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NUMlRI[J! GEOGRAFICE 
CUM TREBUESC SCRISE 

• 

A 

In mai multe Congrese de geografie, naţionale 
sau internaţionale, t) s'a ridicat şi s'a discutat ches ... 
tiunea numelor geogra iice. Astăzi când, mai a leş in 
Europa, Africa şi Asia, s'au produs şi sunt încă pe 
cale de a se produce atâtea :scnimbări îh fruntariile 
şi stăpânitorii vechilor State, şi când se crează atâ1.. 
tea alte State, chestiunea numelor geografice este de 
cea 1,11ai palpitantă actualitate. lntr'adevăr, fiind ne
voe de a ~e tipări cărţi, hărţi şi atlase geografice 
nouă, trebue sa se ştie sub ce, numiri să se 'nscrie 
diferitele localităţi şi accidente geografice [mâri, flu
vii, lacuri, munţi, etc.) de pe faţa globuJui pământesc. 

Al 31-lea Congres al Societ~ţllor franceze de ge
ograf.ie, care s'a ţinut tn Iulie 1913 la Paris, a luat, 
între altelet- următoarea hotărâre 111 această ches
tiune 2): 

11 Cele dia urmă SL(nt: Al 31-lea ~ongres al SocietăţJJor geografl,ce 
dlrt Franţa ţinut la Paris fn H)t3 şi al X.•Jea Congres internaţional ăe 
geografie FnLtt la Roma în 1913, f.ă ră de <\,. cita pe al Vll!-lea Congre~ 
îtaUan de geografie care s'i! ţinut anul acesta la Plrenze şi care nu şi-a 
publicat încă Iucrădle sale .. 

21 81.1/efinul Sac/eft'f/ii Regale Romane df: geografie, Tomul 36 
pg, 739. 
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,.Sa se cer ce teze cu mare îtlgrijire valoarea s,em
nificativă şi etimologia ilumelor diver3elor locuri. Să 
se păstreze ca scrupulozitate pe cât va fi posibil 
forma lor ortogr~că naţională". 

Ac.eastă hot' . re c-oprinde un principiu sănătos 
J care ar trebui să fie qdoptat de toată lumea: numi

rile geografic,e să fie întrebuinţate cu ortografia lor 
naţională. Se 'nţelege pentru acele idiome, care în„ 
trebuinţează âlfabetui latin. Congresul internationaJ de 
geografie, 'ţinut la Roma 1n acelaş an, a arătat cum 
s'ar putea .ajunge şi la unificarea numirilor din ţările 
care 'ntrebuinţează âlte caractere dee'â.t cele latine. 
Aci nu ne vom ocupa de această din urmă chestiune. , 

Lucrql raţional ar fi ca, aşa după cum un om pe 
lume are un nume pe care nu-l poate schimba, in 
ţarile civ;Hzate> decât în virtutea unei legi sau dis
poziţiuni legale, tot aseme.nea o loc,alitate sau acci
dent geografic de pe faţa globului ar treou4 să nu 
poarte decât un singur nume şi care ~â nu se schimbe 
sau să se rnodifice· decât de asemene:a printr'o dispo
ziţiune legală. Este natural ca un Statt în coprinsul 
fruntariilor sale, să fie suveran a hotărâ numele unti 
localităţi s,au accident geogratict tot după cum dânsul 
va fi suveran s-ă-J schin1be sau să-l modifice. 

Pentru scopul ce urmăresc, nu rn-ă preocup~· a-
•Cu1n chestiunea celui mai potrivit nume ce ar tr~hui 
sa poarte o localitate i ni1 mă preo·cupa adică ches
tiunea dacă, spre exemplu, lmportantulu.i nostru p-0rt 
dela 'Mar.ea f'Jeagra. ar trebui să î se zică Tomis, 
Constaatia, Constantinea, Constantiana, Tritonice 1 

Kiustendje, Constanţa, sau alt-fel. Guvernul român ho
tărând a i se zice Cons ta aţa, ac:es ta tre bue să fie, pen
tru toată lunzea, singuru! său nume 'CU ortografia sa 
şi fată nici o modificare. Cu atât ,nat tău pentru a
cest guvern dacă nu a botezat oraIJul cu numele cel 
mai potrivit, ceiace aci nu e cazul, mă grăbesc să 
ada.ug. Tot asemenea înţeleg a nu .mă. preocupa cum 
ar fi mai bine să se zica, spre exemplu, cap-italei 
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Austriei: Vîr.debonna, Wîen. Vien.1e, Becs, Vienna, 
Viden, Vieden, Viena, etc., căci guvernul austriac ho
tarând numele Wien pentru capitala sa, acesta treb·ue 
să fie ldoptat de toata lumea„ până ee .acelaş gu
vern, sau un altul care l-ar înlocui, 8:r hotărâ schim
barea lui. 

Singurul lucru cfire mă preocupa este cum ,ar 
trebui pronunţat şi scris numţle unei localităJi în di
feritele idiome, spre a ne scăpa de haosul e nume 
îtt care se ,sbat geografii şi de complicaţiunile non1en
elaturei geografice. 

Cred că · ar fi în interesul tu tuior dacă s'ar adopta, 
p,entru hotărârea şi scrierea numelor geografice, ur-
mătoarele principii foarte simple : · 

1. Jn interiorul unui Stat, dânsul e suveran să 
hotărască numele fiecarei locali tă~; pentru colonii, 
Metr,opola are acest drept; 

2, ~ceste numiri cu ortografia lor vor fi adoptate, 
far a r:t l·ci-o modificare, or ic are ar fi idiom a în carţ se 
întrebuinţează, 

Adoptâttdu ... se aceste principii, textele de geo· 
grafie, h.ârţlle şi atlasele geografice. sctise î11 orice 
Hmbă, vor coprinde fiecare localitate cu acela-ş nume, 
cu ortografia naţională, adică a Statului su vei an. 

Vom scăpa astfel de greutatea de a cunoaşte, 
pent ru 'una şi aceiaşi localitate., diferitele sale numiri 
<lup,1 i<lloma în care este exprhna tă. Vom ,nal scăpa 
şi de co1nplica-ţiunea care se aduce -- duµă cum ma:i 
este ooieeiul, care pare a se lăţi îrteă şi mai inuit 
acum <lupa ra-sboiu -- indieându-se pe hărţf sau at
la$e, pe lângă numele naţtonal şi nurt1lrife s-ale în 
al te idiome. 

Chestiunea se reduce, îo definitiv, la a întrebuinţa 
întotd&auna ,numele localitaţi!or în Hmba l"ării din eate 
ele fac parte, iar nu în 'idioma în care se vorbeşte 
sau se scrie. Cu alte cuvinte, aşa după cum numele 
unei persoane nu ,se traduce dintr'o limbă într'alta -
căci prin nict-o minte Sănătoasa n'a putut trece ideia 

www.ziuaconstanta .ro 



460 

de a spune d-lui Riviere,. spre e~ ..• d. Râu, sau d-lui 
Pa.ternoster d. Tatanostru -- nici numele geografice 
să nu se traducă. 

V 0rbindu-se deci de Balta-Albă sau de Crişul 
Negru, nu se poate zice în franţuzeşte „Le Lac Blanc" 
sau le (iCriş Noir~>, sau ceva analog în oricare altă 
idiomă. Pentru toată. lumea Balta Albă şi Crişul Ne
gru vor fi : ,,Balta Albă'', ,,Crişul Negru". 

Mai mult decât atât, numele unei localităţi nici 
nq poate fi modificat penttv ca, pronunţat într'o altă 
limbă de-cât c·ea naţională, să se asemene cu aceasta„ 
Acest Iucrtt es-te evident, că.ci tot aşa după cum nu e 
permis de a scrie numele învingătorului Foch de cât 
astfel, iar nu, pentru a se pronunţa la fel: Fosh tn 
englezeşte, Fosch în nemţeşte, Foş în româneşte şi 
cine mai ştie cum în alte idiome, tot asemenea nu 
se poate concepe ca Bucure.şti s-ă se si?rie Boucou
rechti şi Crişul Crichoul, pentru a se pronunţa la fel 
în franţuzeşte. 

Orice modi.ficare cât de· mică, introdusă la un nu
me propriu, -îi schimbă ·fizionomia şi aoeasia nu se 
poate admite. 

Este, credem noi 1 o greşeală ca, sub cuvânt de· 
a înlesni pe şcolarii francezi, spre exemplu, să se 
întroducă in ma!lualele de geografie -- aşa după cum 
am văzut că se face -- numirile geografice străine 
modificate în spe~ial· pentru uzul francez ; căci, dacă 
în fiecare Stat s'ar proceda la fel, una şi aceiaşi lo
calttate va sfârsi să fie scrisă tn atâtea feluri câ.te 

T • 

idiome diferite sunt.. Aplicânqu-se ac.elaş sistem intr'o 
geografie româneasr:a, ar trebui să scriem, spre ex., 
Seiren când s'ar vorbi de munţii Cevennes sau Pari 
îu loc de Paris şi ne'ntrebăm dacă ar fi vre•un fran
cez care să ghiciască că cuvintele Seven sau Pari ar 
fi cavintele franţuzeşti Cevennes şi Paris scrise pe 
româneşte. . . 
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Tot ceiaoe ·s'ar putea fa,;:e în aceste manuale, 
ar fi ca, pe lâng~ numele scris aşa cum trebae (adică 
cµ ortografia naţională) sa se py.nă în paranteză ct:tm 
s'ar scrie în idioma manualului geografic spre a fi 
citit cam la fel. Astfel s'ar putea scrie· Jiu (Jiou) ; 
şcolarul francez va cunoaşte pe deoparte forma exactă 
a cuvântului şi va mai şti cum S'ă-1 pronunţet). 

Ori şi care ar fi deci idiom.a într~buinţată, se va 
zice şi şe va scrie 'ntotdeauna: London (iar r u Londres, 
Londra, etc.), Atl'arseille (iar nu Marseilles, MarsigHa, 
Marsella, M&rsilia, etc.], Kfobehavn (iar nu Copen
bague, Copenhagen, Kopenhag.en, Copenhaga, etc.], 
Miinchen Iiar nu Munîch, etc), Prana (iar nu Prag, 
Prague, Praga, etc.], Bucureşti, [iar n.u Bucarest, Bu
chare-st, Bµkares t. Bu·khare.st, Boucarest, Bottcorech ti, 
Boucourech ti, e tc.1, et<:. 

Acelaş lucru pentru numele ţărilor. Vom zice şi 
vom scrie deci: France {iar nu Frankreich, Francia> 
Franţa, etc.], Bayern {iar nu Baviere, Ba~aria, etc), 
Preussen [iar nu Prusse, Prusia, etc), Italia {iar .nu 
I talie, ltaly, Italien, et-e.} Polska {iar nu Pologne, 
Poland, Polen, -Polonia, etc.J. Ronzânla {iar nu Rouma--. 
ni~, Roumania, Ru~enia, Rumanien, etc], Dobrqgea 
{iar nu Dobruja, Dobroudscha, DobrUdja,. etc.), Ba
sarabia {iar nu Bessar.abie, Bessarabien, etc.), etc. 

Rămâne o greutate cu Sta.tele bi--sau trilirrguae 
ca Belgique sau Belgie, Helvetia, etc. Dar şi a.Gi, 
pentru simplificarea b·ărţ.ilor sau atlaselor nu se po~te 
pretinde a s·e scrie acelaş cltvânt în do~ua sau trei 
idiome; se va qiărg.ini a se da, P,entru fiecare regiune, 
numirile cu limba dominantă, până ce· un compromis 
naţional va statua numirile unice. 

l) Sunt man4.tle' francţze de geo~raHe !rt care aceast:ă metodă 
este adoptată, fusă fn mod filve·rs, adică se ,seri~ mai f1'tăi numele .aşa 
com se pro:nunţă şl tn paranteză numele corect, jlou [Jiu). "cest sistem 
"u trebue admis, căţi principalul numţ fiind Jiu, el frebt1e pus fq evi· 
denţă. dec! în pri·ma linie şl aceasta ~ână ce şcolarul va afla. cum se 
pronunţă litera u. in româneşte şt atunci se va suprima parantezut. 
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ln ceiace priveşte accid~ntele geografice [mări, 
fluvii, lacuri, munţi, etc.] care aparţin unui singur Stat, 
ele se vor numi şi scrie întotdeauna cu rtumele f:e, l 
poarta în ac~st Stat. Astfel râul Dâmboviţa,, lacul 
Brateş se vor scrie întotdeauna şi în orice limbă 
«Dâmboviţa", aBrateş». Pentru ac.ele accidente geo
grafice care setntind dincoto de fruntariile unel 'fări 
in Ţărilţ învecinate, sau care formează hotarul cu 
acestea şi care au câte un nume diferit în fiecare 
din .ac~ste State (Nistr11,, Dni:~·ster}i aceste numiri vor 
fi păstrate deocamdată în îrrtinderea fie.cărui Stat pâ·· 
nă ce, pr1ntr'0 înţ~legere interrtaţională, s'ar stabili 
urtificarea loi-. Astfel i)entru 1narele nosttu fluvtµ că
ruia, în Ţările pri!;. care trece i se zice res,pectiv 
Donau, Dunaj, Ouna, Dunav, Durtăre, se vor pastra, 
în mod provizoriu, aceste numiri în Germani~, Austria, 
Cehoslovacia, Hungaria, Yugoslavia, Bulgari~. şi Ro
mânia. Ar dispare astfel din uz cuvintele Danube, 
Danubio, Dunai, Dunavis, căci prin rtici-o ţară pe 
unde trece Dunărea, ea n'ar-e aceste numiri care pot 
fi considerate ca traducerea în diferite idiome a nu
melui marelui fluviu. 

* * * In aşteptarea unei hotărâri internaţionale, care să 
„ stabilească îrt tnod definitiv rtumirile geogrtţjice, unele 

din Instituţiunile care se ocupă cu no1nencl;:1tura geo
grafică au început să-şi formeze, pentru trebuinţa 
lor, catalogul numirilor geogr.afice. Astfel Societatea 
Regală , de geografie din London, >al cărei Patrort este 
lnsuşi M. S. Regele britanrc, a numit din sânul ei 
un Comitet permanent cu însărcinarea de a irttocn1i · 
şi publica un Catalog de numirile geografice ·aşa cum 
să fie adoptate de acea Societate şr de oîiciolitatea 
britanică. Comitetul poartă rtumele de 11Comitetui 
permanent al num.elor geografice pentru uzul oficia
lităţii britanice'», şub preşidenţia gener~lului -- n1a
jor Lord Ed warct Gleichen, Acest Cotnitet a şi pu-

WWW .ziuaconstanta .ro 



463 

blicat, până în 1;rezenf, douâ liste alfabetice : una cu 
nume cHn Europa, alta cu num@ din· Asja. 

ln fiecare dintr'"aceste două liste se d~ n1ai în
tăiu numele adoptat de Comitet (Scris cu litere 
groase) şi apoi celelalte numiri ale sale. Reproduc 
ăci cel dintăi nume ro1nânesc din cele vre-o 30 care 
sunt da te din Ro.mănia: 

.i\lha Iulia; ·pron. Alba Yulya: Transylvania. Ru
menia; Oerm. Ka.rlsburg; Mag. Oyulafehervar, pr Dzula. 

