţele 
sale, nevoile sale .• $ecesiunea ( d~spărţirea politică), îmi veţi 
spune şi, la urma urmelor, fărămiţarea naţiunilor, sunt 
urmarea unui sistem, care pune aceste veehi organifime 
la bunul plac al unor voinţe adesP.a puţin luminate. E lim
pede că 1 într' o as tfe1 de materie, niciun principiu nu tre
.bue să fie împins la exces. Adevărurile c;Ie acest ordin 
nu sunt aplicabile decât în întregul lor şi într'un chip foarte 
general. Voinţele omeneşti se schimbă ; dar ce nu se schi~-
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bă aîci pe pământ ~ Naţiunile nu sunt ceva veşnic. ~le au 
avut un început, -vor avea şi un sfârşit. Confetleraţ'ia eu
ropeană, probabiJ, le va înlocui. 

Dar nu. aceasta-i legea veacului în care trăim. In clipa 
de faţă, existenţa naţiunHor este bună, trebuincioasă chiaf'. 
}i~xistenţa lor este chezăşia libertăţii, care s' ar pierde dacă 
l\lmea: n~ar avea decât o lege şi un stăpân. 

Prin facultăţ.ile lor felurite, adesea potrivnice, naţiu
nile se slujesc la opera comună a civilizaţiei ; toate aduc 
o notă În acest mare concert al omenirii care, într'un cu
vânt, este cea mai înaltă realitate ideală pe care am pu
tea-o atinge. Isolate1 ele îşi au pă1·ţile lor slabe. Imi zic 
adesea că un individ, care ar avea nişte defeetet socotite 
la o naţiune drept calităţi, care s' ar hrăni cu o glorie de
şa.rtă1 care ar fi intr'atât de gelos, de egoist, de cârcotaş, 
care n'ar putea să 'ndure ceva fără să·şi scoată sabia 
lui din teaGă, ar fi cel mai nesuferit om. Dar toate acestB 
djsonanţe de amănunt dispar tn întreg. Biată orr1enire 1 eât 
ai suferit l câte încercări te 1nai aşteaptă încă. l O, de-at' 
putea spiritul îoţelep'ciunii să te' călăuziască spte a te păzi 
de nenumăratele primejdii cu cari ţi-e semănată c.alea ! 

.l\Jă rezu.m, domnilor. Otnul nu~i robul nici . al rasei 
sale 1 nici al limbii sale> nici al religiunii sale, nici al cursului 
fluviilor, nici al direcţiunii lanţurilor de munţi. () 111are iH
gr{i.nui.dire de O(lllleni, ca niintea sânătoasâ. şi cu illilna 
calclă, creeazii o conşliin/â ,noralâ, care se 1lurneşle o 
natiune. ~~tâta vreme cât această conştiinţă morală îşi 
dovedeşte puteTea prin jertfele pe care le cere abdicarea 
individului în profilul unei comunităţi, ea e::ste legitimă, are 
dreptul să existe, 

Dacă se ridică îndoieli asupra graniţeloT sale, con
sultaţi populatiile pentru care se ceartă. Ele au tot dreptul 
să aibă o· părere În această chestiune. Asta o să trezi ască 
surâsul Ia :filosofii transcendentali ai politicei, aceşti in· 
failibih cari îşi petrec viaţa înşelandn-se pe sine şi cari, 
dele. înălţimea principiilor lor superioare, se uită cu milă 
la 11-terre-a-terre G -ul n1Jstru. ,,Să consulţi populaţiile> fui ! ce 
prostie J Iată nişte hiete idei franţuzeşti, cate pretind sil 
înlocuim diplomaţia şi războiul cu mijloace de o simplicf„ 
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tate copilărească"'. Să aştept.ă1n, d-lor; să lăsă111 să treacă 
domnia transcendentalilor, să ştim să suferim d:spreţul 
puternicilor. Poate că, după multe dibuil'i nerodnice, ne 
vom întoarce la modestele soluţiuni empirice. 1fjjlocul de 
a avea dreptate în viitor este, uneori., să te poţi resemna 
să fii de modă veche. 

--:-·--

ll. 

EOUCA'fJA POPORULUI 
(<lin :· Viitorul ~tiinjc i") 

Innobilarca şi e1nanciparea tuturor oan1enilor prin act.i
unea Civilizatoare a societăţ.ei, aceasta este dat.oria cea 
n1ai grabnică a guvernnlui în situaţiunea de faţă. Tot ceea 
ce se face în afară de aceasta este nefolositor · sau pre-
1natur. Se vorbeşte mereu de libertate) de dreptul de in
[runiri, de dreptul de asociaţie. Nimic rnai bun, dacă in
teligenţele ar fi în stare normală; dar, până atunci, nimic 
1nai frivol. Degeaba se vor întruni proştii sau neştiutorii, 
n'o să iasă nimic bun din întrunirea lor. SeGtarii !;li oa
menii de partid îşi închipue că numai apăsarea în1piedică 
ideile lor să isbuliască ei se mânie împotriva acestei a
păsări. Se înşeală. Nu reaua voinţă a gu vernu1ui înăbuşe 
ideile !or; ci ideile l0r nu sunt coapte; aşişderea, nu forţa 
guverne.lor absolute, ci deprin1area supuşilor menţine po
poarele în înjosire. Socotiţi oare că , dacă ar fi coapte 
pentru libertate , nu şi-ar face-o de îndată? 

Libertatea de a spune orice presupune că acei 
cărora li se adresează, au inteligenţa şi discernământul 
lreb&1itor ca să facă critit;a a ceia ce li se spune, să pri
miască dacă ·este bine, să respingă' dacă e rău. Dacă ar 
fi o clasă, ce s' ar putea defini legal, de oameni cari ' s~ 
11u poată face acest discernământ, ar trebui să suprave
gf,em ceea ce i se spune; căci libertatea nu se poate 
tolera decât cu marele corectiv al bunului simţ public, 
care judecă greşelile. Oe acea libertatea invc'iţămunlului 
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este o absurditate, din punctul de vedere al copilului. 
Căci ·copilul, prit:nind ceea ·ce i se spune fără să poată 
faoe critica, socotind pe dascălul său nu ca pe· un om, 
care -1şi dă Păl'erea faţă de semenii săi, pentru ca aceştia 
s'o cerceteze, ci ca pe o auforitalel este evident că o 
supraveghere trebuie să fie exercita.tă asupra a tot ceia 
ce i se predă şi că o altă libertate trebuie să .inlo
cuiască pc a sa, spre a săvârşi discernământul. De oarece 
nu se pot alcătui categorii printre adulţi, libertatea devine, 
în ceea ce îi priveşte1 singura soluţie cu putinţă •. Dar 
este netăg<1duit că, .înainte de educarea poporului, toate 
Jibertăţîie sunt primejdioase şi au nevoie de restrângeri. 
Intr'adevăr, în chestiunile relative la libertatea de a-şi ex· 
prima cugetarea, nu trebuie. să privim numai dreptul 
ce-l are c.el ce vorbeşte, drept cal'e este firesc şi nu·i 
rngrădit decât de d!'eptu t celuilalt, ci şi posiţia aceluia 
care· ascultă şi care, neavând totdeauna <liscernămânlul 
trebuitor, este oarecum pus sub tutela Stalului. Deci„ din 
punctul qe vedere al aceluia care ascultă şi nu din punc
tul · de vedere al aceluia ce vorbeşte1 restrângerile sunt 
îngăduite şi legiuite. . 

Libertatea ·de a :spune orice nu va puteâ avea loe 
decât atunci când tpţi vor avea discernământul trebuitor 
şi când ·cea 111ai bună pedeapsă a nebunilor va fi dispre
ţul publicului. 

III 

TINERIMEA ŞI VIAŢA 
(Fr.agment dintr1un di;.curs ţinut la unp'ătţirea p„en1ilor la liceul 

Ludovic cel M~re) 

Problema ocârmuirii ;;ocictăţilor devine diu ce in ce 
mai mult o problemă ştiinţifică, a cărei deslegare presu
pune exerciţiul celor mai rare facultăţi aie spirituJuî. 

ltasboiul, industria, administraţia economică sunt 
acum ştiinţe complicate. Acesta funcţiuni sociale, pentru 
ca1·e odinioa1·~ era de ajun~ să Di curaj, eleganţă şi cinste, 
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presupun astăzi capete puternice, in stare să îmbrăţişeze 
dintr'o dată multe idei şi să le ţină pe toate fixate sub 
privire. Ne plângem adesea că forţa devine singura regină 
a lumii. Ar trebui să mai adăogăm eă marea forţă din 
zilele noastre este cultura spiritului in toate gţadele sale. 

Barbaria este răpusă pentru totdeauna, de oare ~e 
totul aspiră să devină ştiinţific. Barbaria nu va avea nici 
odată artileri~ şi, chiar de·ar av.ea·o, n'ar şti sto mânu„ 
ia.soă. Barbaria nu va avea nici odată industrie savanta~ 
puternică organizaţie politică ; căci toate acestea presupun 
o mare aplicaţie intelectuală. Ori, barbaria nu este in stare 
să aibă aplicaţie intelectuală. Obiceiul aplicaţiei se dobân· 
deşte prjn descipline puternice, a căror taină o posetlă 
educaţia ştiinţifică şi literară. 

Nu de azi, de sigur, a început acest privelegiu al 
culturii intelectuale. Fără a vorbi de antichitate, veacu
rile al XVI~ XVII şi XVIII văzură alcătuindu-se o Europă, 
stăpână a lumii, in numele unei civilisaţii superioare De 
o sută de ani, mişcarea s'a accelerat, cu toate că orga
nisaţia interioară a naţiunilor civilisate a fost adânc modi· 
ficată. 

Societăţile actuale nu mai pot pune temei, ca cele 
de altă dată, numai pe calităţile ereditare a câtorva fami-

. ]ii alese, pe aşezăminte tutelare, pe organisme politice, în 
care valoarea cadrului era adesea foarte superioai;ă ace
leia a indivizilor. Cultura indiyidului a devenit, Ia noi, o 
trebuinţă de mâna intâi. Ceea ce făceau odinioară -eredi
tatea sângelui, obişnuinţele s·eculare, tr.;i;diţiile de familie 
şi de corporaţiuni, trebuie s'o facem astăzi prin educaţie. 

Importanţa instrucţiunii publice se găseşte astfel oare· 
cum înzecită. [ .. uf>la pentru v-iafâ. s'a transportat pe tere
nul şcoalei. Rasa cea n1ai puţin cu/livatâ. va fi, fcirâ 
greş, Stl/Jrin1alâ., sau1 ceia ce la urma urmelor e acela$ 
lucru, arn11calâ pe planul al cloi/ea ele cdlre 1asa cea 
mai t:ultivald. 

Grija iastrucţiunii publice într'un Stat va deveni astfel 
o preocupare cel puţin rgalrt cu aceea a inarmării şi a 
producerii de bogăţii. O naţiune, într'adevăr, se luptă şi 
produr,e prin indivizii r.al·i o compun. l)ar pe- individ îl · 

• 
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creează instrucţia, ce] puţin pe jumătate. Fără indoială, 
mai este · şi darul inăscut, pe care nimic ntt· l îniocue_,1te; 
dar darul înăscut, fără de instrucţie, ramâne sterp, ne· 
producător, ca şi wi hJoc aurifer neexploatat. 
. Socotiţi deci, tineri elevi, ca hotărâtori anii în care 
vă aflaţi şi pe care prea adesea îi privim . ca a11i jertfiţi. 
Datorii austere vă aşteaptă, şi n'am fi sinceri de nu v'am 
face să vedeţi in recentele modificaţiuni ale societăţii 
o.meneşti de cât o micşorare a piedicilor de biruit şi1 
oţtre cum, o uşurare a sarcinilor vieţii. Libertatea este în 
aparenţă o uşurare ; în realitate este o sarcină. Iată toc
mai nobleţea ei. Libertatea angajaiă şi obligă ; ea măreşte 
suma silinţelor -impuse fiecăruia. 

Să priviţi viaţa, ~are vă este rezervată, ca un lucru 
gi;av şi· plin de resp,onsabilitate. Este însă acesta un motiv 
ca să vă socotiţi mai puţin favorizaţi de soartă decât cei 
ce au fost înaintea voastră? Nicidecum, tineri elevi, dim
potrivă. Să nu ziceţi niciodată, ca nemulţumitul de cat'e 
vorbeşte profetul lui Israel ; 4:Părinţii mănâncă aguridă, iar 
fi~lor li se strepezesc dinţii». Partea voastră este bună şi 
văd o mulţime de motive ca să vă pismue.sc, nu nu1nai „ 
pentru că sunteţi tineri şi pentru că tinereţea· este descope
rirea unui lucru prea bun, care este viaţa> dar pentru că 
veţi vedea ceeace noi nu vom putea vedea, vetj şti ceeace 
ndi căatăm cu îngrijorare, veţi avea deslegarerr multora 
din problem.ele polîtice asupra cărora noi. şovăim, pentru 
că faptele n'au I vorbit incă îndeajuns de limpede. Pregă„ 
titi-vă să purtaţi în aceste 1nar1 lupte partea viriJă a ra
_ţiunii voastre culţivate de ştiinţă şi a curajului vostru, copt 
printr'o filosofie sănătoasă. 

Vârsta . voastră nu vă îngădue şovăirea. Nimeni n'a 
tremurat intrând în viaţă. Un fel de orbire) cu · dibăcie 

' pregătita de fire, vă înfăţişează existenţa ca pe o pradă 
dorită, pe care tindeţi s>o apucaţi! .Alţii mai înţelepţi de 
cât mine vă vor feri de cu vreme împotriva părţii de ilu
siuoe pe care o presupune tânăra voastră înflăcărare. Ei 
vă vor vesti nenol'ociri; vă vor spune că viaţa nu se ţi11e 
de ceeace Jâgădueşle şi că, dacă am cunoaşte~o când in
trăm într; ânsa, u' am avea graba 11aivă a_ V11ratei voastre. 
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' . . . 
Cât despre mine, vă n1ărturisesc, nu acesta este $hnţimân· 
tul meu. Viata, care este colea dinainte.a voQ.stră, ca un 
ţinut'. necunoscut ·şi fără. · de margini, am străbătut-o. Nu 
mai aştept dela· ea cine ştie ce mare lucru neaşteptat; 
acel capăt, pe care-l credeţi la nesfârşit, tl văd foarte a
proape de mine. Ei bine, cu mâna pe conştiinţă, viaţa a-· 

' cea1>ta pe care e o modă s1
0 vorbe.şti de rău, am găsit-o 

bună şi vrednică de pofte pe care tinerii o au pentru dânsa. 
Singura ilusiune pe care v' aţi tace-o, ar fi s, o soc o· 

lîţi lungă. Nu ; e foarte scurtă; numai că, vă. asigur, este 
bine s'o fi trăit .şi cea dintâi datorie a omului faţă de ne ... 
sfârşitul din cal!e jese; este recunoştinţa. Generoasa im~ 
prudenţă care vă face să intraţi fără umbră de gând as
cuns în cariera, la al cărei capăt alâţia desamăgiţi măr
turisesc că n'au găsit decct desgu~t, este deci foarte filo~ 
safică. în felul său. De partea voastră e dreptatea. Mer~ 
geţi înaint~ cu curaj ; nu suprimaţi nimic din focul vostru; 
acest foe, care arde în voi, este însuşi spiritul care, răs
pândit providenţial în sânul omenirii, este ca şi prin6jpiul 
forţţi sale motrice. 

Haideţi, l1aideţi, nu pierdeţi niciodată ~ustul vieţii. Nu 
bles.ten1aţi niciodată bunătatea infinită din care purcede 
fiinţa voastră şi, în ordinea mai speciala a fa.voruriJor în- · 
div1duale, binecuvântaţi soarta fe.ricită, care v,a dat o pa
trie binefăcătoare, dascăli devotaţi, părinţi prea buni, con
ditti de desvoltare în care nu aveţl să mai luptaţi împo
triva străvechei barbarii. 

Voioasa beţie a vinului 11ou al vieţei, care vă 1'ace 
surzi la plânsetele fricoase ale descurajaţilor, este de.ci 
ltgiuită, tineri elevi. Să nu vă mustraţi că vă lăsaţi în 
voia ei. Veţi găsi că existenţa este gustoasă, daca. nu aş„ 
leptaţi de1a ea ceeace n'ar putea să vă dea. Când cineva 
se plânge de viaţă, aproape totdeauna i-a cerut ceeace 
nu-i cu putinţă. ~-\ici să credeţi cu totul în experienţa în
ţelepţilor .. Nu-i decât o singură temelie pentru viaţa feri• 
cită : căutarea binelui şi adevărului. Veţi fi mu1ţumi1i de 
Yiaţă dacă veţi întrebuinţa-o bine, dacă veţ,i fi mulţumiti 
de voi înşi·vă. () zjcatoare prea bună este aceasta : , ,, (:ău-
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taţi mai tntâiu împărăţia ·cerului; tot ceeace rămâne, v 
se va da pe de-asupra. 

Intr~o împrejurare asemănătoare cu cea de astăzi, 
a~um patruzeci şi trei de aoi, ilustrul M. Jouffroy adresa 
elevilor liceului Carol cel Mare aceste severe cuvinte 
l'Menirea noastră, a acestora, cărora experienţa ne-a des 
tăinuit adevăratul adevăr asupra lucrurilor lumii, e să vi~ 
spunem. Culmea vieţii vă ascunde povârnişul ei ; din cele 
două povârnişuri ale sale nu·l cunoaşteţi decât pe unul, 
acela pe care-l urcaţi; e surâzător, frumos, e parfumat 
ca primăvara . .Nu vă este dat, precum ni este dat · nouă, 
Să priviţi pe celălalt, cu as,pectele sale melancolice. cu pa
lidul soare ct\re-1 luminează şi cu ţărmul îngheţat care îl 
termină. 

Nu, tineri elevi-t E prea trist. Soarele nu„i niciodată 
palîd ; câteodată numai este învăluit. Pentrucă ai îmbă
trânit, ai dreptul să spui că florile sunt mai puţin fru· 
moase · şi primăverpe mai puţin radioase? Nu cumva ai 
vrea să te plângi că nu eşti nemuritor aici pe pământ ? 
Ce neghiobie: D0anu1e t Printre toate florile, $i cftte Doamne 
nu-s frumoase (ce lume minunată este aceea a floarei) nu·i 
decât una care să fie aproape fără frumuseţe; i-o floare 
.galbenă, uscată, ţapănă, gălbejită, cu un lustru neplăcut, 

ce se numeşte pe nedrept nemuritoare. Imi place mai mult 
trandafirul, cu toate că are un cusur, se veşteje~te cam iute. 

Şi apoi, hai s'o spunem mai degrabă, viaţa asta de 
patru zile (scurtă} produce fructe care durează: virtutea, 
bunătatea~ devotamentul, dragostea de ţară, stricta pază 
a datoriei. Iată, dacă veţi şti s~ daţi o regulă superioară 
vieţei noastre, ceeace nu vă va lipsi niciodată. Să credeţi 
într·o lege supremă de raţiune şi de dragoste, care lm
brăţişează această lume şi o e>;plioă. Să fiţi siguri că cea 
mai bună parte e3te aceea a omului de treabă şi el e, 
la dreptul vorbind, adevăratul înţelept. 

Feriţi~vă de boala cea mare a vremei noastre, acel 
pesimism, care te opreşte să crezi în desinteresare, în 
virtute. 

Să credeţi în bjne; binele este tot ata.t de real ca 
şi răul, şi nu mai el întemeiază ceva; răul P- sterp. Ace, 
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dintre :.voi cari au o marnă, pe care o vor face astăzi 
fericită aducându-i eununile lor, vor şti să mă înţeleagă. 

Totdeauna mama voastră să .fie în centru.I vieţii 
voastre. Să nu faceţi nici odată ceva fără aprobarea ei. 
Arălati-i motivele vo~stre ; dacă surit bune, uşor o veţi 
face-o să .fie de părerea voastră .. Eşti totdauna destul de. 
e1ocinte ·pe lângă o mamă pe care o iubeştL 

Veti vedea veacul al XX-lea, tineri elevi. Ah ! iată, 
va. .mărturisesc, un privilegiu, pentru care vă invidiez·; 
veţi vedea neprevăzutul. Veţi auzi ceea ce se va spune 
despre noi,· veţi şti· ceea ce va fi fost fragil saµ solid î.n 
visele noastre Credeti-mă, fiţi atunci indulgenţi.. Acest 
biet secol al X[X-lea despre care se va spune atâta rău, 
va fi avut şi el părţile lui bune, spirite sincere> inimi calde, 
eroi ai datoriei. 

Generaţiuoile care se perindă sunt în general nedrepte 
unele faţă de altele. Sunteţi pepiniera talentului viitorului. 
Imi închipui că văd stând colo jos, printre voi, pe criticul 
care, către 191 O sau 1920, va face procesul veacului al 
XIX-lea. Văd de aci articolul său (îngl\duiţi-mi puţină 

• fantasie). 
,,Ce semn al vremei, intr'adevăr ! Ce desăvârşită răs

turnare a tuturor noţiunilor sănătoase despre lucruri r Ce! 
cum de le-a trecut prin cap: in 1883, să aleagă pentru 
a prezida impărţirea premiilor noastre, la liceul Ludovic 
cel Mare, pe un om, inofensiv de sigur, dar cel din urmă 
pe care ar fi trebuit să-l aleagă într'un moment -când era 
vorba> îoa;nte de toate, de a reînălţa autoritatea, de a se 
arăta tare şi de a face cu căldură convicium seculi? Ne 
dădu sfaturi bune ; dar ce moliciune! ce lipsă de mânie 
împotriva vremei sale ! {C Iată ce va zice criticul conser
vator al veacului al XX-lea. Doamne! poate că întru cât 
va ar avea dreptate. Aş vrea numai să nu uite să adauge 
ce plăcere avui găsindu-mă printre voi, cum semnele 
voastre de simpatie mi-au mers la inimă, cum contactul 
tinereţii voastre mă învioră şi mă înveseli. 

Ceea ce numim indulgenţă, nu-i, de cele mai multe 
ori, de<:ât dreptate. Mustrăm opiniunea că-i nestatornică 
Vai !1 tineri elevi, lucrurile omeneşti sunt nes!atornice. Spi-
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1•ftul larg nu exclude 1-eguli· puternice de purtare. Să ţinetl · 
mereu din toate puterjle la legalitate. Să apăraţi cu gelozie 
libertatea voastră şi să. respectaţi pe a, altora. Să păziţi 
neatârnarea ju·decăţii voastre ; dar să nu plecaţi nici odată 
din patria voastră„ nici de fapt, nici eu inima. ivlâogâiaţi-vă 
ţinând tare la ceva veşnic. Totul se va preface în jurul 
vostru. Veţi fi poate martorii schimbărilor celor m-ai con
siderabile pe care le·a înfăţişat până acum istoria ome
njrii. Dar un lucru este sigur, anume că, în orice stiln 
sociale pe care le veţi putea străbate, va fi un bine de făcut,. 
l:Q.1 a~evdr dt câutat, o patrie de slujit ~i iubit. . : 

Traci, de G· Tnl"\A 
I~ofrsor in Comt:.ant.a 

-
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FOLKLOR TATARESC 
• 

DIN FERVELIA 
1: DU/Y\ITRE.SCU 

invliţăto{' 

CÂ.N1"'ECtf I„ CAZANULUI 
Tăf.ă.re.~te. 

f)cali şcpchcn on, salţf t.:l11 
f)n colâna cuş alaga11. 
-,, 'Ju·reni. cai,iâ bar as an?·· 
-., 1'.1c·n Ca~ang·â baran1drr t 
(:a:;:a1111i (~'azac algandii 
·Tactas.în. otc~i- g·caccândii 
1'asla,·ânî SJt tiubân.e atcândii t J. 

' -lvl e1·z Ca:.;;angJ barg·aşâc 
(Jar geatnrz.asân, c.:zn geau.)·ân. 

" C /\ N 1' J~x-.: U I., (~ {"\ Z .t\. N U I„ l r I 
Bo,11-â,11.este 

J:;:l şi-a luat o mantit grea pe umărul .drept. 
In mâna dreaptă a luat o pasăre. 
- •. Unde te duci, dragul meu?·· 
- .. Eu merg· la Cazan! 
Cazacii au luat Cazanul. 
Au dat foc la scânduri, 
Şi au aruncat pietrele în apă 3

). 

Când voiu ajung·c la Cazan, 
N'o s[1 mai ning·ă, ci o să plouă sâog·e. 

1 Oe !lnlîe s'ar put~ Yedc!l ri 'în timp-ul ace·a, {;eta~ell C.aza.1,utr.ll e.r-ă. 
flcutl di.a iiCăndu.ri şi dln pietre. 
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MOARTEA LUI AI~I 

I 

Saba oldi hor'az ueter 
lengheler capuda becler 
·,Bo'şâ ghite bu emecler. 

~ i Uiur isen uian "<1li. 
~ f Calc saba oldit n-aslî iaren-. 

II 

-, ,Evlerim var salcâm s:rceac, 
Solsinenden orâî buc{?;ac 
J,i alem ioc iar ~ar:r,1;-eac. 

JII 

Echi elim alcan. oldî, 
Ghiozlerâm ias ilen (,ioldî; 

' 1 andî iaren e:pchiul oldî. 

IV , 

lacn1ur ·iag·ar arg·an-org·an, 
· Justum i;şde canî iorg·an, 
_4lim ioctAr ghel·f.p soran. · 

V 

Sene uran, beni itrsun. 
,.4.nnem beni eoli volsun, 
}dezaramlt.:f birlic olsun". · 

• • 

... 

·1) Jn timpul cântecului,· acest rţ:fren ::e 1·epeti( după t~care stro ti, 
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tvl()AR'fEA LUI ALI 
Oât1ite.c tu-rcesc 

I 
Mireasa S' f V t d. · t~ 1 vo b te.-,, a acu 1m1nea,a, cocosu 

r eş · Stolnicele 1) aşteaptă la uşă. ' 
Degeaba atâta speranţă . 

cântă, 

• 

~\Dacă dormi, trezeste-te, Ali. 
i f Scoală, s'a făcut d'imineaţă, iubitul meu".-

II 

Mirele vor- -,,Streaşina casei par'că este un pom lăsat 
heşte: fin lături, 

In partea stângă am fost înjunghiat ~cu cuţitul 
Şi n'am deloc putere să-n1i îmbrăţişez iubita. 

I.II 

Amândouă mâinile mi-s pline de sânge, 
Ochii mi s'au umplut de lacrămi, 
S'a ars iubirea. cenusă s 'a făcut. • 

I\T 

Piouă repede, răpăind, .... 
De-asupra noastră plapon1a e numai sânge 
Si nu este nin,eni care să vie să ·ntrebe de .. 

"starea mea". 

V 

Mireasa -,,Cine te-a lovit pe tine să mă loviască si 
\'Orbeşte : tpe mine, 

Mama mea să mă g·ăsiască moartă, · 
Mormântul să ne fie la un loc'·. 

1) Femeile care1 în dimineaţa de după nuuta, aşteaptă la Ufe să ia că• 
maşa mire. i,ei. 



PĂCATUL BUNICULUl 
lrovesTE TURCEASCĂ) 

()dată un paşă şi·a schimbat hainele şi a pornit să se plimbe 
necun~scut prin cetate1 ca să poată prinde si.ngnr pe t1oţi şi pe 
făcătorii de rt>le. La o răspântie văzu doi inşi eare se certau 
pentru o oaj.e şi AU se înţeleg·eau. 

Paşa· s'a apropiat să vadă ce este. Unul din ei, vânzătorul, 
cerea· ~am mult, dar celălalt, tare era măc.elarr d~dea mai puţi.o, 
spunându-i : 
' - ,,D·e ce ceri tu atât, fiindcă 01ia nu are rnai mult decât 
douăzeci de kilograme de carne şi patru de seu?" 

J 

Când auzi aşa, paşa se an1estecă în vorbă şi-l întrebă pe 
măcelar de unde ştie el că oaea are tocmai douăzecţ de'. kîto
grame de carne şi patru de seu. 1VIăcelaru! ii răspunse : 

- ,, De unde ştiu eu, nu·ţi pasă; dar pot să fac prinsoare 
pe orişiaât, că a,a este ['' 

t Făcură prinsoare şi se duseră să cântăriască oaea; dar 
acolo găsiră tocmai cum spusese măcelarul: Minunat, paşa îl în
trebă dacă cunoaşte legea şi coranul şi, fiindcă măcelarul răs
punse că ou, puse să-l închidă. sub cuvi1nt că e·ste un ghiaur 1

) 

şi un fermecător. 
t;e tirmă paşa se duse ia palat şi strânse divanul judetăţiL 

II· aduseră 'acolo p_e măc~lar ,ş i, fiiqdc~ la întreb~rile judecăforilor 
el răspunse iar~şi ,·că nu cu.no'.aşte_legţa şi coranul, fu osândit la 
spânzurătoare. · · 

·,) ,,Gh,ic,ui·,l- io&1euu,et\ză „necredin<:io:;'; şi nu ~,C):'t).:ţtin<r, după cuin 
ne-.um deprins noi să credem. ,1Ghiai~.r" e:>te chiir şi Tu-tC"Ul care ş-i-a eă!cat 
1:~ligi& ,o;~y a nf$Ot otit· p l"eseriptiile . Cortb.Ultt'i. 
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1\. doua zi, cu alaiu şi soldaţi după el, măcelaruJ -er,â dus 
:s,Sre . Jocul spânzurătorii. ~e drum se întâlniră cu o ceată de 
copii, cari veniau dela şcoală. Intre ei era şi băiatul măcelarului. 
Când văzu copilul pe tatăl său între soldaţi, se repez1 plângând 
la el şi mtrebă pe cei din jurul lui unde-l duc; iar ~ceia îi răs
punseră că la spânzurătoare. Copilul începu să plângă mai cu 
ho'hot şi se rugă de soldaţ'i şi d.e ce.i din jurul tatălui său să mai 
stea puţin, iar pe el să-l ducă înaintea paşei să i vorbiască. 

Aceia ii ascultară. Când ajunse copilul la palat, îl intre bă 
paşa: 

-- ,,€e vrei ?'1 

Iar el răspunse pl8ngând : 
- ., Vreau să ştiu de ce~I spânzuraţi pe tatăl meul" 
- nPentruci1 este un ghiaur şi nu cunoaşte legea t" 
Copilul zise atunci : 
- 11 ~îărite p3,Şij, puternic eşl_i, dar nu-î cu dreptate. Nu 

tstăl meu este ghfaur, ci bunicul !Tic~. care nu l-a dat' la· şcoală 
• < 

să înveţe să cunoască legea. Tatăl meu nu este ghiaur, fiic:idcă 
pe mine m'a dat la şcoală .şi eu a111 _învăţat să cnno!-~ legea. Oa 
să va incredjnţapt ~uteţi să m~ int„eb~ţi ori~e şi ră voi răspunde 
la toate I" 

- .~ Bravo,- zise paşa,-a şa este şi. ertat s~ fie tatăl tău 1n 
Şi astfel a s~ăpat măcell-l.rul de. spân.zur~to?,re. 

• 

• 

• 

• 
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CÂNTECE OE NUNTA 
l TĂ.TĂ.REŞTI) 

8.i.N" 1' 1 • 

1 · Bâz Pirveli câzâmâs, câz parcei1, si, 
.. ' .;, 

lli caime 1) otegec @na şasî. 

• 

Bâz Pirveli c.âzamâs alt etermâs, 
GiurtAngft, sabân sa!dfirâp sân ch.ete1:in$s. 

3 · .. a\i tuverec, cun gealpac, şemşer caşâc, :!) 
Aman mechen sau mec1ten ~âsnî . .aşâe1 

J: i"ursam acter cânt- sem ioc olsem gilar, 
-luiâmni siipap cozâmnt cârn gi~dât·ăr ? 

fl Actaşan carmeu copârnâm astî ş3it ; 
Buiuc cueiuc giunlegh6 acşam cltai1·. 

'il Catiipc plstt~n tâzden ton otumtt.lî târse(,. 
·na.zd~ calctai liolaramâs llu.~t etersâc .. 

7 Cun ia.uronun, mal bainâa, caltegocsân ?. 
'?~an1et şegâp asclterlttc etegecsân. 

1) .,caim1'.::, - 2() lei. ,,Ca.im~: .. = ,. pol' (to.:ăueşte popu·ar'. 
2). ,.şemier ~~âe '-nişte Hnguti fointe ftu1noase, ca1'<' flnnt uit,r>'rodu~ 

s~eeîfic al Anatoliei. 
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CÂNTECE OE NU NTÂ 1
;. 

1. Noi suntem f~!te din l>ervelia şi fiecare este o fata 
• 

.. Işi j.nm&tate 
Cinci zeci de poli tj ('t OOO lei) o sa faca cea mai 

L~e pe urma. 

2. Noi suntem fete di.o Pervelia şi :va suntem superioare, 
Va punem plugul in bătătură şi pe urma pleeam 1) 

3. Luna-i rotundă_, soarele-:-i lat1 lingura-i din Anatolia, 
Este bine, este sanatos, iubitul me:u? 

Â 'k . Da.ca mă voiu t.mbolnă vi, să·i fie m.ilâ ile .mine şi 
. (să plângă. 