Celelalte nume c;iin Romănia adoptate de Comi• 
te t sunt cele următoare: 

Bistrita sau Bis tritsa 
Brăila (nu Braila, Ibrail) 
Brasov sau Brashov . ' 

Bucharcst (Rom. Bucure1tiJ 
Ce.rnavada 
Cluj 
Constanţa sau Constantsa [nu Constantza, Cons-

ttsnza, Kustcndji] 
Czernowitz (nu Cze.rnovitz. Rom. Cernauţil 
Da11ube [Rom. D11năreaj 
Dnies ter [Rom. Nistru] 
.Dobruja [Rom. Dobrogea} 
Pocşanl sau Focshani [nu Fokchany] 
Galati [Rom. Gala ţ.i] 
Jassy [nu Jass1„ Rom. Iaşi) 
Kishinew (pr. Kishiny6f, Rom. Chişinău) 
Odorhei · 
Ofta 
Oradta Mare 
Orşova 
Pietrosani sau Pie troshani 

' Rădăuti sau Raclautsi 
Sătrna; 
Sibiu 
Sighetul Marmariei t) 

• 

t) Ad este pcobabil ,Q, greşeală de tipar : Mar ma rlei ln toc de : 
Marm~ţiei, 
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Silistra {nu Silistria] 
Târgul Secuilor 
Temişoara 
Tisa 

464 

Turtucaia lnu 1~urt11kay, Toutrakan]. 
Cele mai multe dintr'aceste nume sunt corect 

scrise (acele cu italice] ~i trebue sa. ne mulţumească 
cu atât mai mult, cu cât s'a adoptat în Imperiul bri
tantc Jiterile noastre speciale, care nu figurează în aJ
fabetuJ englez. : a, â, ş, ţ. 

Sunt unele localităţi cărora li ~e arata numele 
românesc, dar care nume nu sunt adoptate de en
glezi, deşi localităţile sunt în România. Astfel se arată 
numele Bucureşti, dar se adoptă Bucharest; Cernăuţi 
dar se adoptă numele nemţesc Czernowitz; Dobrogea 
dat se adoptă D'obruja; Galatz pentru Galaţi, lassy 
pentru laşi, Kishinew pentru Chişinău. Dintre · aceştea 
sunt însă unele numiri adoptate în Comitet, dar pe 
cat<ţ nu le putem admite sub nici un cuvânt: Czer
nowitz, Dobruja .şi Kishinew. 

Jndată după apariţiunea primei liste a Comitetu
lui permanent am scris preşedintelui său, generalul 
major Gleichen, arătându-i câteva în.corectitudini-, care 
s'au şi corectat în a doua listă publicată. Am insis
tat mai cu seamă asupra · cuvintelor Czernowitz şi 
·Kishinew care, au fost adoptate de C6miîet · pentru 
uz~ul ofic.ialităţii britanice. Am arătat pentru cel dintăi. 
din aceste cu vi,n te că Cernauţ'ii mai înc,1inte de 1772, 
când o parte din Moldov-a de sus a fost răpită de 
Austriaci, era un orăşe·I moldovenesc, căruia Nemţii 
i-au schimonosit nun1ele în Czernowitt şi că e, drept 
şi _ logic prin urmare ca, astăzi, cănd el s'a întors la 
patria mamă, să-şi reia. numele sub care fusese în 
tot timpul cunoscut în Ron1ănia Şi deci am cerut ca 
să se adopte numele românesc Cernăuţi, Deasemenea 
am cerut ·c2, în loc de Kishinew, să .se adopteze în 
nomenclatura engleză numele rorrtânesc Chişinău , pe 
care-l avea acest oraş al Moldovei orientale înainte 
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de anul 1812, când partea Moldovei de dincolo de 
Prut ne fu raptta de către Ruşi, cari şi dânşii schi
monosiră numele oraşului în KishLnew. Astăzi, când . 
oraşul a redevenit românesc, e drept şi logic sa-şi 
reia nttmele românesc pe care-l avea înainte. Am 
mai cerut în sfârşit ca, pentru Capitala Regatului, sa 
se adopteze numele sau românesc Bucureşti, sau cel 
puţin sa se scrie Buc-arest -- aşa cum de obiceiu se 
scrie acum în Franţ·a -- f a:ra de a se mai adauga 
lângă c, literă h, care este a,d absolut de prisos .. 

Preşedintele Comitetului germanent al numelor 
geografice din Londra a ,supus desbaterilor Comite
tului sa.u cererile mele şi a avut amabilitatea de a-m:i 
comuuica că, deşi dânsul este de părerea mea, to
t:rşi Cornitetul nu a admis aceste trei- cereri. Mi-a 
părut foarte rau de această hotărâre a Comitetului 
caci mă munces.c de geaba şi nu-mi pot da seama de 
puternicele motive ce va fi având Comitetul ca sa o„ 
blige pe englezi de a da unor localităţi româneşti 
nume nemţeşti, ruseşti sau chtar englezeşti· [căci Bu
charest rămâne acum un nume englezesc, FraneezH 
sctiind BucarestJ. Imi place totuşi să sper c,a inspi
rându-se de hotărârea luata de Congresul dela Paris 
din 1913, geografii englezi vor parveni sa păstreze 
pe cât va fi p Jsibil, forma ortug,afică, naţionată caro, 
pentru Cernăuţti Chişinău, Bucureşti, nu poate fi de 
cât cea arătată aci, de oare'ce toate aceste locallfăţi 
sunt în România. 

• 
* ' * 

It1 recenta mea ealătotie la Paris, am av~t pri
lejul s,ă discut cliestiunea numelor geografice cu mai 
mulţi geografi şi. distinşi profesori de geografie. T.oţi 
sunt de acord ca trebue adusa. şi cât mai rep~de, o 
îndreptare în haosul ce domoeşfe actţlJl în aceste 
nume ; însă toţi recunosc greuta:ţile practice pentru a 
re,aliza o uniformitate în aceast~ nomenclatură. Şi eu 
imi dau perfect seama de dificultaţile ce sunt de în-
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vitts pentru a ajunge f,a această uniformitate; cred 
însă că chestiunea e destul de i1nportantă că să în
ce,rcăm a le învinge. Pentru a ajunge la aceasta; tre• 
bue negreşit să se înceapă în mod serios şi acei care 
ar trţbui să ia iniţiativa sunt tocmai profesorii de ge · 
ografie dela unî'i dintre cari am auzit invocându-se 
nişte greutăţi, care mi se par cu totul nefundate. 

Astfel unul dirttr'înşii îmi spunea: ,,pentru rado
rinţa D-v., de a scrle numirile geografiei româ.neşti 
cu ortografia naţionala, Să se poată realiza, ne va 
trebui mai întai de toate să avem c:t:a.cterele speci
ale de imprimerie, pe ă, â, ş, ţ, etc. l'ipografit noştri 
[îrt France} nu. le au ş,i chiar dac,ă le-am întrebuinţa, 
publicul n'ar şti să interpreteze aceste semne". 

Asupra primei obiecţiuni se poate răspunde că 
în alfabetul france~ sunt cel puţin 11 litere, care nu 
se 'ntrebuin ţează în scrierea română :, e, e, e e, i, o, 
~' k, q, w, y, şi cu toate acestea ntai toţi tipograf ii 
noştri au toate aceste caractere. Tipografii francezi 
n'ar avea să adauge la matefialul lor decât trei lf
tere din alfabetul român, pe a, ş, ţ, care nu e x:istă în 
cel fr(\ncez {pe t îl are., âme; pe î deasemen~a, abîmeJ 
şi cred că această mică sporire de material nu ar să
răci întreprinderile tipografiei di:n France sau de aiu
rea. Aceiaşi obiecţiune mi s'.a făcut şi de urt geo
graf englez; răspunsul este acelaş . 

ln ceiace priveşte a doua obiecţiune, că publicul 
n'ar şti să interpreteze aceste semne, mi se pare că 
nu merită discuţiun.e, d.e oarece cărţt!e se s.criu, dacă 
nu pentru oamenii instruiţi, . c~I pqţin pentru cei cari 
doresc să se instruiască ; nu trebue să ne pierdem 
timpul ocupându-ne de ceilalţi cari n'au această do
rinţă. Cert este că tot franceeul, care ştie să citească 
cum trebue nun1ele lui Shakespeare, va fi în ·=stare sa 
înveţe cum Să interpreteze caracterele noastr~ a, 
â-î, ş, ţ. 

* * .... 
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Ca concluziune la cele niai sus expuse, imi per
mit a. face propunerea ca. pentru a în.cepe, nc,i Ro..
mânii, în ori şi ce limbă am \ vorbi sau am seri, să 
întrebuinţăm, când e vorba de loealitaţi din România
astăzi rnare••numai numirea fomâneaseâ, repet î11 orice 
fimbă ne-am exprinu.1 sau,scri. Nu vom sch)monosi 
prin urmare numirile române şti spre a le 1ransforma 
după pronunţia în cutare sau cutare limbă, 1] ci tot
deauna le vom între b11inta, în vorbă sau în scris, cu _ ' . 

adevărat!! lor numire românească. Fie ca vorbim sau 
scriem greceşte, ne:n1 ţţşte, r us~şte, fran ţuze·şte, en
glezeşte, italieneşte sau în orice alta idiomă, vom 
zice şi vom seri : l?omânia, Bucure.şti, Constanţa 
Tulcea [iar nu Toultcha .sau altfel,) Galaţi; Brăila! 
Ma·raşeşti [iar nµ Nlarachechti sau altfel) Chişinău 
Cernăuţi, Huşi [ial nu Houchi, Huschi sau altfel) 
Fălticeni, Fagar.aş, etc. 

• 

ST. C. l1EPITES 
Viceprcşedinte, ·ctl Soc, rtJg. rom, <ie Geografie 

1ţ' 

-

1
) Aşa cum fac multi P"opeşfi şi lo11e-ştJ cari, Iodată ce trec gra

niţa - şi fără să fi cerut Ministerului Justiţiei cuvenita re.ctifil;~re a nu
melul - se boteaiă din propria lor putere Popesco. lonesco, Pe.ntru fran
ceiul care nu ştie eă, afară de limba fu.I, t.n toate cel1clalte idiome litera. 
u se pronUJlţă' aşa Clţ\11 o pronunţ.1n1 noi, iar nu cum o pronunţă eJ, nu-mi 
poate fi ruşine de a-ml păstra şi fn f;i..ra lui numele româJlesc de Po.· 
pescu, Ionescu, etc. l"O.tr'altfel francez-li ar trebui să se oală din limbajul 
!'or, când vorbesc cu un român, multe cuvlnte Qre nu s•ar cuveni să I 
le spună. 

www.ziuaconstanta .ro 

• 



-. 

CÂNTECUL NOSTRU 

(Răspuns la „Cântecul urii, bulgar"e") 

' 

Noi n' am venit din depărtate stepe 
Cu carne sângerândă la cabu.ri, 
De~aceea nici nu ştim de undetncepe -
Nici cum sjârşeşte setea oarbei ·ari~ 

Din neamuri care au uimit pământul -
ş~ aveau în fapta lor an Dumneteu -
Ne tragem noi! - şt asemeni~ legământul 
Străbunilor nl-1 amintfm mereu . 

. Avem un nntne / Peste veacuti moa'rte 
Pluteşte tot mai viu, biruitor, 
Şi astfel braţul ~nostru n' o să poarte 
Stindardul de ruşine şt omor. 

• 

Luptat-am aai şi ani cu cerbicie 
La gurile Danubiulul sfânt, 
Când voi plecaţi genunchii spre robie, 
Tinzând sub iatagan grumazul /rânt ! 

Şi dacă astăzi vă mai ştim de nume · 
şt aveţl slib soare loc de aciuat, 
Nu voi, nu. voi, otrrivîtoare spume, · 
Ci piepturile noastre vi l-au dat! 

La viaţă alţii v'au înpins ~ şl'n urmă, 
Vultani hrăpdreţi, v' aţi ·pornit şuvoi, 
Pândind mereu, sălflătăcită turmă, 
Pe unde creşte pradă pentru voi I 

www.ziuaconstanta .ro 



469 

ll. 

Muşcând, urăşte viermele'n ţăra11ă, 
Căci pretutindeni zace sab picior, 
Iar soarta, schimbătoare, e păgână: 
El vierme stă in vecii vecilor ! 

Din fundul lumii hordii ridicate -
Plecară pe pustiu nemărginit, 
Dqr vântul vremii le găstngropate 
Adânc 1n huma unde-au p·oposit . .. 

Tăriea pururi stelele-şi anină 
fn nopţile . senine - ne'ntrerupt, 
Şi lumea lor e necurm-at străină 
De fiarele tn muget ...... dedes'.Upt1 

-

Lucesc luceferit raza lor coboară, 
Străvechi palale'n · aur poleind, 
Dar când ajung pl!- o turlăsetnfioartl -
$' ascultă glasul clipelor murind. 

Nu cântă'n et a urii tristă leget 
Nici- Cain, ucigaş-ul cel dintâiu; 
De n' al chemarea, nu-l vei înţelege·: 
Tu, rob ţătânii, rob va să rămâi! 

Viă.star al step-ell - n·oi ne ş.fim ·menirea! 
Ni-l scris in sânge de strămoşi -- un fel! 
N1 au să domnească Huni{ -- omenirea: 
Tot gândul este cel mai dur oţel! 

EUO. CIUCHr. 
!Jt Decembr·le 1917 

, 

' 
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HEINRICH HEINE. 

CĂRŢ11 MELE. 

Aş vrea această carte s'o 'mpodobes~ frumos. 
Aşa eum numai gândul să'nipodobiască poate, 
Cu trandafiri. cu aur ş.J f1oti de chipa:r.os~ 
Ca p'un sierfu. în care pun eânteee1e·mi toate. 

O, carte, de-a.ş închide ş,l dorut meu în tioe r 
Pe groapa părăsită a dragostei ce moare 
Se'nalfă floarea blândă a liniştei depline; 
Dar mfe :nu-mi zAmb_eşte ne.preţuita ffoare ..• 

Aici stau strânse toate cân,tărife-mi amare; 1 

Ce au isbucnit sălbatic - ea un torent de Javă 
Af cărui râu de flacări se'ntinde până'n zare -
Din adâncimi de suflet, din inima-mi bolnavă. 

Acuma stau tăe:ute ca mort,i ~e piet?ară, 
Stau reci ş.f ne.mişt?ate în cadrul cărţii mele, 
DaT ffacăra cea veche din nou s'o face pară, 
Când spiritul iubirii va trece peste el.e. 