Cine să mă mângâe pe faţă şi sa~mi tnchida ochii? 
·'j , 

fi. Podul este boJtit şi facut din piatră alba, iar de„ 

o. 

. [desubt este verdeaţa : 
La mari şi mici1 la toată lumea, buna seara. 

Capot de catifeli., cu blana 

.Şi no'i o · să fini ca lumea, 

până la genunchi şi cu 
maneci ajurate . 

de-om înălţa rugi (lui 
[Dumnezeu). 

7. 'rimpul este al ghiaurului 2), averea e a bogatului, 
. f ce sa-i .faci? 

Sufe:rinţ~ suferind. ai sa. faci armata. 
i). Jnţ tfcsul acestui ven; este .o l,aţjocură, a.dică se va aleţa praful 

cfi3 t'lli.eăl. ' . 
2). ,,ia:ttr'' (,iKhil\ur" turceşte) :insenu;iea.zji ,}u~credinc~O$ţ:, ,,cltctHol' dl} 

lego'{.. - .şi nu „ere.ştiu" după cum :.e cred~. . , . 
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13.10 

8. Bu ascherlAo beecâin gildan giJga, 
Aide chetaen chetîich Stamhulga. 

9. Ac derianân işclnde aJâ balâc; 
Anaşilmai geuabăn calabalâc. 

10. .Ai mubarec eşillâc cimenâc şair, 
Buiuc cuciuc giumleghe acşam chair, 

11. Men po·standan eaitaman opchen calcâp, 
Neturasit. carşâmd i\ aidai balcâp. 

12. Mţl.cAlângâ. men chedai iara.mai mt; 
AcAz senân g-ireşân daim qş..şaf mi? 

' 

l3.. Menam babam bec baidâr gigât -sailar, 
Ius g-umâşmen 1) bât atî şaşaca b~ilar. 2

) 

14. Altâ.n saat ac coHtec bel buardan; ·' 
Ghelâp, chet4p, sen giuraen cun tuardan B). 

1"5, Acşam g·eatsam, atmai tam câzca gildai ; 
Erten tarsan ~!tsnt iac Slâmhuldai. 

' 

· 16. Cal'a câlşâc baş biuidai 4) arpagit cor ; ' 
A.badandan tiusinp alsaca baş coşmac zor. 

~· l 

17 .' liuru maldt pâşma. ta.ş pâşcâm da ioc P.âşmagit 
Iarem o:rdâ, ben burda, canatâm ioc · uşmaga. 

18. Cairlt bosun tutcan ouş uzâomen tenml ? 
Oarampâl co-z caitan caş calibân şenml ? 

'} ,.,g11rol1,'1 = rublele d~ argint r useşti.1 car~ vaio ,·ează ~,i>O lei. 
' ) Uupă căsător-ie. ginerelo face o v12ită socrului, care trcbue cu -

ocazia aceasta, - să-i dea un dar: b~ni vite ~u altfel de valori. 
e) Fata li lnv.aJă pe 1lăe1Iu să vie pr.n partea de disărit 11 casei la na, 

fiindcă pe aeolo nu-l vede n,menî. . 
·,J Tătarii pt1n m.nlt mai iµare preţ pe ~llul de primiva:ri, tle e&t pe 

oel de toamnă. 
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8. Armata aceasta este· prea grea ·şi• ţine doi ani(' 
Haide, să mergem, daoă vrei, la Co'nstantiq~po1. 

9. In apă albă suni peşti tărcaţi; 
Eu nu-ţi tnţeleg cuvântul, fihidcA este gă1Agie. 

I • 

10. Luna-i luminoasă şi1.i iarbă verde pe Juncii;· 
La mari şi la mici, la toittă lumea, jbuna- se~ra„ 

11. Eu mă întorc de la bostană într'un sufJet, .. 
Tu stai Jn faţa mea ca şi luna. :r,_ 

12. 'rie eu nu.ţi. plac'? Sunt tânăr. 
Fatăt fel ul ta.u aşh: este? _· 

13. 'Tatăl meu e bogat„ şi fl&ct\u aleger 
O sută de a.rginţi 1) (îţi dă) şi un cal 11 lesgă de strein;ină.1) 

14. Ai ceas· de aur şi lanţ de argint până la brâu ; 
Să vii, să - ple'ci şi .să mergi- pe la răsărit l) 

15. I\i1ă culc seara (şi pâni.) se revarsă 1.orile, mi se 
[pare un an; 

Dacă -mă scol, mahalaua voa~trn. îmi pare ţfrumoa~tlJ 
[ca Constantinpolea. 

16. Grâul cel mai de frunte. 4) (de primăvară), de multe 
rori se pleacă In faţa orzului; 

Să te cobori de la ·cel- mare şi să te uneşti cu altul 
· Lmai mic> îţi vine greu. 

17. In faţa casei, piatra cioplită tn formă t~iltă, n'are 
(fierăstrău ca a'o tae ; 

Iubita mea e acolo, eu aici şi n'am aripi ca să sbor. 

18. ~11-ti fie de bine; pasărea ce-ai prins-o se potriveşte 
·· (cu tine? 

Ochi negri, sprâncene arcuite ... inima ţi-i vesel&? 
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19. Periaga .batsa dalgalar _ vuai oldâmder ; 
Diun iada t.enân tapmagan eul o1dâmder. 

20. Casabadâ mor şeţşec collâcte gul 
· Mende ca.1âp dogTiL s.en ozân bil. 

21. tvl~n bâr cumâş cainşt buclendân belden ; . 
Tedarecnr tezdengor al chetâm elden. 

22. AlJ-abâlnî auzft oinar zjiibanî caş1 1) ; 

Sen euvelden calga aan giin ·başî. 

23. Eu velgî iar .escî dos mâa cocii san ; 
Maga deghen duvant 2) câmghe ogâi ~an ? .1) 

2i. Belâmnî bfrî1p bel aendâm m~ndâm atea; 
• Gerlr geanftm saubosa givermem geawa. 

25. Ac coi curban cliesermen deghenâm bosa; 
Talabânda cusur caldâTman tactir bolsa. 

26. Audarâl$an ah tiimen cheşede doesan ; 
., .. Giuipaam cozi aldft.ndă, aşam ioc san. 

27. Cunduzgu cun men eglenâp cheşegî aim-an ; 
Solendârâp sozânghe eş toimaiman. 

' . 

2~. A~tam, anndan baz gheşrlâm sel 0Idâ1u şten ; 
Cunduz esten ehetmlisen, chese tişten . 

29. AI cuşac bugan cheda.im bos torgair.n ~ 
Canatâm sagfi geaiaim ; sen şec uaim. 

~ ,,Aba.(Hîl'· Şei ,.Zitba" nnn1e pro"rii femenine. 

:i) ,;Duva'1
• Câucl clnev:1 se îmho1nli.veşte, hogea scrie o ru~ăc '.unc pc 

hârtie 1a trei e.olţuri, ca.re s<: cheamă ,.~1.t,va,' · şi 1:rolnan,I tl po:u,fii. r,a tal s
ma.n la, tiit, peni ru 1usănătoşire. 

:•) Jnţ-elesul acestui Yers est.e:--.1Cui spui mincil.fni ?:• ::au . .po einc ,·reî 
fili p.ă:tăleşti t '. ' 

• •• .., ' ..... ·. ,,+ ~I 
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19. Ca.-l)d c.ade cineva tn apă. da din mâini şi din picioare 
(ca al\ scape şi strlg~: mor! 

ln luinea aceasta cine nu şi-o găsi pereche, se preface. 
(tn cennşa.. 

20. La oraş :flori a1bastre-inchiso, la sat ti·andafiri.; 
Inima mea· e credincioasă, caută şi-o cunoaşte pe a t-a. 

21. Eu sunt o foarfecă de argint şi (dragostea) m'a co• 
[coşat de mijloc ; 

J?'- ţ,i preg·ătirile ( de nuntă) mai repede căci o să-ţi 
reca-p din mâini. 

22. 1\ babâ-1 lşi mişcă gura şi Ziiba sprâncenele 1) ; 

Tu ai rămas din vechi, o fată bătrâ-na. 

23. Iubitul ,neu din nainte, priet.en vechi, miroşi a cos
tmetieuri; 

Cui citeşt.i descântecele 1) a:cestea? 1) 

24. M'a.m încins1amijloc, m'amprega.titşi m1a.m suit pe cal; 
Cât timp ~ufletul pământesc mi·o fi sănatos, nu te 

l dan al tuia. 

25. Aduc jertr.A o oae albă, de va ti cum .zic eu ; 
J„A dorinţa mea nu las cusur, de va n scris. 

26 . .\J" întorc în pat.şi zic of de nouăzeci de ori pe noa11tc; 
Inchid ochii şi eşti în faţă-1ni, iar dacă-i deschid nu eşti. 

27. :.I'~m distrat ziua cu soarele şi noaptea cu luna; 
De când te-am facu t să· mi vorbeşti, de vorbele tala 

l nu m~ mai satur niciodată. 

28. M'arn lăsat de mâncare şi de apă ~i m'am desgus„ 
I tat de mancă. 

Ziua nu-mi dispari din minte şi noaptea din vis. 

20. Jncins cu lJrâu roşu, dragnl meu, o vrabie frumoasă. 
Aripile işi întinde pest.e tine ; tu sl·roi porţi de grjJă. 
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30. Taldai belân ma·i işâp giuresân siuidâm ; 
Carap ealâp artăndau euneşAz euidâm. 

lnsemnătri asaptta cânteoelott de nuntă (,,şân "). 

Când se fă.ce o nuntă sau o ,circumciiiune, se 
strâng la olaltă flăcăi şi fete de prin toate satele. Cu 
prilejul acesta ei 'fac cu.nostintă unii cu altii si încheie 
legături de dragoste, în u'rma cărora - mai întotdea
una - urmează căsătoria. 

Atunci, lângă casa mirelui, a miresii sau. a celui 
circumcis,sestrâng cu toţii,-flăcăii într'o parte, fetele 
într·'alta,-stând în rând uhii în faţa altora; pe jos sau 
în picioare. Flăcăii sfredelesc din ochi grupul tetelor 
si fetele pe al flăcăilor, să. vadă care este mai cu <cvino 
încoace)>, - voî·ba român.ului. Indrăgostiţii se cin~ 
stesc cu ţigărit svârlind tabacherile din mână în mână 
şii cât este ziua de mare.- ba şi seara, târziu - cân ~ 
t<:icele nu mai conten.esc. Cântă pe rând, când flăcăii 
când fetele, în grupuri de cate doi, trei, mai mulţi. 
sau toţi de-odată şi numai câte două versuri fiecare 
grup. Se poate să cânte şi o singură iată sau un sin
gu t ilăcău. 

lntotdeauna, după ce fetele au cântat două ver 
suri, flăcăii trebue să dea răspunsul cu alte două şi 
viceversa. 

De cele mai multe ori, aceste productiunî sunt 
spontanee şi au o variâtie nesfârşita. ln efe, flăcăul 
sau iata îşi zugrăveşte drogostea, bucuria sau nădej
dea; câteodată se biciuesc si cu glume si luări în râs. 

1'ătarii, flăcăii şi . fetele, sunt foarte dibaci 
în scornirea acestor Cântece de câte două versuri si • cei mat mesteri sunt lăudati de ceilalti· • , > 

Voiu povesti un caz. . . 
Aci, în Pervelia, este o ·Româncă·, care se inde ... 

letniceştc cu c roitoria. Odată ·ea a iăcut un rând de 
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30. Ca o cracă ~e 'nmlâdie mijlocu-ţi; eu mersul ţi ·am iubit; 
Am râma.s uitându-mă dupa. t ine şi , ftrl foc, m'am 

. [făcut scrum. 

haine unui flăcău şi. fiindcă aceluia îi şedea bine la 
nuntă cu ele, iubita lui a început să-i 'cin te: 

- ,,Bâr câşi var diuniada belâmnî bi'ugher ; 
Sau bol-su n Miţa erchezg:hc ruba tegher !" 

adică: 

-,,Este cineva (un om) în adunarea aceasta. ce-mi 
frânge mijlocul ; 

Să tie sănătoasă lvliţa .. căci coase. haine trumoase la, 
toţi. 

· ln !elui -acesta cântecele se nasc _spontan, iar 
irumuseţea lor depinde de focul îndrăgostitului. sau 
de dibăcia cântăreţului. 

Dar nu numai cu ocazia nuntii si a cîrcumci.: 
. . ' 

ziunii se cântă astfel de versuri. Când se întorc flă-
căii de la m unea câmpului şi văd în altă parte nişte 
1ete. încep să cânte; · jar · ele, dacă au auzit. tre
bue să răspundă. Chiar în mijlocul câmpiei, la 
săpatul bostanelor mai a les, într'un loc răsună 
cântecul flăcăilor ~i din altă parte. când încetează 
aceştia. încep fetele. Este o neîncetată şi pătimaşă 
chemare a celor ce se doresc. 

www .ziua constanta. ro 



• • 

FROVEF<BE TURCE.ŞTI 
(FOLOSITE de TATARI) 

1 . .Acî adam ghendini ateşe. atal'. 
De f-0~me omul se a1·uncă şi'n foc. 

2. .A.ci ait'i oinamaz. 
Ursul flămând nu joacă. 

H. Acinân caroî toiar glrendi toim11z. 
Stomacul se satură, dai· el (omul) nu se aaturl\. 

-1. lţt târnacdan ah·âlmaz. 
Carne.a nu se desfae.e de unghie. 

5. Baba og}âna. bir bac bacâşlamiş, 
ogli babasâna bir salcâm iuzumi vi1·memiş. 

'l1 atăl a dat fiului în dar o vie, 
iar fiul n 'a vrut să dea tatălui nici un butuc de 'Vie. 

6. Ba,za1·ais ghiren bacşiş cicar. 
Dacă intri fărll. tocmeală, eşi fA1·ă dreptate. 

7. Barutle ate,ş bi1· iel'dl• turmaz. 
Iarba de puşcă şi focul nu stau la un loc. 

8. 'Bir baba docuz ogâl besle"'.', 
docuz ogâl bir baba beslemez. 

Un tata. îngrijeşte noun copii, 
dar nouă copii nu îngrjjesc un tata. 

D. l'opaz e.rgheun pilaf iemez. 
Popa nu mănâncă pîlaf în toate 7.ilele. 

10. Bageac cadar, bui li. var, 
turliu-tu1·liu h.uit't var. 

Chiar emul mic, (înalt cât picio1·ul_J -
are fel de feJ de · -viţii . 
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11.. Ergheon Baeram deghildâr. 
Nu este Baez:am (Paşti) în toate zilele. 

12. '11azia tut, tauşana caş. 
Da.ca ţit ogarul, fuge epurele. 

1a. Sapsâz balţa sui."t ba.tar. 
" 'roporul fiiră coad~, cade 'n apă. 

14. San1an altândan su iu11utur. 
n ·edesuptul paelor curge apa. 

16. St\mant iueu, torbas!nl barabar ta~âr. 
Cine inănânca pae, poartă traista ou eL 

16. Su uiur, duşn,an uiumaz . 
• ~pa doarme, dar duşmanul nu <loarn1e. 

17. Bilâc başdan cocar. 
Peştele de Ja cap se ' mpute 
. 

li,. 1l\1tu}an l1erghell\ armar diuver. 
Gu calul pe care~l prinzi din herghelie, 
cu acela baţi aţ·ia. 

19. ~i\.rcadaş beleasâna og1·aian cocdâr. 

• 

Dacă întâlneşti un tovarăş, ţi·ai găsit belea. 

20. Bal tutan, parmagân i ialar. 
Cine umbla cu mierea, se linge pe degete. 

21. Bir pire hiciun iol'gan ialar. 
Un purece an arde plapoma. 

22-. Bir şeinân onini't bit-crna, sonina bac. 
l.Ja un lucru nu te uita pe faţJ, ci pe dos. 

2~. lTic mec cinou1ueinge iudu)ma2. 
Pânâ nu roesteci pâinea, nu o inghiţi. 
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24. Iuzum ciopsâz olmaz. 
· · Strugure ·fărA coadl. nu I se poate. 

25. Oghiuze boinuzl iucn ghelmez 
Boului nu-i sunt grele c.olrn-ele~ 

26. Meicanegiden şaid istiemişler boiagi gheostermi·ş. 
Daci. ·vrei sa.-1 pui m&rtor pe cârciumar, 
el te trimete la bragagiu. 

2 7. Iapmac zordur} icmac · colai. 

28. 

E greu sA faci, dar e uşor sl. strici. 

Ianlaş işle1 . Bsgdadtan deoner. 
Pentru un lucru uitat, te 
la Biigdad. 

' 

întorci înapoi şi de 

2:9, IolgU iolândan calmaz. 
Călătorul nu rămâne in ·drum. 

30 lien bilmez, dograian bilier. 
Cine mAnAncl\ nu ştie, cine· gl\te<şte şti·e.r 

31. lavaş atân, tepmesii sert· 0Ii1r. 
Calul blând svârle tare (cu pici~arele). 

32. lalanginân evii ianmâş, chimse inannîamttş.• 
Casa mincinosului a ars şi nimeni nu crede. 

33. Hagi Olan corcac olur. 
Lui Hagi Olan· îi este frică. 

34. Temelsiz bini} te.z icâilâr.' 
Casa fâră temelie se dârâm& repede. 

35. Turccia bilmez, Alahdan corcmaz. 
:'fu ştie turceşte, nu~i e fl'ică de Dumnezeu. 

36. Peinir ecmec, azâr en1ec .. 
Pâine ~i cu brânzâ, gata mâncarea. 
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RECEN.Zll 

O,rid Densusianu. - ((Literatul'a ,·on1ână modernă», . ycol. l 188 
pag., editura Alcalay Se Comv,, Bucureşti '1920i preţul 12 lei. 

Cercul larg al r!etitorilor fliu lara ~oastră cunoaşte pe ii-l Ovid 
Densusianu mai mult ca înflrumător ~i. scriitor literai·. Cn schim1, re
n1,tmele său ~tiintifie! care a t.recu t de m u Lt peste hotare şi care de.<;igur 
îi v~ ~uprin,•ietui, este cunoscut unui cerc ·mult ,nai restrâns. 

ln monumentala o:Histoir.e flela langue roumaine» înarmat c,1 tot 
aµ;iratul ştiinţei moderne ~i cu o solidă metodă, d-,<,;a dă cea dint'ai 
expunere temeinică a originilor şi desvoltării limbei uoa1*tre in cadrai 
(ilotogiei romanice. Tot fl-1 Denşu:::ianu e5te acefa care, iucă 1le ac1J,r1 
douăzeci fle ani ,_ oe pe catedra sa universitară, a. tras liniile largi şi 
sigure ale <lfstoriei literatltrii ron1:1ne)> rlela primele ei înfiripări şi 

p~ă in :iilele noastre. 
Curi.ul tin11 t fle rl-)-:t a.'3.upl':t a1.1e!-tlli rli11 lH'rnă ohie,;t, la faculta~ 

tea de litere din Jtueureşli, în i89i:l-1901 ~i litografiat de studenţii 

~ăi 1le atnn-ci, n!!ie ahia ar.i litmina tipar11J11i. Gon~tiintioi.itatea ce ca-
1~acteriiear.ă intreaga $a activitate ştiinliCică l-a fnt.:ut ~ă at.Qân.e atâta 
\'J'eme- apal'itia ac~tei l11crări, în f;pe,·:infa rle a o irifă{Î:}a C',lt mai 
completfi. 

~i ~ rlă oeoe:iin,lată 1111 pl',itn volnn1, care c111,rinde fle$,·oltarea 
noaţ,ltră. literară rlel11. şfti·~itnI t:;et. S VIII până pe la 1820 ~ ni se 
pcomit incă douil \:olume, în care ::.e ,·a continua expunerea Iitera
h1rii romăne până la }:mineseu. 

Volumu I apărut, de care ne OllttpăJn aci, incepe 1!U "iCoaJa lati. 
nistă ardelean'l\. Hohll ~i urmările af'e~tui ,:urent cultural. dată fiind 
activitatea n1ai mult istori~:i. ;.si fiJoJo~eă a ~,:riitorilo,· ]ni, nu 11uteau 
fi mai hini fixate demit de 1.11 cer<:etiitor lilera.i· d•Jhlat de un f'tlolog, 
a{!a cum este caiu I ci1 tl-1 (h'id Densusian u. Dacă a-slă71 e:-te de(tnith· 
~tabilită pa1:tea 1le adevăr trainic, fată ,le ex~erările exp)i(!ahile penlt"u 
,r-e1uea aceetţ, 11i11 apa hinecuvântată a protagonit tilor atdelen,i de acum 
un ,.,~ae. aceasta se datoreşte in. primul rănd d~:,aJe. Se \"'~de in ~$\ 
parte a- ~xpunerii d-lui-.. -De.Q~U.Şianu un bogat materiaJ iafor{'l~th·, s 
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c;1rui n1011tare îusă un 1nai iu1pri:!sioneaiă azi, deoa1·ece in tiu1p · <le 
tlouii'leci de au.i acest~ clu10:;.tiute răsr1.tuditc-1 prin fil~tii sIH ele\-"r ·a11 

,leveuit nu hun co1ntu1 irr i::,loria aoa~tr·ii litt•rarii. Din iutre!Ful ,~ttpitot 
tran~piră o adaui: ă iubire de trecutll l nostl't1, o in telesii toa1·e indul
g·en tă pentru rătăcirile iue\'ilabile ale. :it~ditorilor studiaţi: nn1lt:î · aliri'1i
ral:ie pentru n111uca in,puuâtoarc şi t-olitiitale,\ intelectualii de care an 
dat dovatlă1 c11111 ~i 1·cspecl penti:11 f:incet'ilatea con\·iug·erilor ~i p1~ntrn 
de$iuteresarea strihluintelor lor, 

f uceputurile literaturii poetice, altlt dinr.nace i:al şi dincolo de 
Carpaţi, forraează 11n alt t.:apil.ol î11:::ernnal f!i11 cal'tca '1-lui Den::;uBianu. 
Văcăreştii şi B1ulai n,,Jenn11 11~ sunt iurii!.işn!:i în cadrul \Ternii lor :;jÎ 

. aualizati pe larl -- cei di11t1.ii pn~i în Jegătură cu viata diu pl'incipale 
şi cu inraurirea lileraturii ueo-g-1·ece~ti1 cel de al doilea intrat i n ori
r.ontu l c11H11rii apuseue şi adăpal ,le i::woarelc cla~ici~rn11!11i, c11uosc11t 
în Ardeal prin şcoala latini::;t,l. 

Volu1nul ;:;e iuch.ee cu initi.1tol'ii reua:;;lcrii c1ilturale din Princi
pate ; G b. Lazăr ~i G h. Asachi. 

Aşteplihn nerlibtliilor i celelalte <louii volntne. 
L Bentoiu. 

11 Năvi'ali.l'ea bul~.'ll'ilor dh.l ·1916-18 in Judt~ţul 'l111lcea (Jafut·i, 
oritoruri, siluiri, :::c.hingiuiri şi dislrug·eri), cornuuh:are fii.cută la S .. ·H. 
H. G. în ::;eara de gfi. l'V ·1!120, cu un reznrnat in li1nha .francezii :;:;i 8 
ilustraţil!ni», este litiul unei l>ro~11ri tle ~.1 de pagini, apă1·11tă îri tip:o
i·r:afia «F. Gubl fii)i din nueureşti ~i datoritii d-lui Colonel M. Tu11escu
J)obro[Je,a1ii,,, rne1nbru ni ::;ocietăţii g-eOKI'afice ron1âne, cuno8cut pt·in 
~1u1neroauele tl-::iale articole asupra Dob1·0Hei ~i în special prin \'Olu
miuoasa scriere ~d)obroge:ţ jn prai,rnl reac11l11i al X.X.-le,P), premiată 

,ie A caden1ia Ro1ui\nii. 
Titlul l>roşurei aratfi în de aj11n!i c11prins11l ei. 
Auto1·11l constată tlela început cil arrnata hulgură, năv:'\litul iu 

judetul t'nlcea, a dat peste n111nero~i conationali şi oe:;te evrei, ,:ari 
i-au t'ăc11i: o buuit prirnire ; i:i.r cei <lintai i-au servit (:hiar de rnentori 
~i călăuze la organizarea jafurilo1· şi distrugerilor. D-sa citeoză uu1oe 
ele persoane ,:are. au .î11de1unat' tiÎ indn1n1at pe năvălitori la tot felul 
de ueonteuii tii tare astăzi tr:1esc nesupărate de nio1eni în 111ijlocul so-
1:ietătii ro1n.'tueşti tulceue, ha chiar li11curâudu-se ,te prestigiul ce-l fiă 

în ochii uuora, a\·erea oricun, ag-ouisiti1. s\.stt'el, lvan ~farcof, fost lo
co_tenent rornâu, dent0biliiat, cornaud:\ pe ti1Hp1.1l ocupaţiunei o handii 
de \Te-o 80 de co1nitagii Lulceni, cari an atacat satul Son1ora, omo
r..'tn<l femei ~i copii rQ1nftni !:\Î au îor.P.rcal :-ii atar:e ~i Xir.11litel11 I, uncitt 
au intârn11ina.t rezi;;tenţfi: iar 1nen1hrii [a1niliei :;ale, cari an înde,nnut 

• 
şi ei pe soldaţi la jo.fuz·i şi tiÎluiri, tr-aesc liniştiţi .io . Tule.ea, luâud 
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j.111.t-te la b11!11rila ~i pctrElcerile or~11niz11te de ,'!Ociet11tea r~tn,lneaseă. de
ae,ofo şi ian1hind1 prohahi!., de lolerav.ta iu care ei ,â1i u111H,li nesim
/.ir.e,J .µoastril. 

111 toate loi;alilăiile ft;nci,iona11, pe- li1111'11l ocupa!i11uei, coini{ete 
sp~t.:inle fle rlist1·ugere-. L;i. T11lceA coulitetnl eri1 pre1,ii! al tle colonelul 
(',ob~ief, ~i ,:in~ i11de1\1nu I Jn11g·arilor i.11 lceni, Nicola ~ l)un1itru ~toer, 
Nicola ProdaJJof', lva.11 lva11of, 'Vt:i.1Ui11ir Hatie(, ~tOhl1l Coef, ])ruuorski 
.'.:J,i a llii, a di~lr11~ şi de vastul Hi.iH ele prOpt'ictiîl.i ro111:'i.11e!3li iu afară (le 
1uoptunonlele- si eli(,Jirile publice; ~1on111)1c.11t1111111 l\1ircea, al Reanexărei, 
bustul lui {ou .Xe11ite:::-c11, di1.5nnile 1.lc Y,îuălori, ele. 

Satele rorn,tu.e1ti ,\tl fost pe dertrâu,!u I ra~a <Jin t~111elii. l.nl101·i
toare~ Castinu;e, ader.~ ral nr;i~el, e astăzi o griint.tdii de l'l1ine. ca ,1i 
to,lte sate le Jiu jn_r ~i din 1' !ăşile i;;accen, ;;\fi\<;i o, G.~sinmea !:'i To polog·. 

Pa~;uhele i11 ,lYerile parlic11lare di11 acef:lc~ loGalitri·li se <.;il're.i.zâ 
.l ;l tieste !f:i,1 <le 1niJioane, pe dtntl i.n plasa Babadag·, 1u1de Bttlg-arii şunl 

1nai n111neroţ,i, tle abia trec tle lttl 1t1ilion., bine intele;:: lot iu ::.atele ~i 
l:t locuintele ronniue:-:li. 

~ .. 
'l\-1işcarea populaţiuuei, în rapotL ('l\ ,u.:e:Ste· acte 1ie ntutlalisru, e 

~i ea iuteresauU şi ~en111il'kati\'ii. .Din 86.51}0 ue roinAui li~-.~esc aproape 
jtuniltal.e (u1orii! 1._li,;piin1ţj, rerugiaii), pe can1l tlin :19.547 de Jîulgarj 
lip~esc .uumai ·J~ l L Pe 1~11e-locuri 11uiuiinu flulgarilor a cre;-\Cl~t. 1i sffel 

' la lleidaud, diu 850, -cat.i (>1·:111 iu 101», s.'au găsit acum, - la ·11un1i.i
riiloarea 1liu ·HH~I , - ltl'25: 1<'1 M.iciu: di11 ·H>i-4i'1: ln Traiart; di11 
-48(),-1135; ltt Luncaviţn. : din '25,-·ll)lG ~.· a. n1. d . 

. Attlorul eiLca1.ii ~ule ile cn.iui·i fle alrocitat.i revollitloare: $iluiri 
<I \j copi1e dP. 7 nni :;-i il ~ l11ltr.tile <le ilO: :10G iuşi torturati pentrtt :l 

fi ,jefuiţi; ·t t~ 01110-n'il:i i11 oiiliii; 1-iB•i deportaţi îu D11lgaria, dintre e::t.ri 
,.,-e-o uOO nu :;'au n1ni hllors; p1iri11!i in1p11şcati pentru că :-;.e opu
neau la :-ih1iren copiilor: holuavi :jt paralitici hichiţ!i iu ca:-.ele 101· $i 
ur~i de ,·ii cu ca:';e cu iot; feinei iaebunîte de groază f}i de to.rlul'Î; 
preoţi lrntjouorij.i, schingi11iţ.i ~i 11cişi: 1111 nenoro,:it (Slnn .Slăneseu, 
preş,edin.tele htiucii p0-p11lare diu Hâh111ic) bătut pâuii la. rnoarte Iienlrt.t 
a fi prădat .:;;i apoi tăind11-i-se o !:tir.o , pe ciliut era în agonie, pe.utl'u 
a i se ~con.le <;;uţiftnt rlinţi ,l1\ a11r ! ... l.1u tabloi1 inţ'l'01,i1or, de ca1·e 

, ţi se incd,nceuii carnea şi care te fiwe -::::i te jntrehi': eunt pot lî ~n-
11a.bili ·ni~te oaineni de asen-1.t'.nea act~ bestiale a~upra setneuilo!' 1<w 'I, 
Pe !ăng-ii a:;tfel de ::;ă lliă tici i, h·:1u~forn1area hi~ericil or în grajduri =5i 
hat,jocorfrea i1:oa11elo,· apar ca ni~le distr_at;ţ1i inocente. 

C0Jni1'1it1llţn ele- an1~helă, (din care tăcea parte şi un ofiţer ft~ncet, 
d. · 1ocolenen t .Boissier), califică rechizi!iile de «hoţii oficiale». Valoarea 
lor os1e de 1/:J.2 a~ tltili()r.t~. ţ.i impreunii c11 rli~l1'11trerile-, Gifra se ridică 
l:t 3d3 de tnitiur.t.r.e. 8 de observat şi devl.l.illarea 1,.iste111a,licil a 1-;ildurilor 
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şi -viilor romaneşti, a localurilor publice. cantoanelor, eh~. şi cot1fis
carea a 71/4 milioane de hectolitri de cereale ! 

Broşura d-lui colonel iW. Ionescu-Doln·ogeanu merită să fie citită 

cu cel mai vin interes; iar ilaleJe şi taJ;1lourile sinoptice pot fi co.n
~ultate c.u folos d~ cei cari voesc a-şi face o idee despre ceea ce au 
avut să suf.ere 11on-liinii din Tulcea în timp~! celor doi ani· de ocu
paţie bulgărească) ori să eompare această ocµpatie cu e:x.veditia armatei 
române din ·191~! ţn Bulgaria. Autornl pron1ite a face să apată o :iltă 
broşură, tra tand despre năvălirea getn1ano-turco-bulgară în judeţul 
Constanta. C1t aceasta datele în privinţa ocupaţiunei inamice din 
19·16~1918 in ilob'rogen se voi• complecta ... Şi când ne gândim că a
devărul este că cu toată bogăţia de informaţii, cazutile citate redau 
numai o part.e a i1lfernului dobrogean de atunci r 

I oft N. Roman -
• 

Sextil P11şoariu: ~ootLl liinbii roinânt' intre liinbil~ ron1a11iee. 
An. Acad. Rom. XLlX„ 1920. Bucureşti. Leî 6. 

Jn acest studiu, rostit de d-1 .S. Puşcadu c~ discurs de recepţie 
m şedinţa solen1nă rtela -1-1 Iunie '1920 a Acaden:dei Români?, noul 
membru al înaltei instituţii, chomnt cu. câteva $ăptămâni înainte de 
izbucnirea războiului lun1ii ln scaunul dispirutuh)i academician, "f\r'ic_o
lae Qt,intescit, - îşi propune () ~.wa-, pe cat este cis. p1,tinţcl în sta.t.Uul ac
tual al ştii111.f,ei, locid te se ciivine limbii ttoci.'jtre înt<J·e lfrnbile su.i,ori. şi: t)r-h• 
14r1nare1 ini.portanţa ei pentnf> stiiditil filo/.~gi.et: ro,ma,nic~. 

I. O primă intrebare ar fî: care _ sit%t criter·iUe c1t. <tj;itoni/. cr;f.rora 
se poa.te fa.ce o wipurfire a limibilor roinani,ce ? 