Un gând va fi stăt>-ânuJ pe inima· mi !ntreagă 
Şt sp-lrltul iubirii îl va ţuprJndt - odată, 

... Va merge pân'fa ti11e şi cartea mea. prib~agă, 
O, dulcea mea iubJre din ft\ră depărtată I 

Atirnci Se vo.r desface· şi vrăjile· cân,tărH, 
Jar Uterife. cărţii, cu trista Jor priviret 
ln ochii tăi ce.l limpezi c.a valurile mării 
Se vor uita ŞO'ptindtt ţl ou dor şi cu lublre ••• 

ION BENTOIU 

' 
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Coloniile germane din Basarabia şi ditl 
DobrG>gea : câteva precizări 

• 

P rivirHt hart~ etnografică a Dobrogei, se p-0ate lesne ob
serv.a că1 alăturJ de c.eleltifte nationalţfăţî, care locue~;_J!J: a~ _ _,.. --· .. . .. ~ 
ceastă,.E~inefe, _ se află !il câteva coio~ji germ~_ne,..- presărate 
inai ales în coprins11l ·vechiulu-i finut dobro.gean,. de la nord la 
s·ud şi coprinzând totdeăuna, afituri de elementul gennan, şi 

.... :.- --~. .._... ......---, · ................ --- - -
alte clemente stră111e.. . -

O aseme,!t~Lha.rJ!i,, ca aceia a lui J.. Cgliasc:'-lJacută după 
recensământul general al popula!innii dia 1 Ianuarie 1913, ne 
d~ în acea,tă privlntă u rmâtoarea sitnatilfiie;·-a:ii.pă···· con1unele 
din j(ideţele Tulcea şJ Consfatlfat ~u 1;umărul locuinţelor ., de 
nationalit ate ijerm ană ; 

Tt1I~ea (?.), Malcoci (254), Catal!}i (315), Ciucurova (869), 
Orlachioi-Ahnagea (41), Cogelac (1515). Râmni~ul de jos„co
Iilia (261.J) Caramurat (854), Seilnenii-r11arl (238), Can~ra (562) 
Anactolchiol (21·2), Hasi-Dulue (12.9)t Te1ihir-ghiol [61}, Alacaţ, 
[12D] Cob.adin [435J, Os1nancea [G2], Tatlageac [33t Manga• 
Lia (57), Sarighiol (291) Oocuz· Aci [194). 

Afară de aceştia, se mai.,_. află încă elen1ent german ia .-. -... ~ ..... .._ , . .. .. 
Cetnavoda,_ Tu~l,, iar în noua IJobroge românească, în Bazar • 

..-..,_, ... ,-, ··~. 
gic, cam 370 sufl~te, în Ciobanctiins 50> în Gepankioi cam 60 1) 
... 1 

1) Dr. Emil Finhef, Die Deutschen tn Bess.irobien und in diJr Dt:i· 
broudsclia în Ost!aud IJI No, 18 Iun! 1921 pg. 519. 
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Ac.este insule disparate de element gţrn1an din Dobrogea 
se_jntind, spre nord, în sudul Basarabiei, formând mai cu sea· 
mă 'tn judeţ't,tl Ackerman puternice mase compa,:,ter ce se văd 
pe ori::e hartă etnografică a acestni ţinut. 

Pentru o mai bună orientare tn chestiune,, dă111 mai jos 
numele tuturor satelor cu populaţiune germană din B1isarabia, 
cu numărul locuitorilor şi cu anu I de funda ţiu ne a fie<!! ruia. 
din ele: 

N0 A111„l No. 
Volostn ··1 Numele satului funda· sufle-c. ţlunii · teJ:.:r -' 

1 Akkerman ? ? ? 
2 Albota de jos ? ? ? 
3 Albota de sus 188Q 135 Albota 
4 t\lexanderfeld 1907 76 Gavanosi 
5 Al.exand rofca 1908 58 ? 
6 Alissofca l-895 40 ? 
1 Oneştii vechi ? ? Bujor ·. 
8 Andteefca 1892 78 Eigenheirt 
9 Anofca ? 260 Volontir-0fca 

10 Arzis . 1816 287 Arzis 
·l l B~rboJ ? ? ? 
12 Baira1ncea 1891 87 Tusli 
13 Benkendorf ? ? ? 
14 Beresina 1s1c 470 l(l~stiz 
15 Basarabia ? ? ? 
16 Bikus ? ? ? 
17 Blumental ? ? ? 
18 Bohnoş, Benn ? ? ? loe. ron1 .-cat 
19 Borodino 1814 26~7 KJijstitz 
20 Btătul.e.ni 1896 59 Boldâreşti 
21 Brlenne 1816 tŞlO Arzis 
22 Dennewitz 1834 1510 Teplitz 
23 EicHendorf ? ? ? • 

24 Eigenhein'l ? ? ? •• 
25 Emmental 1881 526 Ka.fnari loc. rom. -cllt. 
26 F.•Champ. (Alt E1ft) 18161 1239 Tepliţ 
27 F.-Camp. [Nett· Elft] 1825t-- 865 Tepliţ 

28 Friedertsfeld 1879 571 Sa rata 
29 friedenstal 1834

1 
1591 Arzf'S i 

30 Fried richsdorf ? I ? ? 
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No 
Anul No. 

Numele sat\1lui funda- sufle- Volosta c. tlUllÎ Î telor . 

31 Fr:iedrichsfeld ? ? ? 
32 Furstenfeld ? ? ? 
33 Gănceşti 1898 120 Gânceşti 
34 Onadenfeld 1880 638 Nădejdn 
35 Onadental 1830 ? ? 
36 Heienowka ? ? ? 

· 37 HoffnuU,gsfeld 1864 365 Ta.arbunarî 
38 Hjrte11 heim ? ? ? 
39 . Hoffnungstal 1842 1628 KHYsUtz 
40 lakobstal 1873 ? ? 
41 Iargara ? ? ? • 

42 lekaterinofka 1908 590 Cimişlia I 

43 losefsdorf 1851 496 Iosefsdorf 
44 Kainad ? ? • ? • 
45 Knntemjr ? ? ' ? 
46 Katzbach 1821 1128 II F-Cbatnp. 
47 Kisil 1909 136 Volontiro·fca 
48 Klostitz I 1s15 ? ? 
49 Korntal I 1885 173 Nădejdea 
50 Krasna I 1~15 

? ? Ioe. rou1:~cat. 
51 Kulm 1556 Kubn 
52 Kurudschika 1 1879 545 Iosefsdorf 
53 Leipzig 1815. 2402 Leipzig 
54 1632 

. 
Lîc·htental I 1834 Sărata · 

55 Mannsburg I 1861 790 Posttal 
56 Manokbejefka 1893 500 Covur.lui 
57 Marlenfeld 1910 375 Gura-O alb. . 
58 M'arijofka 1893 426 Căuşani ~ 

59 Matilde.ndorf .1853 5.19 losefsdorf ~ 

60 Mlscheni ? ? ? 
61 Mi~ofka ? ? ? 
62 Manşa 

. 
? 1909 ? 

63 Minciuna 1885 362 losefsdorf I , 

64 Nastacka 1820 40 Ataki 
65 Noul~Arciz 1.824 770 Arzis 
66 Noua-A lexandtofca ') 

• ? • ? I 

• 
67 Noua·Annofca ? ') ? • 

6~ Noul Deneviţ 1912 63 Borceag 
. . 

69 Neusâll ? ? ? • 
70 Neu-Friedens-tal Câs. ? 150 Atzis 
71 Noua-N jcolaevsca 1887 498 Teplîţ ,. 
72 N.oii„Oneşti 1887 300 Bujor -

'·· 
• 
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Noi 
Anul No-

I Numele satului funda· sufle- Volasto 
C, trunti telor 

73 Noua-Sârata ? ? ? 
74 Noul-Şolfoi ? ? ? 
75 Non Sttâmbeni 1865 308 Slobozia 
76 Noul-Tarutino 1907 275 Josefsd·orf 
77 Noua•Sete-hîefca ? ? ? 
78 Oneşti 1885 ? ? 
79 Paris ' 1816 16,84 Paris 
80 Pawtofka 1888 208 PostaJ 
81 Pelenel ? I ? ? 
82 P!otzk 1839 465 TepHt I 
83 PosttaI 1822 ? ? 
84 Ron1anofka 1895 160 Bairam cea 
85 Ron1nnofka 1840 289 Sabacnn 

1860 256 Cabaşanca 
• 

861 Rrşganof ca 
87 Sabanejefk4 1908 ? ? 

18981 • I • 

88 Sangerofka 368 TuslJ 
89 Sarata ? ? ? • 

90 Sarjari li (Catlebuk) ? ? ? • 
91 Şabo 1822 781 Sabo loc. ev. •ref. 
92 Şolloi 1862 263 Corneşti 
93 8eimeatal ? ? ? ,• I 94 Sof ientaI 1857 ? 7 I 95, Sofiefka 1896 603 Albota . 

Î 961 Stanh.opka ? ? ? I 97 Strassburg. II ? ? ? . I . 
98. Strâmbeni 1881 505· Bujor 
99j Ta 1:3tîno 1814 6250 • 

l 00, Ani;1ocrac ? ? Tarutino 
101 Teţ,1Iif ? ? 
102 Ceiegider ? ? • 
103' Cemceli ? ? 
104 Wişnojofca ? ? • 

105/ W ttfem berg 1815 1435! PosttaI 
106. Zarazika 1) ? M.-IarosI; 2 

• 

Toate satele coprinse aici .coprind 'locuitori a căro1' reII
giune este luteranismul. 

I} După Deufscher Volkscalender fi1r Bessarabien (1921) Tarutlno 
pg, 30-39. 
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Aceste ~olonii germane din sudul Ba,sarabiei el. ~i acele . - _....._... --~,. .. ._ 

din Dobrogea sunt aşezlri de· abia d.e la sfârşitul veacufni al 
XVUI-Je~, adică din aceiaşi vreme ca şi î11tre~ga c~lonizaţe 
care- s'a tacut în suirur'" RCls"iei~' în aceiaşCvreme şi cu acelaş 
element. 

Politica rusească, după ocuparea şi anexar~a Basc:\,rabiei \ 
în 1812, a fost ca să oct1pe tot Bugeacul cu colonişti pentru 
ca astfel să se populeze aceste ţinuturi cu element s-trăin, 

care trebuia infiltrat chiar PJintre populaţiunea moldovenească 
cercând în felul acesta să se slă'bească cât mai mult elemen-
tu.J autohton. 

In felul acesta s'a favorizat aşezarea în sudul Basarabiei 
a anor puternice colonii de Bulgari, de Germani şi chiar de 
Ruşi"' und'e' se prezintau mari întinderi de pământ necultivate· 
peste cari rătăciau încoace şi încolo Tătarii nomazi, 

Acestor noi veniti .li s·e r-ectinoşte:iu următoarele favoru1'i:: 
n] O eomplectă libertate religfoa&ă. 
bJ Scutirea de anumite dări pe un anyme termen ; tre„ 

buiau să plătească numai câte 15-20 de copeici . pe.ntru fi.ecare 
deseatină de pământ în eef dintăi zece ani-. iar dup~ aţ::,era ur„ 
mau să dea aceiaşi dare ca toţi ceîlalti. 

c) Dăril.e public-e erau egal~ cu ale celorlalţi ; au fost 
scutjţi însă. Ja în~eput p'e timp de 10 an;. 

d] Erau scmtiţi de servicitd militar şi de alte servicii pu
bJic·e, afară de cazul când prin consimţhnânt propriu ar fi 
voit altfel. 

e) Fie~ărui colonist încetă.ţenit i se dădea, fără plată, 

câte 60 deseatine de părnânt, 

f] Fiecare cetăţean trebuia să depună jurământ de 111 în· 
ceput râtre împărat. 

g) Fiecare era liber să-şi aducă cu el averea pe care 
o avea. 

h) Dacă aceştî colonişti vroiau sa se întoarcă îndărăt, 

erau Jibţti s•o 1acă cu condiţiunea să-şi p)ătească birul pe 
trei ani. 

j} Acestor c.olonlşti li ·se permitea să-şi construiască fa
brici„ şi să se ocupe, în toată libertatea, cu .comerţul. 
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I) Aveau voie să-şî cumpere pământ, în proprietate de
plin!, pe care îns·ă nu-I puteau vinde şi instrăi'nâ. 

m) Toţi cei eari nu s.e supuneau orâfl'duirilor Statului, 
puteau fi trimişi imediat djn ţară. etc.1) 

Fa tă de asemenea condrtiuni au lnceput să se aşeze, în 
aeeste părţî, colonişti din toate părţile; cei mai nume-roşi însă 

a.u fost Bulgarii şi Oermanii . 
. Cei dint~f, nemai putând îndura situatiuttea care n se creia· 

se în Bal cari, după urata necnntenitelot rf;zboaie ruso-turce,fîindcă 
fuase pe fată partea Ruşilor., au fost nevoîfi să se îndrepte . \ 

spre nlte regiuni c~re era~ mai liniştite; ~ceste ţinuturi au fost 
Dobrogea şi Bas~rabia. In Basarabia ca şi in Dobrog~n ei 
s'au aşezat prin satel'e părăsite de T~tari şi prîn câşlele de 
lângă oraşele f srnnif, ChUia, Re~i, A kerman şi chiar Chişinău. 
Bucurăndu· se de aeeastă situaţiune deosebHă ce s'a creiat 
acestor colonişti, df1pă anexarea Basarabiei la Rusia, contin
gentul lor s'a mărit netn~etat,. a.iungând să formeze acel.e pu
ternice colonii dJn Ba~nr:.ibia sudlcă, care au fost multă vreme~ 
în epoca de redeşteptare a Bulgaliei, centre de propagandă 
puternică pentru cauza bulgărească 1] 

După publicarea manifestelor îrupărăteşti are lui Alexandru 
I dia 1813 şi 18'14 şi răspândire.a lor în toate ţinuturile uode 
locuia, element german, s'a început un curent de emigrate în 
aceste Pnu turi ale B3sarabiei sudfce. -Cea mai mare parte din
trertoii coivnişti gennani, au venit dh1 provinciile polono-prusiace 
unde- se aşezase încă din 1803 o mare mulţime de colonişti 
proveniţi din diferite părţi are Rusiei şi ale Slolabiej, cei i;iintăi 
siliţi de împrejurările ră'zboinfce şi de sărăcie, iar cei din su„ 
abia cerând să senpe de urmările inţoteran tei religioase şi cău
tând să aibă .o cât mai mare şi mai liberală îngăduială în a· 
ceastă privintă. Negăsindu· şi nici aici liniştea şi mijloacele 

1 ) O. Zan~tov, Coloniile vulgăre.şlt din Rusia (bulgăreşte} in Pe
riOdicesko Sp isanie an lX ( 1895) voi. XL Vlll "J)g. l?u<:!-869; W . Mutschall 
Oie bes~mrabischert de!llsche'h fil>lonlen în ihre:n Werdeh und Wachseh 
in Fe.,lschdJf. pag. :tu. 