După Fried1icl1, TJiez, - o f orw,q;,f{une tk stcit independenta, o ~iterct
turt'i W9Pf'ie şi elementiil geo{1r,afic, sunt ni ijlonce scficjente pentru a {ia 
o rteslegare acestei chestiu nL AscoH foloseşte criteriu.I Un[Jvistic; ;Bartoli 

ad~oge la a..:esta pe cel {Jeografic şi et.nic; în fine G. Grijber încearcă st\. 
intrnducă criteriul istoric. Cu tot aparatul ,·ast de etu,ijţie şi argumen
taţie, nici una din părerile expuse rnai sus nu s'a puţut r!dica la rangul 
de criteriu sigur, liindcă problema e prea complexă pentru n puten fi 
aeslegată în mod unilateral1 adică privită ·din ţr'un sing,n· punct ,le 
vedere. 

Totqşi, din toate aceste îueercări şi mai ales din studiile filolo
gi.lot indo-europeni1 ştiinta s'a ales cu un_ n1ate câştig : acela de a-şi 
tl limpezit metodele· de ţercetnre, de a n ajuns la oarecare criterii mai 
. . 

sigure pentru _ orientare. 
A. C,·iterii filologi.ce. Pentru a ~tahili inrudjrea mai de aproape a 

limbilor, filologii indo-europeni au considerat in primul rând şi aproape 
în mod ,exclusiv e:voluţiunile {onetice şi asemănăţile lexicale. Astăzi însă 
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se ·ţine .în i;e:im?i t-i fen 0men ele <le u:itnrit flexi<n1rwlf.., <7"'1·-it•t,tit•ă ţi 
f<..cticli.~ ,le n:i1·e,~e :in :icePn:f!i '\1:tlo:ire dor,nmentarii. 

'tC:1nd in m:ii multe lin1lii :im,m n F-e:im:1 dp. t:eltomene Jingvis„ . ' 
tice rlin ~rJnf.e r:imnrile grarn:\ticei, care !'le p1·e1.i11til în conriitii a,<;emă"' . . 
năto:ire, ~q1nten1 inrlreptiiţiti Ră cledncem a.<\Hpr:i înruclfrii lorn. 

:\?-emiî.nă.rile însă pot fi de mai n111lte feluri: 
a) Fnele 1111 li.unt rlec:tt pă~tr:ire:i unor elemente Yechi din limb.a 

prin, iti ,,ii, rleei r.ee:i re f\' :ir pHte:i n urni 111-0ft&~b-e .,;t,r,'imecJie. 
b) !\lte}p pol Îl l'limple împr1111i1ri111•i. (1Dr1ciî. rlonii. Jin11Ji .Înl'IHlite, 

d:ir de~pfirtite 111.i geogr:ificef.te 11na ,le :ilta, :i11 o ~nmii ile erolnţi.uni 
l'!omune, :ir:e:iStt:i e o rlo,·arlă r,ă orliniortr~, t)Ei Yremea câ:nrl acefl"tP. evo
Jnţinni ~e pl'o,lucean, intre ele a trelmit !'li e~ii;te nn co1itact ne-1-nf.1·e1"Hpt". 

Tn :irnl1ele ca1.11ri fenomenele 1111 o origine 0111nnor,e1!-Pfic,t 
r::) «A<lefe:i însă înt:Unim în limlii. c:ire nt1 s1111t înrudit<' şi nir:i 

n '1111 · :rn1t vrE:-011:itii. o le~ătură ori:inicn una cu a lta1 fenorn-en e an a~ 
lonţe s:in r,hi:lr identice, 1·e.z11ltate <1-le acel-01·a..Ji cwn:ze p.'li1,ologice şi fi:tio
UJ(Jice c:tl'e dfrigne~c: des\·(Jltrtrea liml,ii or11ene13ti pretntindeni>>. 111 :-t?-~
mP.ne:t <mr. feno1nenele nu o. ori;.rine p(}t'i{J~n.etcită. 

Ca :::..1: ne pnten, ileciile asupra monogeni:0-1nnl11isa11 11olig·enifm1~
l11i r.iu·ncterelor Jirig·\·if<Lice :i ilouă liml,i ce prezintă .'\$einiinări~ e ne
rvs.:irii :itnnei t'olo,;ire:i a dnHii cl'iterii : 

1) Criteri11l cnliUf.ţii: adică, din :c;u1t1a asemănărilor ·vom aleg·e 
pen trn argnmentare n11n1ai pe r1cel ea 11:ire an o 'ralor1re <I ocnm en t:1 ri\.; şi 

2) Crite1·i11I cr1.n.ti:tăţiî : 11cEcn, c11 cf1t numărul n~e1,1 l1nit1·ilnr \' :-t fi 
m:11 n1:ire, c11 atnt inr115lirea va fi mai hine s.ta·loilită. 

D-l ş;, Puşcarin p11ne ~Te11tate mai mr1re pe· crite1·inl r.al itii!:ii şi 
~Fn'e r.-n lie-r.are n:i;,; i11 parte t-:it fie cerr.et:it r:u ermlipe ~i fineţe,. pen
t1·11 11 ~e tl:i soh1lii cttt llt:ti tei11eiuice. 

t11 -e~ co1vstel «:ce.st cr#ei·ii, ,,r. cabflci,f i:i.? 

t.1-'L Dintre ,lonă asemănări de Jim !oă, dintre care 11na e~te o ino
t•af.i4' r~ră şi r,rAa rlr, eJ;plicat a~tfel dec(it 1w·int1·'0 01·f9i11,e c011ntnu, ia!' een-
1:tl Liî. <linpotrivii, - <lesiµ·11r că prima va tt·n::re >nai mult in cumpiinăt 
penh•n a ~tnl,ili o lettătnri't organici't rle inr111lire între rlonă Jimbi ~rtQ 
rlia:ecte. 

/J) Hacit putem eonst:ita cli o e,·o.lnţie ling,·isticil s 'n cle~,·olt:it în 
două limlii, san două 1lialecte1 astfel cn nn 1inm.ai 1·cz1,Uatiil să fle ae.e
la,<;1, ci şi ca-tf,gele sa p,e ic'lentice: atunci cn gre11 vom putea ne~-a Jeiiitura 
ofj!anicii intre ele, adică în 1·11diren. 

c) ~~:nd o inovaţie <le . limliă «J)«re în doun limbi ~:111 clia.lecte 
în rnrlite, nu nu nuli i 11 a<ieleaşi co11<1iţii1 ci şi cu aceleaşi ca1.11 ri re frac~ 
tare, c11. acelea fi ecc.eepf,ii1 atunci lega tn re. între I im hile nr,e~ter1 este şi 

m ni evidentll, 

10 
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<O. Când in doliii lin1bi a:l.e nr·eter.aşi fi.nHilii, u.pa.t' Jt)Q\'ttţit1ot c[Jre 
a1\ :t,·ut 1(t·n1t:lri ~1ttt,loau11, legiih.H-a •liutre t1le c!-:le dea,rn.HH:!Uea evideu!ii. 

1;) .. (u· fin~, inovaţiunile .. <Je .tin1hă, c::ţt·~ s_e;.dalor<,~t ,.1J)ei i11{t"efl,ţi.; 

e-.,~te,,rii~. 1w 1.'l1\1·iflc:'(i a!'!tl}H·a tin1p1d1f canfl :-, 'aH p1·<11l1,~ ~i asnpra loN.1-
ltri tinde s'tt1t retrecut. 

Pe l~uţ:t acesile duci p1·in<~ipii1 c.;:u-~. de .t1tt:e!1 n1i pol li 11u111i.t~ 
l~t·ilel'ii 11i!,!1Jre1 dat· care 110 a,i11lă 11111 ll ~:i dcosel,in1 :t!'$emiinarile orga
nice {ie <!ele înt.îuq1liiloru•e ~linll'e .Jo11ii li1,d1i, i-e riiai pol al1a. şi. altele, 
lllf'llÎle tt perl'ei~ii.ona n1ij!oae,ele uo.i8lre de inYe8tÎJt;tliţ). Ace~le ,;dte1·ii 
lingui!';Uce LrelllleJ-c aplicnlti jnbelepţeşte, rnetl)1li1} :;ri c11 critici'i, deof3e
h ind . i11<n·aţiu 11:i/1• de r1:in1ăŞiţ(lll' 1•(1clti d · UnibtJ. .'ji 1in~~1il searnă ~i de 
<ft!OSf.bin'f;; 1lintre <liferitele limbi; citei a1eL01"l.t ~o,npu1\1th·,1 este 11nila
ter,'\Hi d;i.t:it 1111 ~ ţi11e ~muu i'i, fiC 1,t. nfl:ă ttt-~1nă nti l'i, -~i de deosebiri. 

C:u .:iS1!1ncnea t11etntle şi c1•iler:ii~ privite in~iî 1-Hn lalurea. P.tnolq
g-:ieă. ne-,un oct1pa.t 1i n<,i intr'm1 articol p11hlicnt in n11lelinul Soc, (;eo~ 
;,ţ1·a flce1 :::11b t ith1 t • M r.io<1a- !JVO!J.rfl ffcli iit cerretă-,·il11, 1Jit1,0JJ1•0/i.ctP, aua lir.âoti 
iottte teol'iile emii{e i11 ncen.sli\ rnate1·ii~, :u'iil.in,! pii.rţ,He lor slahe *i rezu
n,ântl intr111n lahlo11 ~11c0inl rez11ltat11I inti:eg·ii iu\·esligu.ţii in :u:easta 
ţirohle111ă, pe ca.re ani inlitulttt-o n,:ti o\;u·, 1nai prei~i.-; ,şi mtti jui:;t cu 
\iUtll <le <ti\fongenismul ~i poliffenis111\ll ru1alo~"iit,w et11olo15ie~l>-

J3. C1·i-f.e1•i.11l geoai·nfi,·. J)ar;~ a,11 co111para ~- e.x. 1i111ha rornilnă din 
Dacia cu lin1ha Sardă din in.:"ula ~ar<linia, ii11ci •1in nonă terilo1·ii <le
piî.1't:tte ~i mxii contact i n Ll'e ele, ~111 g5:-şi l} l,l 111111\ăr dest-,1! fl r. nH1.re 
rle a.~ernăuări: dttr n1an:a lor 1najo1·itate un :-:11 11l oe<;..H o ·1noşteuir11 

• 
stn'r.,,~cl,e iie l,t i1.vor11l r.un11m: l:.ttîna vUIA·a.1·:'i : îttr re~lrll s11ut inovaţi-
uni· rri-a.i lds1.ii în :unhele lini hi. av,ind o m·iginc pol-itJet1eUcii, aflică att 
;\piir11t ir.olu.t .i.n ainhele părţi, fiir/\ a J,i 11n jll1p1·111H11l d(l la o lirnbi! la. 
;tlla., dir.i h1tre S,\.t"1Uuia şi Daci a t.t'au exinla.t Ieiătnri ~-e(>g1·:i.fii;e str:h1St,, 
Com.11.n-i_riaţia,., deci, treh11e cons.ioel'atiî în 1winn1l râni!. 

C. (J,rife,·i 11.l ett1-olfi!Jic. flHii lin~_rd~ti pri,·ese anest ci·itel'iu t:tl oa.re 
c.u.re sceptici~n1. Et 7.Î('. cil tl in a1uef,,tecul popoarelo1· auto li tone ,~11 no"' . 
1na.11ii s'a niiseut o J>oprilaLie care, din t>UnGt de vedere etnit eni: Cf!\'a 
1tou, în~ă 1iin )HIOcl de i•edere a I li1nhii 1111 se deos~lJia fn\.llt rle locui-:: 
lol'ii ,·orn:u1i1.a!i tiin alte tir111Lnri ale lrnperiulni l"OJ\Htn; cad un popor 
c.:\Jtd ile 1lesnationali1.ea1.:i c11 o~ăvi\.rşi'•·e, inva.ţii li1nbtt cea uouii per· .. 
f~ct.- Totu~i~ jn1·nnil'ea de sâuge a cl'eal o con·111nita.te <le inler•ese ~i 
d~ trnditii ju c1111rin:.,:;11l He-1~iin.1i nean1 i'ie~nntionalizat; ţ1i de ac~eu. grr1„ 
niţele hiseri<ie,şti s. ex.. in e,·nl medi11t ,:oincid adesea cu hotal'ele ll'i
burllor din vren1ile autero11t011-e: iar ~TUJlcle rle li1nhi ~i 11.ialecle roro~ .. 
nice lie azi :-;e acopere c11 gr11 pele f) iu tirnp1.1ri iC,tril v~chi. 

JJ. Ci'it,..ri·1it !J1'«~t4.ţelo-r politic~. E aiieYăl'at că şi ttcest cri,teriu, luat 
~ingur, nu e suficient, deo~u·ece părti,diu acela;, poi)or, cu ~'leeaşi Jirohâ, 
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att f:tinf ~i trăes.e de sute de ani iu t·up1'iusul a !tor state. Totuşi, unî
Lat.e.î politit:ă a couthhllit in 1uare · inib:inrii. la i11c4eg-ru·eă şi, l:i 11n'itat'.(Ju 
unei' liu,bi, sau unui dialect. I'e câ:ud tu ItaJ.ia ;:;. ex. , 1 diviiată rliu ve
chi1:i1e îu o mu.Jtim~ 1le "tltătulete, duş1naue intre· el~, :fa 11/lscut ~i o· 
mul!;ime de dialecte, Îtl vechiul .Ele~at I1o1n;iţ1, itlcntuit rlin cele dQHn 
Principat~ nu a,·e.m riedil ,Jon~. rlialecte: cel moldovenesc.: şi cel 1nuu
tene!r.c: i:u· non1âuii diu ArtlenJ nn:hP$C. cei din !,:u<l dialect ni .ninute~u, 
iar cei din nord pa cel mol,lovca.u, pe ,leop,u·ta 1lin cau1.a 111igdirilor ' 
J'1~cip1:oce rlintr'o pat·le în alt.t a C,trpatjlor, itu' de :tlta din cauza coa
:;'.ltiinf:ei etnice; care a iiltt'eţinul legiitt,rile de la fraţi la frati. 

· JL După aceste co11:,;îder~ţii asupra criteriilor de cer-cetnre, auto .. 
1·111 trece la inipărţw·ea lfmbilm· 1·-01na-nif'.<·: tin:lnd ;;eamn de aseniiinărite 
şi ,1eo'$-ebirile dintre ele, pTecun1 şi tle ctu.1oştin1ele asupra istoriei, ras •. 
pfi,t.fl.Wi:i geogra/fce1 alwf1i'i1·ii e.f11icc., {01·nu1.ţi1111if p(l7.iticc ~i comunicaţiei 
11i ntre ele. 

P:lnii îu ~ecolul lV d. Gr. un :;,, poale vod,i dec:.i t rle v siugură 
li,nl,li, <:e t'\'al' 1111lea 11nn1i p1·m·om(J,11'i,et'f.1 liu<lcă nu se diVi:,;a::;e încă. în 
lhnbile fo1nanice <le a.zi, san lixnba latină 1ntl9a1·ă,. Cele 1ntti n1ulte ,ino-
v:4ittui ,le lirnhă, ,;are consliti.le •leo::;elJi~·ea dintre ln:tin.t clasică ;1i t!ea 
vulgarii se găse~c, 1le fapt, în toate lin11ile romanice d-e azi. Aşa se 
explitii, adicii prin 6riginea com nnă striiveebe. ţ1i n1a11.·ile a~emăniiri 
tJ i u·tl'e li 1),1 ba ita li anii şi 1-on1ân~. 

L.t sfirşitul ::1ec. IV, 'l'eodosi11 îu,parLe In1peri11l Hou.ian în dottă,-, 

h1lre Ili &'ii Arcadin şi lîonorin ~ lmperi11l Holnau de rii:sntit; Ctl' capi
tai.t f:onst1tntinopole i'!i fn1periul 11onmn rle apus, cn capitala în U.orna. 
U nitat~~ 1~0Iilică fiind sfăl'ii.nutlă, au fost ri1ple ,;i condiţiile ca1·e men~ 
fineau· unitatea lind,ii latine; a~a cii diR ~ec. V înainte JHl 1nai poa.te: 
li vorba rle O );iugută iir,1bă prerorm111i<:~. 

Mig-i·area JlOJ1oareLor had,are, 111ni ales aşev.area LougohaelilOl'· Î:tl. 
.Italia de l'.N~rd şi a ·Sl:n:ilol' îu peu. }3alcanicii. ş-i Panonfo.-t a:poi iotăl'i,. 
rea elern.ent1.1Iui 1rrec iu conducel'ea lrehilor· din in1periul de răsărit. 
a n.b'ă ca ur 1n1tt·et periclitarea căi 101· Jll'Î uci pale de comun icatie pe uscat'şi 
1·11pere1t i:~ntact11lni întrl3 ltomanii de est ;:ii cei ,le vest. Se născură 
t\Stfel 'donă grupe ,ie limbi ro1nanice: ·1) !Ji·u,pa. ce4 ni-nre, de .vest, cu~ 
prinzând: 'iLaliaua, reto-rou11tna, sarda, prov~usala1 fr~ne;eza, :!!pa!liota 
şi portugheza şi 2) fP'U,IJlf ce,:t mică, (fe e:,'t, dln cai:e ai1 s1ngn1·~ . hr11J;,a1 

rom&uă. Tnai dii.inueşte ,.~a lin1bă vie, t~'icJ liiuha dahnală, de p.e ,eort.sta
A1I riaticei, 8. disp:ixnt, 
· Din n<:e1't al V ,i\ecol, t)t'in 11ri(ttlt'e1 începe a .se d~sr.oll<l Hrnhn 
ron1ărui ca li1nhii aparte. 

I.H. Oâre. este too1tl li'IJ't.bii ''l'O·;n,0,1ie ~nfre l ·hnoifij !l'i.trori..f .:. • • 1 •• 

L. t-or!'1ân.ă prezintă .şi a.s.:mfltiuri .şi deose1Jiri fată de ·Celelalte · 

Jimbi r~maniee. 
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~en1ănă.rile se e;{plici\ prin ~nbstratui ron1anic coroni;i~ priu 
moştenirea străv~che co1nnnă. 

·Deoseliîrile se im part in b•ei n1ari categorii : 
. t) 'Idmba no astra apa1·e ·,11 ai·e011~et'1:ati'IJ!l c(t, c:-elelaUe 1i1n/Ji j'Qt11ci,nice_. 

pă8trând eletJi.ente care ainrea s'an pierdut şf a.n fost în.Joc11ite c,u altele . 
• 

D:..J S. Puşearin ilustr-ează a'cea~fă afirmare cn o sumă . de E'f~emple lu~. 
Ei.te din 'fonologiet ftexit1ne1 derivaţiune1 s.i)l.taxă şi lexic. 
t. 2) ·Udtvaţ·innir.e de 'lf1nbtl. care1 la ,lespărţirea celor două. rnttfi g'l'Up~ 

existau în 1 getmene, dar nti ajttdseseră. să se · des\'olte, Sf-' gă.sese F 'la n:oi 

fi ici Mtll»~,·He rotiuniice wpasene; <la·;. efioli4ţ,Î~ lor e dife·ritlJ.. Şi aci ut ... 
mează o sumă de e-xemplfi 
·• ! 3) lh•-fin~1 găsi'm"' n s1,,,,a de sehi1nbut·i 11oua ale vecliii n1oşt~ni1•i 
romani'ce, în'°'ăţ ele ' sHnt eii tofie.l diferite- t1i Ntnba 1toasin! de cele di11 a.: 
pw$.· Aooste schimbări' cont1;il>ue să rle11 Htnhii uoa'stre un caracter deo
sebit, apai'te. 

, Aşa, s. ex .. • cele mai mari (leosebiri le găsim în te...,a.1,1·111 lexical, 
a,) O mulţime de euvinte 1,tine, dintre cele mai uzuale în lim~ 

bile ron1anicie1 de - vest, lipses'c la· tioi, uneori fără ca poporul nostru 
să, le ţj. înlocuit prin alt echi\'alent ·; alte ori înlocuindu-Ie cu formaţi.: 
uili mai teoente; de cele rn'ai' multe ori substituindu-l~ prin c·uvinfe 
stteuxe\ Q1ai' ăles slave. ' · 
,"~~ 11.b) De alltă- parte, ave1)1 foarte multe cu:vinte laline sau formaţi

.uni latine vuliar:e care,, dintre toate •ltm1iile rornanic.e nunrai la noi 
S:au. păritrat;· N4im,ărul lor, după Di~ţion?h1l li~bilor romaîlice de t\-le"': 
yerwLuhkej este de tre-o 420,·ra-aică 5.:ff ol" rlin toate cuvintele noastre 
de or.igine latină, cunoscute· pân~' acum. 

r:)· Chiar- d-intte cuvintele păstate şi la noi şi in celelalte limbi 
tomanice, m.nlte' a111la noi un înţeles -special, pentru ca.re în vest se într8"'· 
buinţează nlte cuvinte ; ceea ce arată c~. în n1enţin:erea şi desvoltarea 
se'î:lsutilor CU\"intelor iatine:, limba română apucă alte căi de cât lim
bii e "Surori, . · -

• Haniura de filologie, care se ocupă cu schimbarea înţelesului cu
vintelor1\tse 'n.1:1meşte &nunitic~. Frumoise cazuri aduce d-l' S. Puşcariu, 
c"ttiuri,,tar~-preiintă .ufi 'interes viu şi prin ac~ea că· luminează \'it,1..ţa · 
di'n-; trecut a strănuli.ilor noştri. Cităn1 aci câte-va ·: 
,. • · 81, luăn1 s. &JŞ, ·cuvintele care se referă ·1n căile de comnnicat.je. 

Cei mai mulfi · termeni latini' s'au pierdut şi la. noi şi în a.pus. La noi 
~(au · pă3tr.a.t· 1eatUs->'m1e şi "'earraria > elrare, ln la.tină înţă callis in~ 
• !a.ronă potecă în n1unfi sau ·păduri ; la noi înseamnă dru!ll în genere; 
tiruttr ·mare! Aceăstă schimbare i:ie ·înfeles e o ăovad.ă că .Ia strămoşii 
uoştri traiul în munţi a fost ca uz.a că drumul strâmt de munţe a. put~t 
ileveni termenul g'enEfral pentru Ol'Î"'C.e dfu.Jii. Tot· astfel tr'ebue să ne 

• )\;, ,- I 
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expliuâtn de ce poiis;>punte, carein latină insemna -pod niare, Ia no 
i11seamnă nun1ai p1,1ntea care se f;tce peste o apă· ingustă: .în m1,1nţi nu 
există rauri late, ci vâlcele. Când Româ)lii, coborâţi în şes, au avut să 
treacă ape mari, ei au i1nprumutal de la Slavi cuvântul pod:- Met.ger~ 
in latineşte inseamna : a se scufunda.- La- noi -a căpătat intelesul de: a 
n ierge, fiin<1c~ imaginea celui ce se depărta, plrea că. dispare, ae sou
fuudă in ad,ănuin1ea văii, când era vă.zută de sus, din munti etc. 

el) Dar deosebire<\ r.ea n1aTe intr_e limba română şi t!Ul'Orile sale 
o formează numărnl n1are de cuvinte streine introduse in lin1l,ă-, în spe~ial 
cete "lave, pe când iu apus sunt cele gentu:i-ne. şi arabe. După Gihac, 
Jin 5765 cuvinte, tâte a adunat în dicţionarul i:;ău, 

1165 sunt latine 
2361-slave 

966 tu1·ceşti 
6:Jo neogreceşti , 
588 ungureşti 
50 albaneze. 

G asemenea statistică ne arată cat de strâns a ft>st contactul Ro ... 
mânilor cu popoarele înve~inate, mai ales cu Slavii. După acea1,tă sta
tistică însă nu putem trage concluzii asupra firii limbii noastre. Aci 
intel'vine feoria ci1·c1,laţiimii, Nu toate cu".intele, dintr'o 1in1bă au· a
ceeaşi valoare: unele revin , de ze-ci şi sute . de. ori în vorJJirea zilnicii. 
altele poate la un -an odată. Oar tocmai cuvintele de origina latină 

sunt acelea care se repetă mai des în graiul zilnic. Aşa, d-l S. l'nş
cariu găseşte că Ia pag. 10;1 din Baladele şi Idilele lui Coşbuc, di11 
117 ci:vinte, 102 sunt de provenienţă romană, deci 88 °"/o şi nurn. i 
12 ~10 străine. !n tegendele sau Basmele Rotnâoilor de lspjrei-cu, lu 
pag. 10·1 din 363 cuvinte, abia 30, adică 9 °10 SUl}t de origi,ne str~insi ; 
iar ie Poveş.tile lui C_reangă. la pag. 79, din 233 cu-vi11te, aLia 18, adica 
8 °/o &unt de origine !'lreină. Ace~sta arată că vorliele1 oare exprimă 
idei elementare, cu care operăm la tot pasul, sunt inai toate 1uoştenite 
de. l-a Romani. In literatura noastră -avem str~fe întregi din cele mai 
frQn1oase. oare contin nun1ai cuvinte de origine ronrn:.nă. Aşa e s. ex,~ 
strofa I din «Somnoroase pă.sărele» şi din «~ai am un singur dot1> de 
;.u, Eminescu. 

Reiultă din toate acestea că, şi în privinta · te.taurului le-x:ical, 
limba roma1·1ă nu e n1ai putin ron1anrcă decât li1plia italian.ă, franceză, 

sau ori-care alta, ci pur şi simplu romanică, fără con1paratie, căci no
ţiunea: «romanic» e ah sol ută şi nu sufere gradaţie. Ron1ănii ţle azi 
continuă a vorbi lirnba romană din estul imperiului. In cursul vea
curilor s'a alt-erat printr'o desvoltâre firească şi prin adaosul ce i-a 
adus convietuîrea cu alte popoare. Dar tocmai aceste elemente nouă 
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constitu e nota es~nţialâ, care deosebeşte noţiunea '3!'.f!rir.oată, p1ip. 
iuvaotu.l «ro!Ţlanie», de cea cuprinsă în cuvântul.· «ron1ari». 

lată, în-esentâ, fondul cuvân·tări1 d-lui 8. Pnşenriu. 
J.1~ost profesor la Universit.itea rJin Cernăuti1 _ astiiii profesor la 

IJniversitatea din Cluj, d-l S. Puşca;ri11 este unul din fruntaş.ii cultprii 
neamului nostru. lncâ din 1005 d-şa 1t publieat la 1IeirJelherg un ~,,1te
ţto,_ia1· etitrrţoloqic al elenw,itelor lati-1ie ăhi f.it1iba ronuititi'"i premiat în 1.907 
de Academia Hom.\nii cu t}remiul Tieliacle Răclule!-lcu.· In '190H d-sa pl'itni 
insii1·einarea ele a lucra şi Dicţio,iand .l'tnibti 1·0Juu1ie, din care s'an~pu
hlicat până aeum literele A., B, [,', G. lf. aproape intl'eg . şi îneeputuLlui 
C. Critica ne-a arătat că aeest dicţionru· este o In.crare monumen1;ală, 

• 
destinata. a face n~ândria ştiinţei ron1âne. Opera a inceta,t i!I 19'14 din 
ca1.r.t11 11ăzhoinlui t(i /lCUro este reluată clin nou. Singure aceste dale 
snnt îndestulătoare spre· .11 arăta cum trebuese pl'ivite şi ,iudecate lu
crările ţl-lui S. lcluşcariu. Analele Dohl'ogei işi vor face o clalorie in 
a urmări activitatea acestui inviiţat ron1ân şi a inpiirliişi cititorilor, p& 
larg, eu~el'irile ~tiinţifiee infiiplnite rle rl-s-a. 

c. Brăt~scu 
. Va.silţ l!-ârvan: J)es~operiri nouă in Sc_ythiu Minor (Aµalcie 

Ac~rlemiej Ro1oâne). SeJ'ia IT, lo1nul XXXV, ·1912--:f.91:J. - . 
Intre Boasde şi Topalul. sau, n1ai hine zi1', canî la .inpiătatea rku-

mului intre Ce-rnavoda ~i Ilâ_qşova, se aHii. a~e·tat satul de veterani. nu
nţit General Ce1·.n,at (Calacbioi). A.ceastă localitate s'a ridicat pe ruinele 
up11i i;aL t11rcesc, rlnpă Cttl)l ne aerată nu,nele sii11, iar ,tcesta la rândul 
~ău, s'a suprapus pe ruinele nnui ~te1<rftoriu.t1t, Ca11·i-tl.<~11rns&•, la di'3tanţa 
tle :390..,roO ro. de c.:eta tea Capi<Ur;tia. . . 

r,;ste lncn1 ştiut cii ori-ce teri'iw·riu·11i t'ural, tlin punt1tul tl.e ·ve-
1lere juridic l.)i politic.:, t:ine san de un ·1nu,iiclpt1tt1h i,an 1le un cast·ru: 
aşa l5_. ex. cliftiriţi 11vici" ,.le pe aeel tel'rit.orîun1 a.tii.rnii e-ivil ile oraşul, 
re~peeti v rle legiunea1 ori corpul tle trupă c.are u1·<:1t rle cl1·ept :::uu slt! 
faRl, proprieţa.tea oTi posesiuuea tv.:elui ţiuut rurâl; ia.t' 1·e~edinta legala 
a tliferi~ilor c_oloni, cetăţeni ron1aui. co1t:;i1~tentes refti(m," ,n„MticiJ1il, i;,u, 

cons.i~te11.tes at1. ca1iaha.s (legioui s)1 e soco li Ul ~t uu li in vku~, ori in 
eauabae: i;j iu rnuuidpiul-capilalii. a LeI'ik•rinlui r.twid, sau, în cazul 
ea11ahensilor, .;hia,· în ca:;Ln1.- ln ca1.1d c,\l1,:t cet~ţ,:<111lrl î~i are o oria11 
adîdi o reşetlin~ii le~r-ală _nini ir:idep:frlutii de !Ocl!l actual ,le i-eşetlinÎii, 
a~ea t>t'ig-o _inilepii1 taUi 111'te l'erjei.lint,i lui e 11utteneascn, i~ 1· l.veuJ uu,le 
se .~flă 111omentau ea incohr ~:n1 1•i.ecuut8 ( lo0nito1· dH f:ad'î'i, iM· nu ea . . . 
11.iviN frnnnil!ip:tlis), t'-~t~ 11t1h1a i 111t dol'oi1.:iliun1. 

I :u tirnHul .Î!1Să _leriloriilu 1011uicipah~, 1;.;1·e nt,irnnu de .11n la14-:.lr, 
CctS/,('lfţrt S-.Hl CaS/e7/i.t>l?1 Şi ~ăl'e Cllpl'in<leau, O r'tlln.ii <le 1,t>i<rf· i;_H 01·g·a-
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Dizaţie quasiHmuni'cipalâ, deveniao, io totalitatea lor,' o organizat.ie uDi
tarti quasi~rouoicipa1ă, cu capitala jutr 'uuuJ dintre ,,viei", de ohi~1u 
in acel v~cus canMart~ care se alcăt11i~e 1,e la1lgă ca~trtJ1 iar ~ poi in 
ori-care <lir,ib·e acei .,,,;ici", e:ire alegean pe ,,cmriales", peob·n J'l)~pe,;-ti
vu1 urdo al teritorh1I1.1i, :;an alegeau pe qt<·lnq1eeuale:s ti:.rritof'ii, 

Lagărele 1·-01uaur; ~e a~e,1,an deohicei 1:lB~ii ,~(\.te un ::al i11tli~en 
u·mi inipol'Uu)l. AUtt :,;alele indig·ene de lt1ni;ii lt1,b\l.rele rorn:inc, cat ~i 
:t~ele ~al,e cara 1.:.iideau plt t1iritoriul rolHRO dat irnruizo:inei spre fol:()
sioţa, •ira1.1- nd rrJiui~lr:tte <le jn~hii co1naodru1ţ,i i ro.m:1ni :;;i e le atârl}a\l 
,le- <'(i~irtt ori t:((,.\1r;#1ot~. jnLvc11wi euru ~atele de pe Leritoi·iile 1nu.oiţ1pale 
ilt:'t1·nauf ca :Hl1)1iuistratie, \le -0ra~ul caµifafa. . 

E'rio \11"111:it·(\ torrit<Jl'i,1011 Ca.pidc~t.cnst a,· li fu~t, diu acest pnncl 
' ,t~ ved~rc, ţinnt1tl <lal !-pi"e folo~in!ă ji admioi«tr111·1.? , iupre11na i;n ~oate 

:,;,•tele de D'1.ei )jÎ Jlesi., ,l~er.;.te ptt d,insul , garni1..on nei romane ,lin J.i
:Sărt1l auxiliar do l41tţJă C:1piJava. 