1
) Alex. P. Arbore: Aşe~llrile 1311/garilor în Dobrogea tn Arhiva., 

Dobrogei (1,916) pag, 28-JO. 
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necesare pentru o viată ticnită şi productivă, din catt.za gre„ 
le lor condftfuni de mnnaă C·e li se ·impune.a din partea mari· 
lor proprietar} poloni, au pdmit cu cta mai mare bucurie ca 
să se aşeze în B~sarabfa.. \ . 

Astfel fa anu 1813 şt 1814 se puseră în 1nişcare· ş, în· 
fiinţară în 1814 trel colonii îri Basarabia: Tarat/Ito şi Borodin.o 
cu coloniiti de confesiune eva·ngelică şi Krasna, Gtt popula„ 
tiune catolică. Ei se numeau la început „Co10!liŞfi de Varşo• 

via", fiindcă cei mai mulţi veneau din ducatul V4rşoviei, crelat 
de Napoleon la 1807, 11Printr'o co.ntînuă şi directă ~limentare 
din Suabla se alcătui ru timpul încă o întreagă serie de a
şe'zăfi, aşa că numărul lor ajunse la 24 după 28 de ani, ter„ 
minându-se în anul 1842 acecgte co1oniz~ri. Aceste 24i aşa zi· 
se ,,colonii vechi" sunt unnătoarele,. după timpul înfiintării tor : 
IJ Tarutino, 2-) Borodino, 3] Krasna, 4] Kulm, 5) Leipzig, 
6) KJostiz, 7) Malţ>jaroslawetz I, 8) Beresirra, 9} Arzis, 10] 
Paris, 11) Ferechampenoise J, I2) Brienne, 13) Ferechampenofse li 
14J Tij-pUtz, 15) Kâtzbach, 16} Neu-Arzis, tJ) Saratn, 18] 
Liclîtental, 19) Gnadental~ 20) M.alojarosfawetz 'li, 21) Denne
witz, 22) FrienenstaI, 23) Plotzk, 24} Hofrnungstal»; S.e poate 

' ' nminti ca ceva curios, că ş,ase din aceste aşezări an rămas 

fără nume şi apoi, când li s'au dat numiri după unele din cele 
vechi, li sta adăugat ln unnă şi un. număr de ordine ; fiindcă 
pronunţarea unor asemenea nttmiri era prea grea, te„a rămas,i 

Ia unele din eJe\ nu1nai număr /d se ordine, aşa că. astăzi în 
loc de Ferechampenofse No. 11, se zice numai ll, înţelegân· 
du-se ptin această cifră, numete satului mni sus amintit, 

Dopă trecere de vre'o 50 de ani, această populaţiune sta . . . 

înmuftft în.tt'o aşa măsută, că s,a sim ţit nevoia unor. nouă a· 
şezărL Aceste fundaţ1ur1i nouă ,s'au ridicat pe pământuri cum
părate, sau care au fost luate în are.ndă pe un interval de 
timp, rămânând .după a~eia. locuitoriJQr ca· prop.rietate deplină, 
Astfel după 1860 s'au ridicat sa tele Eigenh elm,. Posttal, Manrzs„ 

, burg din ~ptopierea oraşului Cetatea"Aibă, 
Unele din aceste colonii au întrecut, în câtăva vrecmej pe 

cele vechi, atât ca bogăţie, cât şi ca activitate economic~, d,a
torltă hărniciei şi pricepetei locuitorilor, 
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Colorifa germano„ftanceză din Elvetia, numită Chabay 
[Shaba) 1) a fost înfiinţată la anul 1822, de lo)uilori de con ,. 
fesiune reformată. 

Locuitorii sttnt excelenti viticultori, filt1 :1 ren 1t n1ite vinu· 
rfle de Ş~bo şi Ackerma11. 

Satele germane din Sasa rabia sunt a1ez,1te aproape fără 
nici o excepţiuue pe văi largi sau adânci, care ofefă locuito
rilor un ::tdăpost lmp'otriva vânturilor de prinţăv~ă şi 
toamnă, care sunt foarte puternice şi aproape zilnice şi în1 „ 

potriva viseolului de iarnă ee aduce fo:?rte multă zăpad-ă ; pc 
cursul acestor v!li curg ele obiceiu miei pătăîaşe care, deşi seacă 
tn timpul verei din pricina excesivei călduri, au puţină apă i,11 
timpu! primăverii şi toamnei. 

Aşezarea tuturor satelor germane din Basarabia se poate 
reduce la 3 tipuri ! I) sate cu o singură strad~, aşezate pe văl 
la.rgi cum sunt Teplitz, Pa.rîs,, Borodino etc şi avân.d înşirate 
toate gospodăriile tye cele două părţi ale singurati.cei uliti ,· 2) 
sate cu o singură strad~, aş(fZate pe văi înguste, cti1n sunt 
Wittemberg, Posttal, Hoffnungs~al, K1tzba.ch etc; în asemenea 
cazuri c~sele sunt înşirate dealunguf pârâului care curge pe o 
asemenea va.le ; 3) sate cu mai mul'te stră.zi, cum sunt Gna„ 
dental, Lichtental, Sărata, Beresina, Tarutino. 2) 

După cât am putut constata in călătorfile pe care le•a!n 
făcut în aceste regiuni, to.ate aceste sate sunt model tle gos· 
podărfe şi bună stare, deosebi'.ldu~se radical din toate punctele 
de vedere de eele ale altor .neamuri care locuesc în aceste părţi. 
ln frunten tuturor se aUă satul Tarutino care, pe lângă 1:1n gim
naziu de b~eii cu 8 clase, un ghnnaziu de fete, câteva şcoli 
primare, câteva flbrici, are şi o tipografie unde se scoate de 
două ori pe săptămână zia-rul„ Oeutsche Zeitung Bessarabrens 0

• 

*,.... y 

Coloniile germane dîn Dobrogea sunt tn strânsă legătură 

1
) W, Mutscha!l, Die bessarqbisc!ten deafsc'hen K-0fo nien in ihrerrr 

Werden und Wachsen in f"est:sclrrift zu dem. li deutschen f"erienhoch-
schullcurs (Hei;mannstacll) 1921 pag. 17-:-t:tS ·· 

1
) Chr!stian l<'almbach, Deulsche Siedlungşweise tn Bessarabien fn 

Fe stschriff-pg. 9· 1Q, 
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cu noHe aşezăti dj1J Basarabia ca şJ cu acele din sudul lJ;;;ra
l11ej şj împreiU.tim!le Odesei. 

· Dintre <'!Ceşti colonjştl, din sudttl Rusiei, au pornit a~ian 
40 de ani primii coloni'ştj sub conducerea Iuf Adam Kuhn~ cari 
:iş~zaţi pehtru scurt timp în Basarabiaţ se ir1tâl,1esc mai apoi, 
în iarna anuluî 1842--1843 în Ploeşti, iar în anul Următor la 
Silistra. Pornjnd şi de aci~ au înfiinţat lângă Brăila "Satul lakob ... 
sotzthal. ln curând trecură Dunărea în Dobroge.1, ş:r se aşe:iara 
îo anul 1845 la satul turcesc Akpunor; prin miJlooJrea Cair11a· 
camului din Bab:idag, au obţinut locurl la Atmagea, unde s"au 

li aşezat în mod statornjc, în annl 1848. 1
) 

t, Pe hYrta lui Ionescu, vedem înseninate- la 1850, locuite 
'Vde Germani, două sate: Plfatcoci, aproape .,;le Tulcea şi~Tekeli 

11u departe de Hârşova. 
Ncmărttl l0eultorilor de ace1-1stă na~onalitate, era în a

mândouă satele. în 1850, de 59 suflete, j/Les colonisateurs ,qui 
sont vennus en dernier lieu dans la Dobr,oudj.a, sont Ies 59 
al le.mands, quî ont fonde les villages Malk()tcho11 p1es de To„ 
ultrha el Telceli, non lojn de Hărşova", 2) în tabloul etoo.g1afic 
al lui Ionescu ni se dă 50 de famHU în caz1ua Tulcea, uif~-- ....._,..____ ~ ·;. --
în ta2-~1!?.- Mă..icin.,.ş! opt îff cazaq~- ffâtŞ<:>_y_d,._ -..... _,_.,., 

Lejeăn :idaogă la aceste douăi tn 186t şi satul A.kmeteh~ 
r Atm~gea], I .socofJndu-j 1~ cifra de 1 zoo şi spt1nând că sunt 
veniţi djn nordul Germaniei; ei depindeau de un vice con'.iul 
stâbilH în Rusduk. 3] 

In 18154 A1lard, pe lângă „11n centain de familles al1e
mandes [qui] habitent dans les environs de Tou:ltcha" lîi mai 
întâlneşle în Ha1ua11dje ,,colonie allemande" 4) 

Mai lămurii: ne vorbeşte Peter,s despre ej, ;irătându-nt-t ca 
locuind în :k1aikodsch, 30 de familii de provenienţă din Tamura 
sud~germa,1ă şl cati au venit din regiunea Odesel, cu p:1·ţini anj 
_înainte de războiul d]n 1856, toti fiind de religiune catolf.:ă. • · 

' i) D·r Bmt!. Fischer, Die df!ul-.schen în Bess:arabien un in ,Jer [}9-
btogea Oslland III !1921] pag 519. 

1
} I. lon<:sţu, Voyage agricole dans fa pf<iine dela Dobr@udseha pg (2 

3 ) G. Lejean, Ethnograpl1ie der e41ropai'schen Tiirkei pg. 12, 
~) C. Allard, La Bulg,arie Orientale pg. t05; C, Al1ara, 'Mis-si@n 

medicale dans la Tar/arie Debr@udscha pg• 6&. , 
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în Cataloi, 20 familii, focuind ală1uri de Ruşi, Româru şi o co
lonie da Tătari şf în Atmadscha [păduricea· şoimului], în ~nu
măr de 50 familii, având afci şi o biserică nou servită de un 
preot prusian chemat de dânşii. Numai satul Malcoci, rămase 
neatins în războiul din 1856 ; celelalte au fost părăsite d.~~ J?O
pulaţiune, care s'a refugiat câtva timp îrt Moldova, de unde 
reîntotcârtdu-se şi-a găsit satele ocu.pate de Tătari; dtjpă a„ 
ceasta prevalându. .. şi d·repturile de. proprletate din vechime 
asupra acestor $.ate înaintea a.utdrităţilor turceşti şi le-au putut 
-câştiga. înapoi, aşezţndu„se dfn nou întrârtsele. 

Toti ceilalţi din alte trei sate--af~ră de cei dfn M-alcoci-~ 
sunt! în ruare parte din grupa nordică germană. fiind· pro· 
testant1, şi păstrând11-şi obileiurile şi limba lor în mijlocul a
cestei masse de popult1ţl11ne străină • 

• Germanii din Cataloi se ocupau cu cărăuşia şi tiomertul 
de s.pirt1 iar cei din Ciuc,urova şi Atmagea erau lemnati, pro· 
du când m·ari stric~ciuni pădtu ilor din apropiere. 1) 

După Peters 2] îi semnalează şi C. lirecek. pe lângă 
Tulcea, ca loc·uind în patru sate şi atingând cifra de 600 ca
pete. 3) 

In 187.9 se aflau în tot Sangiacatul Tulcei 41.6 capi âe fa-
milii. In. di'stdctul Tulcei ·123, distrfctul Mă'cin 12, disttictul 
Babadag 327: total 462. 

I • 

ln jugeful Tulc~a, în primul an de stăpânfre româneaseă, 

erau 182 capi de familie. 4) ln 1882 îi vedem ajungând cifra 
de 2310 suflete în judetul }'ulcea şi 116 în jµde·tul Constanta.6) 

Bernard Sch,~arz îi găseşte aşez~ţi în 10. ·sate, vorbind 
litnba tinutuluî de origină a Şvabilor şi numai în Co_gealâc gră
iau un dialect german;nu tocmai uşor de înţeles. Pe lângă cei 
cari proveneau din ducatul Wurtemburgului, tre~.ti prin Rusia, 
autorul de mai sus găsia şi enclave germane ca în Ad,na.dsha, 
Co~ealac şi Âllad@lchioi. Cef dJn Malcoci erau ca tolr~ i, iar cei~ 

1
] K. F P,etets, Grundlinien· zur rJeog~aphie u'nd G~elogie der De· 

breuds9ha pg, ,54, 
') (!esl, ReQue 1866 XII pg. 234. , 
)) l1re,celc, Oeschiehte der Bulgaren pg. 577. 
') L, Ionescu, judeful Tu1c.,u, pag, 32--35 

• • 
5

) I, .A, Nazarltteao. Notife isldrice Şi geografice asupra provin• 
e1e1 Do breqet1 TYlcea 1882 pg, ZI-
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JaJţi protestanţi ; în CataJoi însă irtcepuse să se .ivească secta 
bapliş tiJor. 

De observat e că toate aceste sate sunt dt parte de ctru· 
ro11J principal Tu]e,ea-Constallta, propab;J djn cauza fticei de 
războaele care pustirseră Dobrogea şi după urtna cărora Co-
gealacul cltiar tusese distrus. .. 

LocaJftăţile locuite de dânşii erau următoa>rele: T1.ţlceâ, 

Malcoci, Kataloi, Ortakioi - acesta djn urmă se formase cu 
puţine săptămâni înainte de venirea autorului în primăvara 
anului 1886, din 15 familii venite dirt CogeJac, - Atmagta, 
Clu.curova, Tarlv,erdi, Cogelac, Cogeall (pe şoseaua Babadag
Constanţa, la sud de şa.tul Cykrykioj şi Ja nord de Canara] ~i 
A11.adalkioi. 

ln satele din nordul Dobroiei erau mai muJţ agric;ultori : 
în Atmatea şi Ciucurova se îndeJetniceait în de,osebi. cu c.reş

terea vitelor, ia.r cei din Cogelac erau renumit i prirt cultura 
viţei de vie.1) 

In 1887 Lung U e,raiuiază la 6-7000 s ufkte, 2) 

Din punct de ve.dere af ,anilor de înfiin.tare a ace.stor co• 
Ionii, putem să Je în~irăm pe unele din cele mai însemnate în 
ordinea urm·ătoare ~ CataJoi [[850], Cogelac /1875), Cogeali 
{!883/, Mamuslia [1894) ţtc. S) 

Jn Tulcea se aşe~ză la 1844, an număr de 45 familii de 
Germani cato·Jlci vertlii di'n Rusia, iar în 1851 numă- rul catoti

. ţiJOT s.e ridică la 187 Jţ1milii1 număr format di.n 120 Germani, 
20 Italieni din lliria, 12 Ungnrî, 15 Anneni şi 20 Poloni _ sosiţi 
cu urr an înnainte din Şumla 4-). 

I n anul 1904 se aflau în judetul Tulcea în următoarele 
S:l te : 

Atmagea 59 familii, Ciucurov:a 60, Coge1ac 121, Cataloi 

i) Be(nhard Schwarz, !(o,-fe der Dof!rod&eha, rn Petermann's Mit· 
telfungen (1886) pg , 331-332, veii şi h~rta: Dobrudscha tur Ubersfcht 
der (l.eCitschen Ko!Qnien 1 / 1,200000· 

r; Iulius lung;. R(:)emer iind Romanen in den Donaulaendern lnns· 
bruck 1887 pg, 34'1-349 

3) Oslland ($ibllu) 111 (t~2t} No 18 pg 51,9 
. 4) Anton Durcovicl. lstorli;ul parohiei ®iolie,e din Tulcea (după 

h ârtille ci ln arhivele episcopiei), în Ret)ista catelicti ]li pg 120-126 
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1 

5Q, Mahinudla 4t Malco·d 59, Sarinasuf 44 (in ţ'l,est sat, ar.• 
~zi 11u se niai af!ă nici o fainilie) ; Sf. Ohc'Jrghe l şi Sulin.1 14. 

In tottil erau deci 422 de fa1nilii. ') 
Jn J 905 locuiau şi i:.1 Ca.r:amurat vre'o 40 de familii, iar· 

numărur lor pentru toată D.:,brog-ea . e1a de 8220, C2'ie 4110 de 
fiecnrc j1~'1et~ 2) • 

Gertn·,-nli di n Dobrog~a s1ut unif din c-ef n1ai iseuslti a
gricultori, în l rebuinţâ11d itHr•o bt1nă 1năsttră mnşTnele penţru 

exploatnrea agrl·~o1â. 

Satele lor se deosebesc de ale celorlalte naţ!.:,;-~alităţi eo t..

locuitoare în acest ţinut prin regularitatea şi ordlnca în con
strncţiut.ea şî orânduirea lor .. 

StrjzJle sunt 1/lrgi iar casele sunt construit-e în fa t.ă, căire 
s1tadă, fiind fot-ite aşezate la rând. A,:este case St!nt consttuîte 
cHn chi,rpi-:it sau din piatră, şi sunt acoperite ţll pai;', tablă. 
ţiglă, sau cu stuf. Când ~unt atoperite cu trestie, aşezarea a« 
cesteia este făcută întt1un anu1nlt fel, t1u1nindl1-se d,! aceia 
chiar •învelitoare nen1ţeat'leăl,-Ctutlle sunt destul de spaţi,oase 
qoprinzând toate instahiţiuniJe trtouindoase un~i bune go::;
podăi:ii. 3) 

fn ceia ce priveşte orânduirea inferioară a c:tsei, nu pre~ 
zintă ceva deosebit, fiindcă nu se lucrează aproape nimic în 
casă de gospodină, ci totttJ se cu1npără din târg>. 

Satele din jurul f1.1lcei, Cataloi şi Malcocit s11nt ren 111~· ite 
prin fabricarea brânzeturilor şi a deriva'"elor lăptoase ; ele n· 
limet1.tează cu asemenea produse, în permanentă, oraşul Tt1lcea. 

O deosebită îngrijire da l.'.i animale lor, din care cauză· as
tăzi sunt .cei mai renumi{i crescători de cai in D-cbrogea, de 

1
) Luca l~nescu,, Jude/ul Tt1lcea. Dare de seamă prezenlală con· 

sfliului Judetean„ tabloul ~tatlstic. · 

.1) C. D. Parîano, DrJbr(!)gea şi Debrooenii Const..1nta Hl05 1>g . 4. 
~1 Asupra felului tor de construcţlune !u Basarabia vezi Cu Kalm • 

bach ; Deufsche Bauw~isa in Bessarabten în Qstlauct lll l No 18) 19.lt j)g 
§t3-51e: Oh. Kalmbach: Deufsche Siedla.nqsweiS'3 in Bess.;n:l'bien ia 
f'estschrift zu dem n deuts~hen Periennochschulkurs. Hermanstadt 1921 
pg, 9-1, 
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oarece elemenţui turcesc, fiind tntr'o complectă decădere, nu se 
mai ocupă într' o aşa măst1ră cu creşterea lor, ca odfnioa1ă. 

Satele lor au frumoase biserici in jurul cărora, şi aci ca 
şi ptetutind.eJli unde se găsi;_,sc colonii de ale lor, se grupează 
întreaga viaţă culturală şi chiar po1Itieă, căci pa 1 t0It1l este cel 
nHli de seamă şi cel mai ascultat conâu·cător spiritual şi in • 
telectual al aiestui popor. 

De la un Umt> şi mai eu scamă după războiul care s'a 
sfârşit, se observă un puterni·:: curent de ernigrare ~pre Ger~ 
rnania şi in deosebi spre Ame.rica. 

1921 Noernbrle 15 ALEXANDRU P. ARBORE 
Sibiu pt<.•fesor lă liceul „Oh . Lazăr"din Sibiu 

• 

• 
• 
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SCRIS,OARE MARIEI 

De când jurerea rerttru t1ne 
Mi~a prefăcut a minţii viaţa 
Pe căile gândirii mele 
Cresc codri ~nctemeniti în bahtată, 

' ' 

ln ctât acuma nu se poate 
Vedea pe unde colindam 
Cu gândul drutnuri fără ţinta 
Atunci când flU te adoram, 

I 

Un ·drum rătnâne astăzi singur 
Bătut de-ale gândirii urme 
Şi pât1a nu-ţi gaseşte umbra 
El nu cutează sa se curme. 

Pe-aceasta cale, care leagă 
Ale durerii mele porţi, 

. \ 

Eu ştiu ră n'o să erească piedici 
Pân' n'om fi noi de mulţi ani morţi. 

Sa moară'întâi tot al me-tt geniu, 
Cu-aceeaşi jale fără termen 
Va do5orî nisipul stâncii, 
Secând în sânu-i ·orce germen ... 

Căci mâine drumul minţii mele 
Va fi stropit cu flori de spin;, 
Dar nu va creşte dttşn1ănia 
Ce ni s'o cerne din vec.ini. 
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Îndurerat dat rece gându-mi, 
lmpinJ de-o intimă poruncă, 
Infrun tă şi dăf âma valul 
De mărăcini ce i s'aruncă, 

Metgând departe c~tre-o floare 
lv1ai albă decât 0rice flori, 
Ca să-şi răscumpere durerea 
C_1t vazul castei ei colori. 

E floarea vergtnă şi sacră 
C:e-mi dă norocul întristării 
Şi jalea fericirii mele 
Din toate orele 'nserarn ; 

E floarea ta, pe \care astăzi 
Mi-e· milă 'n mâna mea s'ci strâng, 
.Glorificând-o cu privirea 
Cânrl cânt de dragoste şi plâng. 

Dar mai târz.iu visez norocul 
~ă-i sorb parfumul din petale, 
Ingreunându-le cu Iacrămi 
De bucurie şi de jale. 

Şi când visez mă mir de ·taina 
Mărturisirii ce mi-o vând 
Că toate dorurile mele 
Au împletit µn singur gând .•. 

lJ li singur gând p.e"'.'o cale luu.gă 
lţi cată floarea s'o sădească 
Ca sâ se umple vi~ţa t-0ată 
D~ flori ca tine ii să crească 
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In toate veacurile lumii 
Flori candide de mângâieri, 
Nu je invidie ca ghimpii 
Mântu'itoarelor dureri. 

Eu am să mor cu gânclu'n pace 
Şi doru) veşnicit în stele, 
Şi de n' or creşte flori ca tirte 
Pe drumul visurilor mete, 

Având credinţa că pe stânca 
"Dintre-ale gândului meu porţi 

Nici pomi, nici iarbă n'o să crească 
Pânt n'om fi noi de mulţi ani morţi. 

M!IlN!A OLMAZU 

• 

' 
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Cei dintâi fulgi .... 

'* 

E de t1bia către sfârşitul lui Ot:lombde. Şi de căteva 
.zile, un ger tăios furbură minţfle 1 zăpăeeşte oraşul. In văzduh 
plufeşte un fior de inmănn.urire, şi cei dintăi fulgi .1târt1ă gata 
să cadă. 1ar Coana Polixepia-de când cu schimbarea astn ne• 
aşteptaiă a vremii-e mereu· dusă pe gânduri. 

Mai cu osebire astăzi se simte apăsa1ă de"'o grije netă• 
muti1ă, ca şi cum s'ar afla în pragul unei primejdii. 

•Hei. doamne-dum-nezeule. c.e~o mai fi şi asta?• îşi zise 
dânsa aproape tare, făcând cu mâna Jn aier ca ·spre a se a· 
păsa de~o muscă supărătoare. De durut n'o d0,are nimrc; de 
lipsit, nu•f lipseşte nimii:. Spaima de anii trecuţi a făcut-o pre
văz,ătoare. şi s'a 'nchipt1it cu de toate. Bărbatu su, ce-i dreptul, 
nu•i derilt un slujbaş şt n'are cine şHe ce leafă. Dar; cu pu
ţină chiverniseală şi cu voia lui Dumnezeu, lucrurile or · să 
mtargă. Cât .priveşte despre Marh:el, ea dotţ.rme cu ursişorul , 
ei în brate ca 'n toate după amezile şi ·i sănătoasă iun. Ja
vra de Picu stă tologit pe covoraşul de dinaintea sobei, mole-· 
şit de că Id ură, cu ochii ţintă la pătucul fetiJei. Şi 'neoi o. slavă 
domnului : 'tihnă şi împăcare peste tot ! Atunci? 

• Hm, mare comedie!..,> 
Ar trebui ~ă se simtă fericită! Oe· zeci de ori fericită faiă 

de alţii, cari poate nu au nici una din mulţumirlle şi îndes-tu
lările ei casnice. Hei, câp n-'ar dori ca ultimă bucurie, mâhni• 
.rea ei de acuma? Câţi ? Şi, totuşi, o presimUre nerocldă de 
c.eva rău, de ceva:{!e pat'că-i sţă în spate, stărue cu încăpăţânare. 

•Ciudat! .. • 
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lşi I ul lucrul depe scr1n şi câlcănd tn vârful degetelor, 
se aşeză bfrHşor , dinaintea ferestrei, pe singurul fotonu răm1s 

nescărmănat de unghiuţele blestematului de Picu. 
Hotărât: de' mâni are să~I dea la bucătărie. Iar dacă,po• 

doaba de colo, care doarme ;icµşicn nevinovată ca· un îngeraş, , 
se va burzuhU, o trimîte după dânsul. Cum de n'a făcut asta 
pân·'acum ? Auzi, dumneata : să i prăpădească bunătate de mo-
bilă şi ea să stea cu mânlle'n sân ! Hm, numaLLică e de vină ÎH 

toată istoria asta ! Că numai el i-a răsfătat până 'ntr'atâta ! ... 
Şi, oarecum aţâtată, începu să privească afară ta trecă~ 

torii grăbiţi, la pomii diil grădină. 
Cei doi caişi de lângă portiţă, jerpeliţi şi cu braţele'ntln· 

se ,;este gard, ii făcură întipărirea ufior cerşetori. Plopul din 
c<>lt, tre-rnurând din tot trupul ca prins de friguri, părea un 
sArman n1uribund ce se ro,7.gă de iertarea păcatelor. Vişfnil 
înşiraţi de-a lungul gardului din dreapta, unul după altul, sgri
buriti şi nebuni de groază, stăteau gata să-şi ia lumea' t cap. 
Numai nucul din dreptul ferestrelor, deşi înfiorat tle asprin1ea 
neaşteptată a vremii, dar gros şi puternic ca· un om bine hră
nit, îşi înălţa porloaba sdrenţu i tă de frunze arămii~ stăpâ,nind 
casa şi grădina cu oralele sale ocr@titoare de patri~rh. 

Şi totuşi, curând, foarte curând, frunz-ele acestea se vor 
desprinde una câte una, vor picura rn tăcere. Iar bratele Iui 
strâmbe şi noduroase de moşneag, la cea dintâi viforniţă,. vor 
hate în geamlâcul casei, îµ tinichea.ua de ·pe coperiş, cu de
gete -uscate şi pline de desnădeide, ca un biet şi nefericit n1i· 
log care eere'n zadar găzduire. 

La gândul .aiest:t, coana Polixenia se'nfioră şi privirea-i 
rătă·ci în ne.ştire, p-este cuprfnsuJ grădinei potmolite de-un strat 
gros de frunze râvăşîte, d~ subt c;J.re - ici şi colo - răsă~ 
reau scheletele celor din urn1ă flori din toamna aceia tristă 
şi fără văleat. 

Peste tot mânnire şi pustf1,. Peste tot moarte şi uitare. 
Doar câteva fire de ochiul boului, ocrotite de g-ardul din· 

spre uliţ~, mai st~rue încă în colţişorul lor Cl.\ petalele r~su~ 
cite, cu ftuntile înclinate; abătute ş'i întrebătoare. 

Şi când su(letul - lipsit de mâogâier.i mai de seamă -
ţi s'a legat şi _pentru totdeacrna de familia şi căsuta ta, precum 
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şi de toate nimict1rile dintr'insa şi de pe lângă dânsa. e o du· 
rere întreagă să fii nevoit să vezi şi să urmăreşti zi cu zi, 
ceas cu ceas, cli.Pă cu clip~, cttm moarteri p11ne stă pâriire pe 
fot ceia~ ai iubit mai mult şi ţi-•n răsfătat pân3 mai ieri sin
gurătatea. 

Dintr'o ramurâ a nucului se desprinse o frunză, atinse 
geamul şi se făcu nevăzută. 

Coana Polix.enia suspină, se rezimă de speteaza fotoliu· 
lui şi rămase aşa, cu privirea în gol. 

:I< 

E intr'amurg. Focul din sobă s'n jăruit şf•i linişfe. 

Copilit3 trezită dln somfl._ ,a încremenit poponeţ, au ursi• 
şorul fu braţe şi ochii l-a mămica ei. P.fcu dă din coadă şi ... aş
leaptă o vorbă de'ticurajare. Mîcufa ii înţelege, dar nu'ndrăz
neşte. Nu'ndrăzneşte nici să se mişte. Şi t:1mb1ele se furi.şează 

mereu, umplâ·nd încăµerea de taină. 
Deodată uşa se deschide cu sgomot şi servitoar~a intră 

cu' n braţ de lemne, rotindu-şi privirea iatrebătoare. 
Micuţa duce un deget la gură. 
Ea. însă, ridică din umere, lăsă lemnele lângl sobă şi 

s'apropie ,încrucişând braţele ~ 
- Conită, nu vf mai duceti la coana mare? Azi e Joi.. 

şi-i târziu, •. 
Coana Polixenia tresări : 
Joi ? 
Apoi gândi: da, Joi L„ Neapărat că Joi f Iar Joile şi Du

minicile sunt ale bătrân.ei... Asta o ştie bine! Căci face lucrul 
acesta de ctni de zile. lnsă, astăzi, nu are voiti~. Nu poate • 
Şi fără să pregete, adaogă într'o doară : 

- Dacâ vreit ia r>e Marie el şi du-te. l. •• 
Maricel se prelinse din pat, işi luă paltonaşul şi 1~ Ioc 

de obişnuitul l>hai" dând lui Picu n.este nas cu urslşorµl, eşi 
de mână cu servitoarea, c'ălc·ând in vârful degetelor. 