Cu Loa le :we:,tea iu~â, L+•ri tori II l CapiJa v en:,ţe face e:-:ce11tfo. .El 
1111 s'a dei:.voltat î11 lf'g-ti Lu 1·a c11 1.:a11:1hele J ~ la Capitl:t .:a şi ipoteza di 
:it· Ci o anoxii.. ,l {:astel111!1i, trelme i-e~p1u!'!/i . .A cei't territoriurn 1111 }lutea 
alărna <le ua Jag:ăl' :1~a de puţiu irnportaut , 111 c.n1· e Jitizi,\ n11mai un 
curw«lf eq,iil·f.1.m,. Ne iu l rehiirn: trn t.eritori,i jntiu,-, ca111 tot a:;1a <le iua:rc 
,~ă! şi lerilo1·iilH irnportanL,1lor 01·11şe de la r1rnre1 Tomi şi Histria,pu· 
lea :,ă depindă de un <;;1.::;le)llt11.t '? De r1t5et11enr 1i, diu celc ~tse io~el'ip~ii 
r.unos~nle p:init a1,IHJ1 de l,t C:1pid:.n1a, 11u ne Lntiimpina nici 110 vete
rau si uici uu rJ~ll ~tor: cele douit islăr i sotialt:: ,:aractel'i:::tico can:tbe-

~ ,. . 

liJr; c i ave111 tle-a Jac1} cn .1gd 1..1nll<Jl'i , ~au paff<Jni, adidi. lucni tori ,ii- . 
veclii1:lui ZJff!/U.1- de aici, 1.:,11·e ent) cle~i::;·11r. in,.,;,i~i comu11a n,ralii dadcă 
~ Capirla vei. Explii;atj:i H II 11oate (i <let·.H .:ea ,iru1:iloare. 

Colooi~tii 1·ornani, nşezali c.t 11{;ri,:11llori prin ii pe langji. sat ele . 
iudiiene daco-he!-;ice ale JJ,,1,ro~ei mijlocii, aveat1 jn sttip,inirea lor 1JI1 

:111t1rne torritodt11;1 , al ..::frui r!cnlru adrni ui:;trativ ~i ,inclecătoresc era 
in aed h1i;li1· 011niirean rnai ·'.Pl'OJ•Î,lL u1rc, la r.\1Hl11l !;i(u ave.t ţ5i el ttn 
forr'itud1,t1n cu.steUi, ttecel'.\ar i;u/l'~i;; fe11t.ei s,de. J.>a:.:ul dauic era fără indo-.. . .. 
1a1a ;itril11Jit jnsut;i c:t;:tel11Jiti rotnan de i.'tllgii. pa9us. Ctt_µidava îu~ă era 
r'<i11trul tle inlretiierc Înlr<} drun·u.J cnl mure 1·011rnn c:.1rc lH!?rgca pc 
malul drept ttl 1}1111/friî , l-:p re Tl'oe~111i,.:, [ţ(lita ar.i, ~i tlll dr111n e;,re 
tlrn}ea dela Capidava ~pl'e Hiisfil'iL Aceasta avu ca 11nn.1re :-:t.abili:·o'.l in 
Gapitl,\v:1 a u11ei shdi() de flcue/ici<,.~·ii co,1.~11lt11'i,;. l'dn t1l'ln:tre ţinuh1l 
1·11l'al, ~el'\'Ît de , lr11111ul c;f.! tlstcc:t ,.:pn~ julerior, ll'el111ia ffre~Le ~ii a~ 
p.1rţie, eivil ;!i 1~t:or101t1ie, cti11ll'ul11 i de iutl'etficr·e ,LI druw11rilo1· de pe 
aici, .,ţdică îusut,i Capidavei. A~a dară ,_:olooi~tii 1·on1:ini -aduoati din 
toaie ptirtile i1nperi11hti , 1~i alcătuirii a ici (;:t 'iH.er>lft /J. <te perc!fr:in'f. un 
d(}'trti.6li,u1r,. l';ivil ,,11ai;i-1;11tiitene::;c în re~peelivii ·1·ir:f ,Jiu lnL teritoriul 
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d11<;ie al vechei Ca11i(.lave *i ile ol'tJt1.Hizt1l'ă pe bază eivilii, 1.n1 1nililarii, 
înti·'o con1ună l'Urală cu iua~istrnţii lol' autonoini, a<lid( cu qiu,u1tte-1uitei; 
t.n loc de tl-itoufri ~i o,wiales în !oe de cleci,ricuies, ale.5i la un Joc d~ 
toti vjci tlîn acest teritoriu. AsLfel uai-lelul de lang-il Gapidant şi l!o-
1i1a11tlantnl s~u $0 mări.dniau nun1.ai la 1·ohtl de ap'*riitor'i ai U1nei.1p't>1~i 
uo11ll'a .Bt1rliarilor din nfară; iar poliţia inte1•nă rii.1nânea în sarcina a1.1-
torilăţilor uivile diri viei 5i tlin te,TitoriHni, care-i e:;u lotul alhtl de uâl 
te·r·rito1·iUt1t, r;cis~Hj,. 

Ca punct ele orieuta'I'e şi fixare cronologică, !!li privire la colo
nizare-a roH'tllnă ll Cllpidavei, d-nul Ptt:ri.:aii s'a folosit de o i1Ii.mripiie 
ue provine ,ţin Calachioi, ::;i care este · de n1are i111porLan l,a. J!::-;te uu 
frâ~pnenl tlintr'un alta1· (a-i·(i) de calcar, înalt de 0111,tJO. aH'\nd o iro~ 
si 1ne de 011\48, iar tă ~iu)ea, la partea proti lata de ~ug, rle 0,58; iniil
~01ea ahm.:ului ei:::te de 0.1~. Literele sunt ,lestul rle l'eg-ulate, clar ne
~Jijent săpate. ~fon tunentul e:!te dedicat lui .Jupiter în onoarea h1i Pi uis 
şi a .Caet.nruluî ~{ Aureliui': 

l( ovi) o(ptlmo) 111( axfnzo) pro salutenz 
lmp(eratoris) T(ili) Ael(if) An(ton)ini 
Pii et Aaref lii} Caesarfs. 

0\1pă uutn vedern, n1ir11ele :5i alrihuţiile rledicatoJ'ilor lipsc0sc; dar 
după o inseripiie :(ii.sită l-a Gl111etinn,-uare ţinea tot de teritoriul Ca
plt!avei (C. L L. IIr, 1-12142i;~ 1lin anul 140 ş.i pu::ă pe 1111 111uuu1uent, 
r1,!iunt prohuhil în . aeelaş tirnp c;a cel rlin Capitla\·a, şi de către detli• 
t:ttlori idenlici, se lit·esupune a fi vet:crr.Mii et cive$ RomaJ1,i cunsiste-nti:s 
iHl cana.ba:, alaţ. 

lf! ceeace pl'i~eşte uetalea de la Capidava, atli,di n111Hai ca:-;tell,l 
t1iilita1·, el eşte, altil ua aştlY.are , câl ş'i ua dilnen:,;iuni, Lulal c.leosel.1iL 
de ldcalilalea civilă, de ,01·:ttul,> Capidava. 

G11~telul, aşe%at pe o inălţi111e rîpoa~ă ţle pe 111al11I lhtn,lrii_, tll'e 
iot·wa unui pat1·ulatei·. care aduce u,, uu trapez 11creit1lat, uvan,I ,:oJ. 
îtu·ile indreptnte spl'e eele patru pu11Gtc ear,lînale. Lalurc.a de ::;ud-vest 
1rieqJe in lung·u I llu vi ului : spre nord-vest, nord-e:-st şi :-;lh 1-esl, m1::,le
ltd oste 1nă1•g·i11il şi npăraL de o prăpa:-;Lie athi11cfi, care- pare ~-ii fi 
cornu11ioal pc vreuiuJ'i, din a1ul,ele pîil'P, cu Duniirea. Col~ul de vest, 
1n urina unei exvloalfo:i IJarlrnre, p1·ecuu1 _şi o 111are ptu'Le tl1u zi1hirile 
inte1·ioa1'e ::;unt ,lirdn1se. l'nrlca de: nordweflt a t:eti.\Lii ure o lungţme 
de ·1;J5 1n.; t;en de :sud -1-LO 1u.; iar celelalte duuă păr1i, lionse!'vate 
neco1n pleul, par i5ă fi av ul acelea şi dilueni::iuni. Deci, i;u prafa t,a tot'ală 
ar tl ar (1L I ,i ~nu 150UIJ 111. pă Lr a ţi. 

ln partea de sud a caslelului de h1 Capidara w atlă un ctt~ll'n 
(castell•un civilalisJ a oăl'ui fonnă şi aşezare sunt aproap!! idenliue cu 
cele ~le c~::> trl1l ui din ~; vreux i1J. Galia! Auest c:«stnur~ de l!J. Ua p itl-a va 
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~:-;le <.:H at,U 111ai ilHerei:;a11t, cu c,it cOll:,,Litue el i11i:;11:-;i !-' l°oilăniată _1.1eu
Lru :,;îne1 Hiurl inconjuntlă nn numai ·cu zitl, ilar ;i ct1 ljanţ, ·ceeace 
u u e cazul pen ti·L[ casle11,ll dîn 1;are Jăcea parte ti care, Hiu if· a~ezaL 
pe o juălţin l e aJJ i·u1>Lă, nu 111ai avea 11evoe de J01:tificaţii at.:tte:;ot'ii ca: 
şanturi 1:,ii valuri in U:rat·.a iidudlo1•, ' 

Dincolo de prăpastia, care iz:o.lGază lagărul l!pre Xo1'1(, flul, !>!al t.ii 
,le aslări Calad1ioi1 ~e iJJ.ti111le ve.,~hiul VicHs ch:Jl al Caprtla\teî. Print,;•o 
coincidenţă surpriuiătoare i~Loriei, pe un11ele· vechei Gapi(luva, centrul 
unui teritori u locuit ,le \'etera1d ro1(1ani, )Se anii. UIIU.i,:ti „a,ti,t Ccitaclilot, 
~Ol' lit 1leu::;eule11ea vete1·a1tUo.r RÎJ,;ia,ti, con {inuaio!'ii ~ta.tor nici ai ce I ui 
mai vig.u t'ol:! ~i 1:,Lrâlucit popor din ctite a cuno,.;cut istoria. 

G. D. Petrescu. 
profesoo la Şcoala Normală 

ta,11i1Je }'taJ11J11arion. - La Jno.rt et son J11ystere. ÂYant le. 
ll}Ort: 

In această carte, prima di11tr'1111 cielu do tt'tli 1 cunoscutul as
tronom fr.:i.nc<:z curceteazji o serie cle .tenowenc psihice necunoscute, 
~a11 puţin stu~liate, cu scopul do a proba existenţa sufletului ca 
entitate independentă.de orga.nisi:r..ul materia!. 

Uni vot~ul n·Lt e atf~t llc sărac în fcuomoue prccu 111 îl cunoa~
tcw uoi; ~i :~coastă afirma.re se int.<>mcia1,ă pe faplul că c-0le cinci 
sim~uri principalo c11 care ne-a înzestrat natura., s1111t prea in~ufi
niontc pe-n.trn a prinde totalimtea fcnorucnclor din uuiverr;. , Aşa s. 
ex., od,iuJ nostru nu percepe <le cât acolo f('norucao, nutnitc lu
u;1inoasc, ciirora le corespund •vil;ra.ţiun~ ale et1;rttlui cupnnse intre 
:J8l) <le triHoa.110 (l'$)1U cxttorn) şi 7l:\O trilioan.c pe secu udă { violet 
~xtreLB). Iusi. vibl'aţiunilo infraro~11l11i <le sub 380, prC(;\lUl ~i vi·bra
ţiunîh~ repezi do oesto 760 ,110 ultravioletului} deşi există1n natură 
t1Jt u:;/sua 11it !:iimt11 ritor no~tstrc. l)c asc111enoa uroch ea noastră II u po,·
cc.pc derât fuuomcuelc,· pe ca.re Ic 11uruin1 ::;unctc1 ~uprinse iut.re a2 
vibtaţittni f'e secundă; pentnt 5tt11etolc colo uiai joase şi :16,0UO, şue· 

răturile cde iuat asc11ţite. !? i tot w1a ,~i cu colelalto.siw ţuri ale. noa.stre. 
1..:xi:;lă o s1,.,a.ră înlrt>agâ tic v i hraţiuui 1 însă .în . :tceastă scari 

r.xitsl.ă ~i intcrv..i!c ctt vibr;t~luni ci\l·ora. de sigur, le corc.spund bo
~ate şi variate f<!nouJ~ne in ttnivurs . dar pe tiaro noi. din lir>sa unui 
sinit corespi.ulzitlor, care ~ă le prindi!., ntt le 11utem cuuoaşt(>, Suo
tcrr1 t-l!ja Jar conllau1na.ţi, ît,1 f:u:a ,u:Lt,t..tlă a ev u !.uţici organismu lui 
t1ostt·u. să trecctn ca ni1te orbi, .Gi ră. chiar ~ă put.e1n bănui ruulte 
din splendori10,J\at11rii, 

Psiht>logia clasicii, co1Jl)idcra11d suiletul C:4 o cw<iuaţie a sis~ 
tomului nervos, ~au cu. o fuucţi une a lui, a păşj t d ,1pă d. C. ·Fla· 
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mar.ion~ pe 1.u, drum greşit. D~pă d. Ribot. ·s. eÂ., memoria .este, 
pri1i e8enţăt un tapt biologic şi uumai accidental uo fapt psiho• 
logic: .. Numărul celulelor curebrale variind între 600 şi 1200 de mi
Uoanc, iar a.cela al fibrelor nervua.~e ale ţre~rului fiind ova.hiat in
tri.> t ~i 5 miliarde, - encef{tiul poat-e fi eonsidorat ca t111 laborator 
p]iu de llli~care, în ca.re nlii do lucrări se în<lepJînesc i:n a.celar 
t.itnp.: MenHftîa, sar1 nut.i: bine zis memoriile, nu 11ade să se im
[)r;me. 

l'otuşi_, există fenomene ~iltico bine Cl>ns1atatc şi inregistrate 
in număr suficient, p1·ec•u.n sunt : ,•ie<J,tteii· /'<'tra. m::ht,, p,·ln· 8pirit, şţ ii
u ... ,cl făn'f, ure;'hi ,8;. i-n rt{ru·ă. tAe tta,1ismite1·il8 telepatic.e..:i ~p oi 1;eaerea. ll· 

va,dme·>itektlor t-'iif.or1,t~ .sau mai bine ~i.s, ·e~JH>aş~c.a. (•iitond,ii şi alt-e 
fenomene sufl~teşti snpr:tnorm:l'le, pe care psihologia c:lRSiî'ă. este 
d(lpa.t'te de a Ic putea înţelege. 

f)io nutne-roascle ('.:t1-uri pe care le e.iteai,t~ autorul îR ar~eastă. 
<'·arte. Să reprod11ccm n u1nai doui'l f>osclsitlcm i::-at"tl•,:i la intfi.mpla~ 

.Ptt1itru t>Qr:l~re<i furci, othi: (pag, 2'4 l - 2·!2) . · ' 
D S-rainton ~foses, profesor la ·\.Tni vcrs ity Collcgc din Looura 

căpiUase obişnuint.a scriurii a11too1atic~, · 0a n1c<liu~ în singură.talo.a 
îi.eclttei dimint>ţi " Un 1nare nnn1itr de s~rieri, obţinnt<:! astfel, au 
fost publicate şi sunt filu1iHare celul' cc se ocu!)ă cu a.scm-enea. pro• 
hlen1P. I0ciuent11J ce urruează e de un r:-nrar.ter · surprin~:ttor i;;i nu 
offrl un exempto ciudat <le i ,npresi-ouant : a.supra 1n1terli de a; citi . 
do la· distanţ.1. 

Reproducem textul olJţinut de a. 8t 1into11 M.o~ ,s, pc ea.n<l .s~ 
ana în 1e<linţ.ă io l,lblioteca '1-rulni Specr ~i pe care mă.na sa l -a,· 
scris a.utomat ie., î n unna uneî co11ven')aţii v~esupuse cu int<trloci1-
tori iuv:zibili. Iată episod11): 

- Putcti citi '! . ; 

- Nu, arni ce, nu 1>0t, dar t'laharin I..1· g r;1y en. ,~i flector pot. 
- Se află. ad de faţă. vre-llJHtl di 11 aceste spi rtVJ '? 

Voiu căuta pe unul din eî. (dup~ o n1ică paU!,f\ :) l{cet-0r 
C ;l(ll , 

PutetJ citi '? 
Da, ~\mice, dar cu greutate . 

.... Puteţi să-u1i trans~rie ţi t1ltitnul ver~ tl n prin1a c-ar t-e a 
.Bneidei ·~ 

- A!,;letJ tal.i I)U t.iu ... 
• J: ... ' 

Omaibus t n'.ant~1u tcrris et 'Huoti iJus aestas. 
Stainton Moses constată că citaţiaeste exacUt, dar c!.lgeLand 

eA el· însu~i a 1,;unos;ut-0 şi a păstrat -o inr:onr,;ti,}nt în 1nemt',rie, 
pune o a.Ita 1 ntvebare: 

, 
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......., Puteţi merge în bibliote~ă să eerce.ta~i pennltim:ul volum 
~ in raftoL al -do,ţiea. ~ - să-mi. citiţi ultiln ui paragraf dela pagina. 94'! 
Eu nu ştiu cc carte se află acolo, -~i- nici titlul nu. i-l cun-0sc. 