Coana Polixenia ofta uşurată. De data asta, cel p'uti.n va 
singură •.• Sihgură cu desăvârşire. Dar când işî văzu copilita 
dlspJrând t:,e poartă cu ursişorul în brate şr câinele după dânsa, 
o cuprinse numai decât iJărerea de rău. Ce va zice bătrâna ? 
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Ce va r!spuncle M~ricel? Ah, par'că le vede pe amândouă 
nas în nas, tăjnuind nedumerite, pline .oe îngrijorare. 

Şi fără voie, gându-i lunecă 'n trecut ca pe unda i:.nei 
ape ·curgătoare : 

Se vede mică : M·ică de tot. Ca şi Maricel: ochii căprii. 
păr buclat, veşnic cu jucăriile ei. La Paşti şi la Crăciun, câte•o 
rochiţă nouă de caşmir, ghetu1e cu bizeţ, şi anii trec .. . şcoala 
vine, copH'ăria se câlătoreşte ; iat'o mare •.. cu coada pe spate,_ 
citind ··romane C<l oti Şi ce fată scâpată de grij,a pensionului. 
Mamă-sa îi urm.ireşte umblet ul 1nlădios, şf-j. feri<:: ită. De două 
ori fericftA, eă~şi vede odorul înflorindrt·i văduvia cu 2âm~ 
betul ei dră.g '!laş. Dar anii aceştia, cei mar fru1n oşi d fn . viata 
ei~ se scurg pe negândite"' şj bttr'o bună zi, tocmai când să 
se aştepte 1nai puţin, Lică începe sfi le treacă pragul. Pe urmă, 
câte-va b~Jurr, măritişul, şi. .. totul a fost un vis ! ••• 

,Anii de durere încep. Incep ca, de aci. înainte, pânâ la 
sfârşitul sfârşitului, să se ţină Jant-cu 111icf neînţelegeri; cu să
răcie,. cu 111oarte ... moartea lui Petruţ, care nu n1ai avea decât 
do·i anişori pân'ia şcoală. Apoi răsboiu·1, naşterea lui Mari~el, 
refugiul, mizeri11, reîntoarce'rca, un roman întreg. Pururi cu 
suspinul pe buze, şi nici o mângâiere decât Marfcel : un fel 

' . 
, de floare, răsărita din întâ·mplare la căpătâiul unui mormânt: 

Şi, deodată, firul se curmă~ gândul rătă.ceşte ca 'n faţa 
unui pustiu ; privirea-i Indurţrată cată cu dtag şi jale µespusă 
spre cele c.âteva fire de ochiul boului, împovărate de căderea 
tot mai pripită şi gâtuito~re a frunzelor. · 

Pe buzele·! arse flutură un surâs a1nar, pleoapele i se 
strâng într'o tre1nurare uşoară, se deschid din nou, rămân 
neclintjte ~ 

~Unăe-s visurile de altă.dată ? Unde far1necul şi iubirea ? 
Uitde tinereţea ? Unde ?" 

Şi braţele-oi diafane se ridicară şi se lăsară a desnădejde, 
c,a două a:ri~e rănite. 

Apoi, tăcere ... uiţare~ .. părăsire .•.• 

* Cerul; ae„un alb fumuriu, s'l închis deodată . Şi cei din~ 
tăi fulgi de zăpadă încep să roiască 'n văzduh, să se 'nde• 
sească, să cearnă, să albească pomii şi grădina. 
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Coana PoHxenia surprinsă„ făcu octiii mari. Şi„ ridicându-se 
dreaptă şi subfirater.ă. avu o înfiorare de negrăită plăcere, ca 

, şJ cum stelutele acelea pufoase i„ar fi atins . şi d-esmerdat fata, 
ochU, părul, gândurile1 toată făptura. 

lşl lipi fruntea de· geam, şi rămase aşa, îmbătându-se de 
căderea .aceia niolcomă şi fluturătoare, care· par'că-i limpe,zea 
văzul şi cugetarea. 

Da;, numai de cât. înfiorarea asta bolnăvicios de ascu„ 
ţită dispăru şi pe faţa-I delicată se furişă o umbră de 'ntu„ 
necare : îmbătrânea păm!ntut ! Imb-ătrânea ! .. 

Se dădu la o parte, şi petrecându-şi degetele subtirl şi 

tremurătoare prin păr, îşi arninti - şi pentru Ji,tâia oară cu 
groaza - de firele albe ce~ncepuseră să• i brumeze tâmplele 

V a să ii că, bătrână I Bătrână ca şi pământul !.. 
O descurajare nemărginită îi năpădi sufletul şi. lnc.liîlâ'I\· 

du-şi fruntea doborâtă de durere - cea mai acţâneă din ,riata 
ei ·-· căzu pe fotoliu cu două rând uri de lacrimi pe obra::: . 

• 
Pe la aprinsul lumânărilor, Lică; de mânJ cu Mc:ţricel, in• 

tră în casă dupăind din picioare, gălăgios,. duhnind a băutură: 
Dar, bine_, frate, ce-i asta ? Prin întunerie ? 
Coana Polixenfa, ca trezită de pe altă lume, întoarse o"

chti înecaţi de p.lâns, li privi htng şi, arătând ou mâna spre 
geam; ingăimă aiu:tită : 

.. 

- Futgii~ Licâ ! Fulgii ! Cei dintâi. 1u1gi !.. 

I 

• ' 

A. Mândru. 

I 
' , 
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CANTEC RESEMNAT 

N"a mai fost pe lutne nici o hueurie 
Ca iubirea dată !lCpăsării reci .•.• 
Eu înti bucur gândul; tandidă Marie, 
C'o să a,n. această fericire 'n veci 
.Si tnă rog de zeii vie/ii şi ai morţii 
Ca să-mi sece altă norocire-a sorţii. 

Oa iu.hirţa dată neP-ds<'irii reci 
Este n.umai slava măr.ii pe furtună 

' Către stânca t nalt.fi, când cu doruri seci 
Vrea s.' o culce peste ,natc..a ei .,;;trăbună .. , J 
$i de n'are hzarec::·ste.ag de bintinţi, 

Gloria i-o cllntă valul de dorinţi. 

Este numai slava mării pe furtună ... 
Când cu ganduri nalte !le uităm kl stânci 
Ne,ni$cate 'n noaptea cu l,i:1iinl de lu11ă . . 

Şi sperăm s'ajungem până 'n cer pe !Jrâ11ci, 
Sau când rostul vfeţii, ce:..o găsim rnăreaţă, 
Ni 1-atn pus fn Jertfa-i pentru altă viaţă. 

• 
Când cu gl1nduri nplte ne uit.ărn la stânci 
Care 'tifruntă văluri, vânt şi vijelie -
Nu ,nai sullt fn viaţă glorii mai adllnci, 
Dacă-fi cuget gândul, candidti Marie, 
De etil fericirea tă te cuget eu 
Şi mă sir t f II taină un v.rernelnlc. z e.u. 

MIHNEA OLMAZU. 
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Fli FER IC IREA MEA 

fii Jericirea mea 
. Streină trecătoare, 

Şi lasă doar o clipă 
Dorinţa călătoare 
Să ţeasă visa! clar 
Din fire de-a,năgire . 
/!ii ferit:irea mea 
Şi...,arancă-mi o privire, 
Streină treeătoare. , 

Arancă„mi o privire, 
Un zâmbet, care maare 
Incet, ~ttt colţ ·de gurii, 
Aruncă-mi o privire, 
- O rază de lumină -
Citei -sufletu-mi e-o floare 
Ce n' ar voi să-si vadă O . . . 

• 

Petaţele 'n ?"rădină 
,Cam sânt la vânturi pradă .. :. 

Fit jericerea meâ, 
Streină călătoare ! 
Opreşte-te din drum„ 
Şi n-u câlca 'n picioare 
O pasăre rănită 
Care-a uitat sit sboare L .. 

)\ L!XAN.l)Rll BJLCllJ R.!-SC U 
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vom admira figura lui o:ri_ginală de adânc cugetător şi, de en
tusiast poet. 

Poemu] filosofie °ff,De Rerwn Natura (Despre firea lucru• 
rtlor) cuprinde şase cărţi închinate Jrii C. Memmius· Gemellus, 
un om fără caracter şi necinstit, faţă d~ care nu ştint cum 
să tă]n1ăoim simpatia ce i-o al'ată poetuL 

Lucrarea începe cu un imn înălţat Zeiţei Venus „stră· 
moaşei poporului Roman" Aeneadum ge11etrix, pe care o ro11-
gă să intei:vJnă pe lângă Zeu] Marte, iubitul său, să dăruiască 
neamului său P!:lcea, sub oblăduirea căreia propăşesc toate 
artele. 

Cartea l. lnainte de a·, des volta principiUe fHosofieî sale, 
Lucretius ne mărturiseşte scopu) urmărit în opera sa : r.u aju 4 

torul ştiintei şi talentului său, el voeşte să propovăduiască 
lumei întregi că nu există zei sau,, chiar dacă există, ei ~u se 
amestecă defeJ în cercu] ~trâmt al exîstertţei omeneşti; cd, prih 
urmare, trebue să se dea Ia o parte teama ispăşirii păcateI9r 
într'o )Ume viitoare; şi cu acest prilej aduc-e stavă memoriei . 
Iul Epicur, care, ridicând dinaintea ochilor ·oan1enJJor vălul ne
gru al neştiintci, i•a isbăvit de jugul supersUtiunilor religioase. 

Principiile fundamentale ale sistemului filosofit, al cărui 
înfocat adept este Lucretius, sunt în număr de trei şi anume : 

I. Primul principiu ; In natură nimic nu naşte din nimic : 

Principium cujus hin.c nobis exotdia samet 
Nullarn rem e nihilo gigni divinitus unquam 

Principiul de la care vom porni este că niciodată 
şi nimic n.u se naşte din nimic prin dumnezeire. . ' 

I 

2~ Al doilea principiu ·~ Natura nu nimiceşte nimic; inate· 
ria este veşnică : 

Huc ·accedit ttti quicque in sua corpora rursum 
Dişsoluat natura, nequ e ad nilum (!lterimat res. 

,, 
La âceasta mai adaogăm că natura desfac.e ori··ce 
luctu în elemente.le s.a)e şi nu r,educe Ja nimic nici 
un lucru. 

Elementele, de care vorbeşte aci Lucretius, sunt atomii 
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Dfspre aceste seminţe ale lucrurilor el ne mai spune c.1, Uind 
foarte mici : 

Nequeurtt ocu/is rerum prini·orliia cerni. 
Atomii nu se pot vedea cu ochii. 

Invizibilitatea nu-i opreşte să-şi manifest~ze existe11ţa. 
Atomii nu se · văd dar totuşi există, ca şi v~ntul. mires

mele, că-ldura, frigul, umezeala etc., p-e care, deşi nu le vedem, 
totuşi le simtîm urmările. 

3. Al treilea principiu. Pe lângă atomi, în natură mai 
exJ-stă şi vid ul. 

Est ftz rebus i~ane 
Esie în lucruri gol. 

Ca dovezi ale existentei vîdutui dă : mişcarea, penetra„ 
ţiunea reciprocă a corpurilor, greutatea lor. 

Deci totul se compune din atomi şi vid : 

--.omnis~ ut est-, i..f!iiur per.se natura duaous 
Constifit in rebus; na.m corpora su.nt et inane 

•. 

Deci tQată natura, aşa precum este, s'a al.cătuit prin 
sine din două lucruri, căci sunt atomi şi vid. ~ 

ln natură găsim două soiuri de corpuri : corpud com
pµse ( din atomi] şi corpuri simple /atomii]. 

Atributele atomilo.r sunt: soliditatea, eternitatea, indil} 4 

sibl,litatea, nestrămutarea şi micimea. 
După aceasta_, combate părerile diferifilor filosofi asupra 

natu.riî şia materiei, ca de pildă teoriile Jµ.j Heraclit·us, Empe
docles, Anaxagoras. Mai adaogă că suma elementelor, adică a 
atomilor, este infinită şi că universu.I n'are margini. 

Omne qaod est igi.tur nulla regiolle via.run; finitum est. 

Tot ce e~ist-ă. deoi; n'are margini. Prin ciocnirea atomilor, 
iau naştere corpurile compuse. 

Lucreth:s nu admite t~o.ria centrului unive, sului şi schi• 
teazâ) ca încheere a acestei cărtî, o eventuală prăbuşh:e a lumii. 
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Merită să fie menţionat frumosul episod al pluralitătii lu„ 
nt,ilor. 

Cartea Jl„a tratează 1despre natura atomilor, - emiţând 

teoria eli11amen•ului:: varietatea corpurilor compuse din na tur! 
nu se poate altfel exp]Jca dt; cât admitând că atomif, în că
derea lor verticală, au suferit o deviaţiane, care a produs cioc
nirea şi aglomerarea lor. 

Quad nisi declinare solerent~ omnla dt?arsum 
I mbris ati gattas, caderent per inane pra'fundu.m ; 
Nec .Jaret off ensus natus, nec plaga creata 
Pril.cipiis; ita ni1 unqaam natura creasset •. 

De n'ar obişnui să se abată atomii, ar cădea toţi 
ca picăturile ele ploae în jos prin golul adânc şr nu 
li s'ar naşte ciocnirea şi ni~i nu U s'ar crea Io-vi· 
tura; aşa niciodâtă natura nu ar fi -creat nimic~ 

ln aparenţă, materia univ.ersului este nemişcată; î11 fo1id 
ea este într>o conti'nuă mişcare, care este simbolul ener~iei 
vitale. 

Atomii nu-s numai pe pâmânt : stăpânirea lor se întinde 
prin spapu şi a-supra corpurilor cereşti: 

Aştrii sunt formaţi tot din atomif materiei; numătnl lor, 
este infinit. de vreme ce şi elementele lor .componente nu-s li· 
mitate Lucretius crede că sunt planete populate · cu flinte şi 
plant~ ş-i că nu numai pământµ! ar avea singur acest priVIlegiu. 

Esse alias aliis terrarum in partibu.·s orbes .. 
Et varias hominum gentes et saecla feraram 

Există· în alte părti ale. lumii alt~ pământuri ... 
cu neamuri felurite de oameni şi soiuri de fia re 

Aceste corpuri cereşti care, unele faţă de altele , se a-Hă 
acum în faze deosebite de ev@lupe, vor pieri la u11 moment 
dat, se vor desface:, pentru ca iarăşi să reintre în viaţă in noui 
combinaţii ale materiei eterne. - Cosmosul tot se va nărui 
şi se va pt:ăbuşi atins de bă'trâneţe. 
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Sic igituri niag.ni quoque, cirauni 1noenia *'!Ulldi 
Expu_[!nata dabunt tabeni putresque ruinas. 

Astfel deci şi rntătituri'te lumH mari din jut u I 
nostru sdrobţte se vo·r nărui şi se vor prăbuşi. 

Şi atunc·i ce înseamnă zb11ciumul ne.hun al oamenilor ro• 
bit,j patimHor? 1·otul piere, nim1c nu supravietuieşte din bucu
riile şi dure.dle noastre. 

Viaţa n'are nici trtt sens : e un simplu fenomen al mate
teriei. Inteleptul care s' a pătruns de acesţ mister, va căuta sin
gurătatea şi liniştea senină a templului rnteJepciunii. 

Sed nil da/cius est bene quam niunita tenere 
Edita doctrina sapientium templa serena. 

Dar nimic nu este mai plăcut de cât să stai în tem· 
plete senine; bine întădte şi clădite de tnvăfătura tn-
ţelep!ilor. • 

De aci filosoful va privi cu m.Uă la bJeUi oameni, cari 
rităcesc pe căHe vieţii, nimicindu-se pentru avere şi putere. 
Aceste refle~iuni constituesC' un frumos episod, aşezat chiar în 
fruntea acestei cărţi. 

Din examinarea acestor două cârti) Lucretius jntră în ca• 
tegoria fiJoso-filor ţi.ositivişti şi determinişti. Universul este un 
conglomerat d'e atomi, cari se mişcă si se combină după legi 

•· 
fixe; voinţa divină este exclusă şi, prin urmar.e, minunea nu este 
decât necunoscutul r,edescoperit: multe lucruri ni se par mi
nuni, fiindcă ştim puţjn din Mister. De aceia să nu se teamă 
oamenii de pedepsele vie~i de apoi. 

I 

~- Greşala lui Lucretius este că · toată această varietate de 
aspecte şî combinatiu-ni ale naturei, toată această putere de 
viată a atom.nor o atribue h_asafdului; îndărătul acestor ma· 
nifestări ale, energiei tnsă, veghează Dumnezeu. 

Carte-a III se ocupă cu esenţa sufletulal şi cu ·mfsterul 
mortei. Lucretius susţine că spiritul, adlqă prin.cipiul inteligenţei 
este o parte a fiecirui fndfvid, ca mâittele, picioârele,' ochfî. 
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EJ cred~ că sufletul,., adică prjnclpiul sensihiUtătîi, pArăseşte 
corpul omenesc în clipa m.ortii. 

Atât spiritul i?ât şi sufletul nu ~s d.ecât nişte. părti ale or
ganismului omenesc. SpîrftaJ şi -sufJettiJ sunt nedespărţite şi 
sunt din aceiaşi substan1ă. Substanţa . spidtuJui şi a sufJetuJuî 
este materia. 

Haec eadem r.Jtio naturam anţml atqt.Je aninzae 
Corpor'eam esse d:ocet. • • 

AceJaş motiv ne învată că natura sufletului şi a spi-• 
rituJuf esţe corporală. 

Substanta spirituJui şi a sutietului este (foarte sctbtflă ş-i 
o rmată din părUceJe foarte mici. 

Ne închipuim acum care tre-bue să fie părerea lui L.u
crettus despre n1oa1te. Nu trebue să ne 'temem de moarte 
Printr1i,t1sa se desfac legăturile atomilor, atât ale corpu1ui cât 
şi ale sulJetuJui ; ea este sfârşitul : c@nşttinta personaJitătii noa
stre dispare odată cu ultima sufJare.- Din această carte me
rită să fie reinarcat un elogiu· entusfa~.t, pe care autorul îl a
dresează lu·i Epicutus ; iar la sfâşit o personificare a NaturH, cai:e 
povătueş"te pe om să se plece cu resemna-re în fata legei co-
1nune, Morţii. Lungă s·1u s ~urtă fUndu-ne viat.a, toţi suntem 
egali în veşnf:cta Motţii. 

Prolnde licit q11ot vls viv endo cond"tre saecla 
Mors aeterna tamen "tzihilo minus illa mo.neblt .. 
De-ai trăi veacuri întregi, Moartea veşnlfă nu maj 
putin te va aştepta la capăt. 

In această parte a opertl sale LucreUns ne apare ca un 
p~dcho·ffziologjst, re.cunoscând existenta raportului. dintre, trup 
şf suflet. 

Cartea IV trat~ză despre shnţurL Lucre.tius soc.oate c~ 
simturHe nu ne înşeală niciodată şi că .. datele lor su11t cele ma 1, 
exacte pentru a cunoaŞ,te obiectele externe. Precum se vede 
el este parfizanlll şcoalei sensualiste, de .·vreme ce este con· 
vins că adevărul este produsul simlt'1rilot. 
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lnvenies prin1is ab sensibus esse ereatuni 
Notitiani veri neque sensus posse refrelli 

Vei afla că adevăr(tl a purces mai întâi de la sirrtturi 
şi că simţurile nu pot fi înşelate. • 

. Tot aci, el emite teoria copilărească a ideilor imagini: 
EI pretinde că obiectele radiază molecule extrem de fihe din· 
tr'ânsete, aşa că imaginea este o prelungire a obiectului. 

In1aginea_ este deci o reproducere subtilă a obiectului 
având o indhriduatitate determinată. 

Pe baza acestei teorii, et studiază mai departe condiţ-iile 
îtt care se produc sontnut, .visele şi dragostea, 

·C(lrtea V. După t~n nou elogiu închinat .tot lui Epicur; 
,Lucretius discută geneza· lumii şi a societăţii. 

Mizeriile fiz-ice şi morale ale lu~ii acesteia, în care 
durerea şi nenorocirea predomină, nu-l îndean1nă să recunoăscă 
mâna îtnei Providenţe în alcătuirea lJniversutui .; căci o fiinţă 
desăvârşită, precum ar fi D.um'nezeu, nu poate fi autorul unei 
opere defectetoase. 

Apoi ne arată cum s'a închegat lumea, forinulând teorii 
astronom4ce cu -Privire ta m·işcarea aştrilo.r, Ia mărimea soa· 
retui (care, după părerea s~, este tot aşa de n1are precum se 
vede) ~ explică fazele lunei~ Iutnina, şi că(du1a soarelui, feno• 

_menul succesiunii zilei, â· nopţii, şi a atrotimpurilor, eclipsele 
solare şi lunare; multe din părerile sate nu mai sunt admise 
de astronon1ia modernă. 

De rel-eva t este modul cum îşi închipue că a apărut vint~ 
pe pământ. La început s'all ivit plantele, ap9i păsărite, anrmalete, . . -

·pe µrmă omul. Această fiinţă sµperioară a -apărut mai întâi 
slabă şi sălbatică. 

Prin inteligenta sn> a trecut de ta 'primitivitate Ia civili
zaţie„ mai cu seamă după forn1aţiunea limbei şi dupa desco~ 
perirea focului. 

Autorul _ştie să ne reliefeze min·unat etapele pe care 
omenirea le-a făcu,_t pe calea progresului. Civi lizatia omenească 
t.recând peste mizerii1e stârnite de r~zboiu şi religiei, se întă

li re,şte zi cu zi ptîn intemeerea fa·miti.ei şi a Statului, prin agri-
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culturJ, industtfe şi comerţ, prin idţalîsmul artelor. Calea pro· 
gresuJui -n'ar,e capăt. 

Cartea VI continuă explic'area fenoinenelor naturale: de 
pildă, aflăm teoria trăs,rtetutur1 a cutrem.ureJor de pământ, a 
cureubeulut. a revărsărilor Nilului, a epidemiilor. Toate . aceste 
fenomene naturale nu sunt produse de mânia cereasc~, ci sunt 
consecinta unor legi ale materiei. 

Lucretius a avut intuifia microbilor când spune că epf• 
demiile sunt opera unor germeni vătârriători din aer sau din 
pllJlânt. 

Primum mult(,lrnm sen2i.na rerum 
Bsse supra docui quae sint vi/alia no{)is 
et contra quae sint morbo morf ique net:esKe est 
MuUa volare. 
Mai întâi am arătat mai sus că există unele e1emente 
care foJosesc vieţii noastre şi ct·e altă parte trebue să 
iboare prin văz~uh unele eremente aducătoare âe 
boli şi tnoarte. 

Opera se ~fffrşeşte cu descrierea u oei teribiJe aiume, care 
a făcu.t odinioară mari ravagii în Ate~a. 

~upă te am analizat 'in totalit~tea ei opera htl Lu.<.retius 
să stabilim după aceste date caracterul ârtistic al personaUtăţii 
autorului. _;;,- . 

Acest Sijflet de elită contrastează fundamental cu menta
litatea epocei, în care a trAit. Snat vremile cele mai turburi 
ale istoriei pop.orului roman, când furia războaelor civiJe şi a · 
proscripfiunllor. este deslănţuftă. In toiul nebuniei politice se· 
înaltă Lucretius ca să cânte 11n imn de pteatnărire Păeil. Ca, un 
m-are iubitor de pace, el se adreseaz-ă Vener,ei ea aceasta să 
înduplece pe Marte şi să readucă liniştea şi belşugul, care pre
dispun la vis şi poesie. 

Această aspira1fune către pace este semnul distinctiv al 
unui t~mperament de artist. 

Pe lângă aceasta, d·ispreţul pe care„l arată f a{a de shu • 
ciumu.11patimiJor omeneşti pentru bogă·1iî şi măriri deşerte 
denotă din partea scriitorului o delicatetă de spirit şi un 
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idealism, cct· l vor determtna la retragere şi resemnare, exage• 
rându-le până la pesimism. 

Apoi altruismu] de la care porneşte eonceptiunea ope
rei sale presup~ne o do~ă mare de rnantropie. I?.ragos.tea de 
Utnanitate, pusă In slujba căutării adevărulut, ii dă curajul să 
predice învătăturile mlntuitoare ale lui Epicur. [nima sa se 
strânge de dur;ere când vede pe bietii muritori svârţolidu•se 
•n ghiarele tiranilor de s~s; atllt:ă a supetsfitiilor religioase ş:i 
a tlranilor de jos, adică .a pafimîlor. Vulgarisarea ştîintei, cu 

scopul de a risipi întuneri~ul ignorantei şi de a contr:ibui la 
reaJizarea fericirii pe pământ este ţelul vietei şi operei sale. 

Dar chi~r felul său de a argumenta v~deşte o fir, im
presionabilă de artist. Argumentafia sa nu este seacă şi rece 
deşi tratează chestiuni aride de filosofie, în susţine.rea tezei 
sale el pune entusiasm şJ râvnă;de apostol, accentându-1~ în 
aşa fe,I, in rât adversarii săi le~au luat drept s·imptome ale 
nebuniei ~ 

N!1 numai atât dar sufletul acestui filosof îndrăgeşte va· 
rietatea infinită âe forme şî fotre ale naturii ; eJ prinde culo
rile, sunetele, prefacerile ei. 

Cu alte cuvinte ~el are ,un puternic sentiment al naturii 
şi sub infl.uenta lui zu~_răveşte cu imagini vii şi bogate frumu
seţea, eternizântlu-o prin artă_ 

. Natura tre·cută prin prisma sufletului său şi împodobită. 
cu darurile origîna)itătii sale se cristalizează în opera sa ~r
tistică. 

De aceea citirea poemului filosofie a lui Lucretius nu ne 
oboseşte; din potrivă; şi pdn farmecul entustasmu1ui său şi 
prin frumusetea epi'Soadelor sale variate şi adecuate, ne făce 
să nu băgăm de- seamă stilul pr~a geo:netrie ş1 Qenuria de 
termeni filosofiei ai lîmbei Jatine, ment1nându~ne interesul şi 

atenţiunea vii. . 
Şi, în fine, Ltţcretius este vrednic de gloria pe care în„ 

su-şi o nădăjdueşte la finele cărtei 'întâia; căci, după cum un me 
dic, ca s! dea o băuthră a.mnră dar Jecl1Jtoar.e unui' copil bol-

' 
• 
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rt.av, unge buzele cupei c~ nd~re. tot aşa şj e.l a îndulcit qoctoria 
prea severă a filosofiei lui Epicut cu mierea poesjei (M11saeo 
meile). Sub două ipostase, ct"e cugetător şi poet. Lucretius a 
contribuit ia triumful Adevă.ru1ui şi a slu.jH cu credf nfă r şi 
râvnă templului măreţ al ldealidui. 
1s · NQembrfe 1g21 

Conslan]a 

• 

I 

• 

• 

, 

./ 
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GJI. TOMA 
profesor 
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• LANURILE 

Cât poate prinde oehi1:1I. ,din zare până'n zare. 
AI lanuri.lor aur subt .aurul din cer 
T!tăzttindµ-şi sânul. se'ntind.e ca o tnare~ 
Şi ard greoaie splcuri ca nişte lănci ce ple'! 
Şf Iar. apar în luvt~, nebănitind e,ă mâine 
De legi nestrămutate vor fi schfmbate•n pâine. 

Si cutn privesc pe g_ândurl undirea lor fugari 
De-mi pare că pământul mI•ateargă supt picJor, 
Eu văd în goana asta şi tristă şi amară 
Intreaga omenire c111n fuge'n urma lor. 
Si cum mereu ri' ajurrg.e şi valurlle cresc 
Şi. ţip~ desnădejdea în pier,tul omenesc, 

O, lanuri, lanuri, )anµri ••• Vo~ pent,u cari cu toţii 
Imprumulătn dure.rii aripi neobosite, 
Spre-a făuri o lum.e în care strănepotii 
S'arqnce peste viaţă privirile - otelite, 
F~ptutf tpai ide.ale cândvă de Ile•am trezi 
Fatalul vostru nume 'pe buze··ar amuţi. 

Şi-ar înflori surâsul,...,etern şi fără :vină, 
De 12ati1ni şi de sânge ne~ar păgubi lnnaltul, 
$1 ne„am creia o limbă atuncea mai divină, 
Căci alta ne-ar fi soarta şi telul nostru altul, 
Iar aripfle păcii, deşfăşurate'n gol, 
Ar da triumfătoare pământului ocol. 
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Şi, totuşi, ce putere m!aruhcă'n vlitor ~ 
De-mi pare că acolo '!lă .simt la mine„acasă, 

Că ochiul mintii mele s'aprinde mai uş@r, 
Că nu rnai simt nimica din sbuciun:1.ul ce-apasă, 
Vai, ,ce glas tot vorbeşte prin întruparea mea 
Că vhdunea asta s'ar întâ tnpla cândva•? ... 

Cutremuratu-mi sufl€f. de-atâta bu~utie 
Tres~ltă şi s'.avântă spre ceruri ct1'n salut, 
Şi valuri de lumină şi vaturi de-atmonie 
Revarsă'n încăperea mult strâmtului m~u lut~ 
De pare că uitarea de s.îne m'a orbit. 
Şi-acutn a doua oară răsar din infinit. 

Şi-aş vrea cucn surrt acuma, să fiu întotdea11na :. 
Putificarea 'n mine să-şi cânte versul dur, 
Ca'n veşnica mişcare făeâud cu dânsul una 
Să pot în toată voia f!p'tura să-mi îiidut:, 
Să pot zârnbi şi pururi lipsit de cuget greu, 
Ca'n b.iblie pe-apro:ipe să-l sitnt pe Dumnezeu. 