1Ju pă un scurt tivip, D-l Stai aton Moses, ttl'riiud auto.11u1.,tic, 
Juseamnii urmlHonrele şiruri: ,, voiu proba prin tJ:' o s,;curtă povt:stirc 
istorică, ci\ l'a.pnlitate:a ţ o l.novaţie care s'a înălţat treptat, ·a 
sporiti dia primele titnpuri alo cre~tinismul1H curat, nu n amai di·u 
epoca apo~tolilor, uar chiar 15i <lin tin1pul lil1U(~nt.1bilei uaiuni .• t 
Bisericei 1,;i Statului sub Constan:iuA'. . . . 

·vohuuttl to chcsth1ne era o open\ l•izară, pnrtâud a.cest titlu. 
fa.otaslie : ... A~ titopopopriestian, on attemp to liberate and .\purity 
Christi~uity fron1 popery t}oli tili î1•kalaty and _priP.1S.t.uJeii de Roger. 

· Dµpă ace~stă ,povestire,,. U-t Flatnini~u ad.tllg:i: »Dacii .aci nu 
tste o citire prin sp;rt, atunci ce tste ?·. 

, Sit cităm ~i on alt caz, . umil din c·ele .1nai cu1·ioal:!e, despre 
cuno;iţt~oren.. viitorului {p.11g. 335·337) J~l este pov~istit ele s.a:v.antul 
T.>r. Gailct. dela institutul mcta~•sihic din .Paris, iată-l : 

"'la 27 Junie 1S94, l}e la .nouă ore ui1ni1tcaţa, lJ·l Gallct, pc 
aţnn~i ştudewt hl medi~ină. la Lyon, lut.:r:i. îu cn.u1er~ · sa jn tovă.r.i

~ia 11uui coleg .do stutl.ii,: n.ctua!.1l Dr. ·varay, -111etlic 1n .1. necv1,. ·Ga
llot era. ~·~ :~tunci foarte , o.Cllpat şi preocup:tt <1tl pl'egutii.rea unui 
l:xa1uo11 oo- 1'.it\ aproµi<!: .·prii:nn l -0xa1neu de ,loctor:u. ;jÎ. nu se g~~udia 
hl · :lltocv a ,Ier,ât la acest •e:i.:amen. 

\ l t,: politi(:-ă. el nn se interesa. <le loc ~i tHl :1rl11H~a pesto-jur
nalo llecat o vrivire <listrată ~i ·nid 1111 vorbise i11 :.tilele precedente 
,tc<::\t. incideotal ~t supcl'ficial des.pre a1~gerca lJ c~edintelul Repu-
1licci, ce trebni;i !';ă a.ibă Joe in' i.iua t1.c1.Jca. Co1iqte.si1let ett<.waltr,ibwi<" 
sr'1. ~e 1'{ţtt1ti<tRCt'i la ain,iaztf. la Vi~rsai ll•:,;, 

. l)eod:i.t.'i, pe cî111~ t,.;.u.nct era i.;u{unt.lat 1n niun i.:ti :;a, el fu 
djştru.s imperios Jc o g:\ndire obsedantă .O J1·au1. nea~teptată: j şe 
iu1ptt1l(l:l spiri.tu.Jni s·u· cu .atftt i pnterc:, 1ne,i, cl Hu ~e pntu stăpâni 
s:, .u'o sctic iu caietul <le note. Aeeastă frar.ă suuă. textual: 

H-1 Casi1uh· .Perier este ales pre~edinte al repul>licei cu 451 votui:i 
,\0ca~ta. i;,'a petrecu t, O rept:3t. i,ir.1,int,, ue autinarea congresulu~ 

Se rţ1, obser\'3., totui;i, lucru foarte <.arrios. o:( fraza indică 1,rezentul 

7i lHl viitonil. 
}lirat, {;;iillet iu tCl'jJeHt pe colegul său Ynray l;ii-i. întins~ hart,ia 

]le. <',ar~ llO tasu vorb1J°e de 111ni 1;u_s. ·v :u·a. ,'I' <:.i U . . Jet•i '1 ii:. u1uel'i ~i . 
t.u1u :unicul i:;iiu iusieta, 1l<i<Jlitrftnr.l 1:ă 1•l ernue 'in ))L'C\•estiri, îl rugit 
t·:uu u.spn, ~ă l.1i111•).'0i:i.st:i-:l. nn-1 tulll11r:i ,lin ocup11.ţ1ile so.Je , 

.. DllfJli d~j un Gal let i•~:ji <·,L sit audier.e Ul\ cunf la fat:ultat<:. };I 
i1~W.lni în drum doi 1,tu·denţi, pe JJ~l Bouchet1 ;ţ:.!ţ ,neţlic l'a Cru&e• 
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il1es (flijute· Savoie) şi 1)() 1)-1 Debornei azi farmacist la Thonou .. El 
je eomunici1 faptul c~ Casirnir Perier va fi ale.s .ett 451 voturi. Cu 

' tot hâzql şii1,oniile colegilor săi, tl continuă să a.fftme in mai multo . . 
rânduii convjngct:ea sa. 

La ieşirea . dela (acuitate, c;ei patru ~mici se I ogăsiră şî por
niră spro terasa unei cat'oncte vecine să se răcoriasc~. fn women
tcle' :tcelea so~il'â şi vânzitt'orîi de ~iare cu ediţ1i sp~cialP, anuiiţâud 
rezulta tul' alegerii 'preşideoţiălo, care suna~ 

I>-I Casi1uir Perier este ales cu 45 l .tle v6turi !! 
Un alt exemplu (pag. 369): ' 
Baronul Joseph Kronhelm din Pouolia comunică următoarea 

na;raţiun~ asupra morţjl unui inalt Cuncţionar ·d!n miuisterul lYfarinei 
rilseştl, întâ.mplată in Iunie 18!J5, fn ·urma unei ciocniri între· două 
vc1.poare pe Marea Neagră: " 

„La iilceputul anului 1895, l)-na Luka-\vski fu trezitlt într'o noapte 
die· gemet;le -soţului ei cart>, în şomu, striga: ,,ajutor! scăpaţi-mă!" 
şi se zbătea :ca oine-va· care este gata să se innece. EI visase o 
grozav-ă catastrofă pe mare şi, când !n trez'it, povesti că se afta pe 
borclul unui 1nare vapor care în urma unei ciocniri cu un alt vapor, 
sSe cufunda şi că el tnsese ·aruncat · în valuri şi îngl:iiţit. de ele. 
Dupf ce-şî termină. povestirea. t>l 'adăugi1: ,,acum sur:1t convins ci 
sfârşitul meu va fi pe mare". Convinger~a sa."era aş~ de p1Jterriic~, 
lnc.tît începu a-r;i pu~e afacerile i.n regu.lt\, ca om ul · care e conştient 
că zilele îi sunt număraie .. 'frecar!:ii do-gă luni ~i iwpresi·1 visului 
s!llhis-e mult-, citnrl ii. sosi un ordin dl'la minist-0r să~~i f-acii. prcpa
ril.favcele necesare spre a pleca cu toţi subalternii săr î11tr'u1i port 
dli!tâ !I. Neagră . . 

f,and s~-.~i ia răma.'i bun dela soţia sa tn g~~ra din Pettogrlrl, 
Lukawski îi spuso; ,.Iţi awinte.şti 'd I visul meu?·• - ~Uoamn~, da 
ce 01"11 înt.rebi?• - .,,Pentrucn. sunt sigur el nu mă maÎ întorc, că 
nu ne vom mai -vedea ... D-~a Lukawski iucercli. ră-l" liili.ştiascff, 
,ja;r el, cu un accent (}e ~dâ.ncă. tristeţe. ii ziso: ,,Tou poţi spune · ce 
vrei, convin~erile mele nu· şe schimbă; simt c~; mi ş„ apropie sfâr
şitul şi eă nimic nu-l poate împiedica. Da·, da, viîd portul, vaporul, 

"'momentul ciocuir.ii1 panica p3 bord, s-fârşitul xne-u .• Totul trăieştl:l 
în ochii mei .. " Şi după o scurtă pau.-.ă el adăug!i.: 11 Cănd telegra:Uia 
iţi va anun'ţa moartea ni "ll şi ve~ pune doli ul1 te rog si ou ... ţi pui 
pe obraz vălul cel lung pe care-l detest." ln capabilă de a n1ai·vorbi1 

D.:.na Lukawş;lâ isJJttcni. în suspine. Trenul şueră de plecare şi. D-l 
Lukaw!'!ki işi iwbrci.ţişe cu tlraţ soţia· Apoi tl'efiul r,L1spân.1. 

După. rloui\ săptân1âni cle n-etinişte· extreu1ă, D-na Luka1vski află 

tliri jurnate că o 1.:atastrofa\ intre douâ vapoar~ ·..:.:. \Vllltil1nir şi. Sineus 
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- a :1:vnt loc p~· l\f. Nea.gr!.î. (n Jfrnda tlisperărei, ea teleg1·cdle, <r.t sfj.. 
ca.pete .inforn1aţii 1.l~la am,iraJ11l Zeleno(. Ji1 Otlesa şi .. primi ace~t r,·ă3~ 
pul)$,!. <<Nici o ştiT~ 1u\11ă in prezent dela ·.soţul 1 0-voa~trl\y. <;Iar e s~ur 
că -el ~e aJla pe, hor1\11l -vas:1,h1i \\'Ja1lilf1ir>), VeP.tea n101·!ii ii sol'\.i peste 
e saptăn1il nă. 

TrehTJie să arlăog;i1n eă, i'n vis, D-1 Lnka,vski ~·a yăzut , lnptfto~ 
,hl-Se pent1·u saharea vie.ţii, cn 11n [lasager, io.citlent 11ai·e s'a. rea.liiaţ 
Cil O SC1'11pnloasă exactitate. h) tirl"lpll J catastrofei, ,1111 )la~age1'. oep~ 
Wla<liniîr - D-i Jf enicke _:._ se arn11ca!'4l în n1are cn 11u colac de 

'I • . ' 

salva1·e D-1 Lnka\\·ski, <lejă ÎJ.1" apă; se î1}dr_ep.ta sp1·e colac1 .~e'î11Glaiă 
ce-l zări i însă ceJalt îi st1•ign: ((N11 te agăin de ej i ~n t'loate ~usţiue 
rlouă persoane: ne 1·m11 îneca atuândoi !'Io. Da,· Lnka,,·sk( ie agăţă cu. 
toţte. acestea, spurni:nd r.ă nn ştie ,:;ă înnoat~i ~,4.tnnci răn1âi ed e1.i e~ 
şt.iu să înnot>i, rnsp111~se celălalt. . , . 

I.11 n1on1ent11l acela \u1 val îi 1lespărti. D~I H~nick,e put1i sii s~ap~· 
înst( Luka\vski îsi \.U'n1ă 1lestinul. . .. 

Asen1enea cazuri oe preYestit'e a viitor11111i ~llnt nnmeroa~e ; ele 
se cunosc din antiqnitate chiar, însă luir\ea ştiintiflcă sau 1111 le-a cu
uoscut în cleajnns, Sftn 1111 le•a ~lnt o atenţie serioasă. Elr:, 1.lovedesc, 
dtt})ă D-1 Flam.n1arion, că î1t ,fii11.ţa ome1iească exÎRtă 1t1i ele1nenf. psihic 
deose?iit ele 01•ga1ii,AA1ul {i:!ic, p1,.tfJ.'nd să ii,:.,Oă vrin timp şi spaţi1i, pătru1i
eii1icl înfr'o ltttne 'i-nviiibilă şi pe1ttrir. cce1·e t1iitor1tl ca şi t1•11c1ch1l pot fi pre
unte. (pag. 898) S1t.{let1il 1nr. e 1,n 'jJ'ro<ht~ r . .Z cree-,·u.lni; el e deosebit âe 
sistemi•l 1ie-,·vos ce-,·eb1·0$J1i-n'll; el e o sMbsta1tfă ce e:-âs.tă p1·i1t ea însăşi şi 
dacă ea:istfl pt'in el în11uşi, i1iflepenll8·nt ele co„p, atu-nc-i 1111, e 11'i ci o 1·n.ţiu.1ie 
ca el să se rlesagrege oclaf,ă cu co1'pit.l. Sttflet11.l t1'<'Ueşte d1r.pu 91ioarte. ! 

fnsă dre[:;ti1111en c.nnoa.~te1·ii "Viilor11111i nu11ce pe teren 11na clin' 
prohlen1ele n1orale cele luai arzătoare şi aunn1e: daeă noi în anun1ite 
n1on1ente puten1 ţ1111oaşte viitorul, atunci ac:easla · .îusemueeză că acest 
viitor e ])redestinat, e hotătât de 1nadn:tinte şi atunci cum ră1niine cu. 
chestiunea Jiberttl11i arbitru? Adn1iţ1i:111l aeeste fapte înipreun! cu con
du'ziile ce .se deg·ajazi clin ele, 1111 tii<len1 noi oare în acel fatal~1n 
ori€11tal, care s'a do,,edit aşa de <1:tnnător pentru p1·ogresul on,enfrii ?. 

Nn, 1;ăsp1111de d-1 Fla1nario11; 1tici liber a1·bitr11, 1iici det~·mi1iism 
cibsolut 1iu exi.<;fă ,t,i tot timpul t•ieţei 1wastre, ei o libei·tate condiţionată; 

( 1rag. 324) Schiţa exi.c;tenţei noastre este ti·asată de n1ai înainte, ca şi 
n1ersul organelor nne.i 1naşini, şi noi avem un rol <le îndeplinit, cu 
un oare ca1·e joc personal (pag. 3'19) Actele noasfre .cele n1ai in1po1·tante 
sunt dotetn1iuate în acelaş tin1p şi de împrejurăl'i, dar şi de voinţa 
noastră Dacă u 'ar fi astfel, atunci n 'ar mai ex ista 1·esponsahilitate 
penb·u un crin1inal şi nici recon1pe11să J)enh'U o faptă de valoare; ar 
însen10.a să egal~zi pe cel rău cu cel })un, ceea ce l'efliiă să recu~ 
noaAcă certiturlinea noastrn cea n1ai intin1!t. Oirml nn e 1111 auton1at1 tin 
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<'din· :1 l fn t:t.ltSl\1 \1 tui ~i în 1i~sfii~t1 r:ire.l e,· en itnt'nte Im·, în a ldU.uire 1t 

sn:u·lei .s:tle, are şi el o 1tart,: 1f1~ , t\ÎHţii., in~! linuMtii . 
· H:t~ii ~uut 1.'aznri io c.1re oanu~rtii 1w~·rfl,d t'iif<iriil, 1·:tre 11r111~a~ii 

s1' 81' hldeplini~seă c11 Afrrt~P-tl1i,1 l'l'lor n11ti nen'lişt.atP. legi i\!e o;\tltrii, 
.treastn tnsem.oe~iă 1:;i in otu e'.':ist~ itn ş,uflet-entitatP., inrlcpeurfeut 
,i,, ror_1•1 •:-an• po:tle prind.- inlr'uu 11101)1(>nt da! îutrea,g-ii r;.iu1.:llit.ale1t 
,•a:n, in'Jping~ pt orn !'-!l)f'e nn11rntle ,l1·l11nuri, şpre :i.n111nit~f:ir~it Ae:ea.~tii 
l~t\u2alitate1 ;p·o1.a•, de complicată 1 sea11i:l 1.t~on.1rn~nt11l11i no~tl'll no1·rr1al 
in~ă Nl ponte fi priusă ,lt~ spirit, ~lP r.iil'ui J'l\culliiţ.i i!<H'\~lituli\l'e noi 
sun ~n1 încă ·departe de a le cu uoaşl~ in. iutref!'in·,e 

[,'apt~. fapte, iapte ! e.xcl;:unâ rl-1 Fhu1nn:i1·ion. De-oca.,nd:.ţtij :1r.est,, 
s lu dii p,;ihice sunt în faia. aduniirii ntaleria.l ni ui ~ l':xp licarea Hl renJ. 
cu timpul. ln ori1~'a l:az, datoria adev::iratului Oli) de ~triotă. este nici d~ 
a oega, nir.i de a pi·irni ţli,•ft' spil'ît critî<: a.cest mat~rial, care hude„ 
pe r;:\t Şe rat·e, l-a crea rea unei nouă ,l~~cipline ştiin! iJ1ce., a ll!tei p~i„ 
hologji pi,!$~ f,e alte baze ,Je cut p1'iholoţia clasi,;il 

Sals . 

.. . . . 
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