Dar noaptea mă surprinde pierdut cu vâzu~n zare, 
Şi lanurile v.âlva de mult şi-au încetat, 
Şi 'n rnine fără voe a gri jilor pierzare 
Cuvântul îşi rosteşte deodată ne 'ndurat, 

' \ 

Şi gându-,ni iar se 'ndreaptă spre ziua cea de mâine, 
Spre ttr!nşa luptă, şl •. go:ina dup! pâine. 

A. MANDRU 

• 

. " 
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Fratel~tWUheJmdeRubruquisdin ordin1tl-fraţi1orm-inQriţi 

ln anu1 tttântu{rlj 1253, 111 părţi e 1·ăsărltene, 

· p. 11 1. Prea înâlţatuiui şi prea creştinului Domn tudovir., din 
mila l~i Dumnezeu rege flustru al Fra:ncilor1 prea umilul 
frate Wilhelm de Rubrlîqnis din ordinul fratilor minoriţi, 
sănătate şi biruinţă veşnică întru Cristos. Scris este la 
Eclesiâst d.espre întelept .: ,, va trece prin pământul multor 
seminţii şi va încerca bune şf r~Je Ia toate". Săvârşit-am 
această lucrare, Doamne stăpâne al meu. ci stau la în· 
doiata : oare ca înţeleptul sau ca nebunul ; c.ăci multi fac 
cer.a ce fac·e înteleptul, dar n~ cu înţeltpciune, ci mai 
mult (ţt nebunie ; din care nuinăr a fi şi eu mi~e teamă. 
Totuşit fiindcă mî„ai dat poruncă, când am plecat de Ia 
tine, a însemna toate cele ce voiu vedea la Tătari şi 

p. J 8 m 'a,i sfătuit să ntJ preget a şede scrîsonr.e lungă „ făcut
tlrtl cele ce mi-ai poruncit, însă cu teamă şi cuviinţă, căel 
nu mă ajută puterea a scrte unei Maiestăţi ca a Ta ceea 
ce trebuie. 

2:. Afle, aşa dar, sacra voastră Maiestate că în anul 
Domnului 1253) la. 9 Mai.,. am intrat în Marea Pontul.ui, 
pe care mulfimea o nqmeşte şi Marea cea mare. Şi a-

1) Dăm în tr~dlicere această extreui de interesantă povestire a. eăs 
1u·gărului Rubruquls, QU numai d1n p· d-v, etnografic,, dar Şj istoric, întru 
ctt oe dă relaţii asupra D~brogei noastre şi aşupra neamurilor vecine cu 
q.ol to stepele de Ia N. M. Negre. 
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ceasta se întinde pe o Iuhgîme de 1400 mile, precu1n am 
aflat de la negustori şi se împarte în dou~ părti : căci 
la mijlocttl ei su tt doul tfnuturf ~ unul· spre Ctiv~t, iar 
celălalt spre a1nia2ă. Şi cel care stă spre amiază se zice 
Sinopolis [ =Sin<>pe] şi este cet~,te şJ port sub asculţarţa 
sultanului Turciei ; iar cel dinspre Crivăt este ţara ce se 
nu1neşte de către-I::atini ~ Gaz-aria, însă de către Orecii 
(!ari o loi:uesc pe lângă fă.r1nul mării : Cossaru1. adecă 

Cesarea. Şi ate şi promontorii ce intră ·tn mare spr~ inia· 
zăz1 către Sinop.ole; şi între Sinopole şf CassarJa sunt 
300 rpile. aşa că de l;ţ a~eşte două ttnututi până la :Con· 
~tantinopole sunt 700 mne în lung ~ 1n lat şi iarăşi alte 

J 100 1nile spre râsărit p!nă fn Hy:1-erf a, Cire este o pro„ 
vineie a Georgiei: 

3. Ne-am îndreptat în spre provincia Oazarlei, sau 
"· Cassariei, care este ca un trîunghîu, a vlnd spre asflnfît 

un oraş ce se nu1neşte Kerson, unde a fost martirizat 
sfântul Clemens. Şi plutind c!tre ea, văzurăm un ostrov 

11• 19 î11 care se ridică Ltil te1nplu; re se zice că e făcut de 
1nâni tngerf'şti. La mijloc, în capătul ef de rniaz.ăzf, are 
un oraş ce se nume.ş'e Şolda/a, cari! priveşte în fată 

Sinopolaa şi a,oro.poposesc toţi negustorii ce vin din Tur
cia .şi vor ~ă meargă în tfrile din ~pre Crivit, precun1 şi 
cer- ce vin din Rossla şi din iârUe dela -·mlază·noapte Şi 
v0r să ttea.că în Turchi:i. A.ceştia duc cu ei » va1h1m • şi 
•p-rys1am» şi blănuri sc-pmp~ ,· jar ceilalţi duc stofe de 
bumbăc şi de tnătas.e şi arom·ate. Spre răsăritu.I acelei 
{ari se ·nflă oraşnI ce se .zi\!e Matrica, uude cade fluvhtl 
'Ţanais [ = Oonul) ln Mateil Pontului, având la gură o 
lă.rglnie de 12 tn!le; -0ăci fluviul acesta, înah1'te d.e a in„ 
t ra în Maraa Pontul\ti~. face o mare~ a:".'ând spre 1niază 
noapte o lărgime şi o lungime de 700 1ni1e. dar neavând 
niaăeri o adânchne ,nai mare de 6 paşi, din care pdcfnă 

vasele cele mari nu Intră în ea, ci negusloriJ din Con1tan
tinopole, sosind la nutnitul oraş Matrfca, îşi trimit Iun• 
trile până Ia fluviul Tanais. ca să cumpere peştele usca.t 
şi rsriu.m·e : sturionii şi c:thosas borbatas• şi alte multe 
teluri de peşti. 
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4. Aşa dar num1ta tară ~ilssatia e tncfnsă de mare din 
trei părti : din spre apus, urrde e ChersontiJ, oraşul lui 
Clem,ens şi din spre miazăz~ unde e Soldaia ln ca1'e .atn 
debarcat şi care este vârful tării şf din spre resărit, u'nde 

p. iO e o·raşul Matrica şi gura m~:rfi Tanais. 
5. D inl!olo de gura aceasta se afli Zikia, care nu as

cultă de Tătari,· agoi Suevii ş( Hiberii, mai spre răsărit, 
cari de asemenea nu ascuJtă de Tătari. Apoi spr.e mlazâzi 
de ele şe ;i.flă Trap,ezuntul, care are stăp!ni'.torul ei pro· 
prîu, e,a numele Guido~ din ne.amu) împ.ăraţilor Constan
tinop0Jit<1.n1 şl care ascultă de Tătati. Apoi virre Syno
polis, apaţtinând sulta.nqlui Turciei şi care de asemene:l 
ascu1t! de ei. Apoi tnra Juf Vastaciu-s, al cărui fiu se 
chia-mă Aştar, după unchiul de pe, mantă şi care nu ns
oultă de ei. De fa gura lui Tanais spre apu$ pâllli ta 
Dunăre, lotul lt e supus ~i chiar jÎ peste Dunăre, ~pre. 
Constanli!jppole, Valachia, care e ţara lui A-san ~i Bul· 
garia rnică pâ;ză tn Sla11onia 1) tofu! le plăt e~te ttil;ut ; 
şi chiar,. fn afară de tributul pornenit, ei au. ridicat îtt • 
anii dt curând trecuţi de fie ce casă câte o s•ecure şi 
tot grâul 1) pe care l-au găsit, tn rnas<'i. 

6~ A1n ajuns la Soldaia la 12 ale lunH Iul (unie şi au 
venit la mine nişte negustori din Constantinopole, c.ari 
mi•au sptţs o:ă vor sosi a.:olo nişte soli din Ţara·Sfân1ă, 
voind să 1ueargă la :sarea/zi 1). Eu totuşi p(edic.asem hi 

p. 2.t fata mufthnff la S~ta Sofia că nu sunt solul nici al. Tă·u 
şi nici tll nlinănuJ, ci că mă duc la ne.credincioşi. după 

cum -ne p.oruncesc regalele noastre. Atunci numiiii ne„ 
gustori n1ă~ sf!tufră să vorbesc cu bâgare de seam!, fi·· 
indcâ ei au spus cli eu sunt sol şf că, de voi.u spune că 
nu sunt s-ol, _nu voiu c!pâta treceren mai departe. De 
aceea vorbiJ astfel câtre clpitanul cetăţii, ba chiar către 
vicariul căpitanUor. c!c1 aceştia plecaseră la Baatu din 
iarna trecut! cn să du~â trit;>utuJ şi încâ n.l.l se în· 
torseseră : 

•Am auzit vorbindu-se· tn Ţara-Sfântâ că Donrnul vos----,.---- .. 
1) lri unele mscr.: Soloplam, Solonomlam, Solonomam. 
1

) Jn mscr Hkl.: frumentum - grâul, în artele ftrrum - tlcrul. 
') ln unele msci. Sarcac, Sarthac, Sart ach. 
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tru Sârcaht e ~teştin şi mult s'a'\- b'.lcurat creştinii ş.i rrtai 
ales pren creştf nu1 Domn şi 1-<ege al Francilor, c~te se 
află în pelerinaj acolo şi se luptă cu Sarasinli, ca să 
mântuie locurile sfinte din mârtile lor. Drept aceea voesc 
a merge Ia Sareaht ş·i să i dau scrisoarea Domnului şi 
Regelui meu, prin care îl îttdeamnă pentru folosul ln· 
tregii creştinătătt•. 

Iară ei rriă primită cu bucurie şî-n1i deteră ospeti~ la 
biserica episcopală. Şi episcopul biseticii aceleia fusese 
la Sar'caht şi m-i~a povestit multe lucruri bune despre 
Sarcaht, pe care eu după aceia nu le•am aflat la fel. 

Apoi m'au îndemnat să aleg cu ce aş voi săple·c: cu 
boi şi care pe două roate, ca să-mi duc lucrurile, sau 

p. 22 cu cai de povar.3? lar n.egustorii Constantinopolitani mă 
sfătuiră să iau care, ba încă să cumpăr şi eu câte-va de 
ncestea acoperite, de care întrebuintează Rutenii la trans
poţtul pieilor şi în ele' să ptu1 tonte lucrurile la care nu 
un1blU- z!Jnic ; .căci, dacă aş lua cai, ar trebui ca la fie-ce 
pQpas să co bot şi "Să încarc lucrurile· pe alti cai ; afară 
d,e aceasta, eu însumi să călăresc pe lângă boi. Am a~ .. 
cultat sfatul lotf spre răul meit, fiinacă am mers la 
drum până la Sar~abt două luni, când putean1 să st,ră~ 

bat aceeaşi distantă nuinai într'o Iltnă, dacă aş fi mers 
•• -cu cau. 

Adusesem cu mine din Consfantinopole poame .şi vin 
rnttsc::i t şi pi9eotut:i fine după sfatul negustorilor„ ca să 
ofer căpitanilor de frunte„ pentru ca mai uşor să-mi des• 
chidă calea ; căci la ei nimeni nu ~ privit cit ochi buni, 
dacă" vine .cu mânile goale~ Totite acestea le pusei într'un 
car, fiindcă lipseau de acolo căpitanii cetă!ii şi fiittd -.ă 
:in.i s'a spus că vor b ul!ura mult pe Sar-caht, dacă aş 
putea să i le duc până la d!nsul~ 

7. Po.rnlî astfel la drum pe la calendele lui Iunie, îm
preqnă cu patru- ·care cu covergi şi încă cu alte două, pe 
care le-am cumpărat de la ei, în care duJeam pat.1.1rile 
d:e· dormit noapteaJ Mi s'au dat şi cinci cai de călărie, 

• 
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iăci erari.1 cin ·~i persoane! eu şi tovarăş\d m·eu~ fratele 
Bartholomeu de Cremona şi Goss_~Jţ- puitătorul darur11or 

P 23 şi'" omul lui Dumnezeu Turgemannus şi cop:Hul Nicolae, 
pe care tl cumpărasem din Constantinepole din mila VQlS"' 

tră. Ne-au dat şî doi oameni, cari dltceau carele şf pă „ 
zenu poii şi caii. 

8. De la Cherson până Ia gura lui Tanais domină marea 
nişt,e pron1Qntorii înalte; iar între Cherson şi Solclaia 
surit 40 de castele, aproape fiecare având un grai de
osebit. Pe aci se află şi rnulfi Qofi, ai căror gral e~te 
teutonic. 

Dincolo de muntii aceştia, către miazăno.apte, se lntinde 
o pădure foarte frumoasă spre câmpie, plină fiind de 
fzvonre şi t,ârale, ia.r dincolo de pădure. se a~terne o 
câmpie întinsă, care tine cinci z.He, până la marginea de 
miazănoapte 1 provmeiei, unde se îngustează, având ma- • 
rea şi la răsărit şi la apus„ iar de la o mare la alta se 
întinde un şant uriaş. Jn câ1npla aceasta, fnainte de a 
veni Tătarii, trăiau Cumaizii şi siltau numitete o.raşe şi 

cetăţi să le plăti'lscă tribut; Jar când au venit Tătarii 

o aşa dt mare mulţime de Cumani a intrat ln ace.astă_ 

provincie, fugind până La malul J7lării, tn cât ce[ vii 
mO.ncatt pe cei morţi, după cum nti-a povestit un negus
tor, care a văzut aa_easta~ zic.ând ~ă cei Vit sfâşiau_ şi 
rupeau cu dinţii ciirnurfle crude ale mor/ilot, precum ca- .., 
tzii sfâşie cadavrele. 

L-i mnrginile provinciei se află lacuri' multe şi mari, 
dfn ţărmu.rile cărora ies izvoare sărate„ a căror .apă, 

de'ndată ce intră în lac, se preface în sloi tare ca ghiaţa; 
iar de Ia salinele acestea Baatu ,şi Sa'rl!aht au mari 'Veni-

• turJ, fiindcă aci vin din toată R!:Isia dup~ sare şi de fiece 
car în că·rcat, oamenfi plătesc două pânze de bumbac, pre
ţtJind jumătate de yperper. Vin chiar şi pe mare muJte 
,orăb,ii după sare şi toate .Plătesc tribut, după cantitatea 
ce o inear~ă 

p 24 9. Aşa dar„ după ce am plecat din Soldaia, descoperii 
ta ziµa a treia pe Tătar[, prlrttre cari, de tn1ată ce am 
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intrat, mi s'a părut că ani că.znt înt,r'altă lume, a căre.i 
viată şi obiceiuri vl Ie v:oi'u descrie pe cât pot, · 

10. Ei ni1 au oraş zidit şi nu-l cunoş;o pe cel viitor. 
Şi-au împărţit între dânşii Schitia, care se întinde dela 
Duttătc până la răsăritul soarehti ; şi fie care căpitan, 

după cum are sub asculta.te 1nai mulţi sau mai pupni 
oameni,. ştie hotarele păJunilor s,te şi unde trebuie să 
paşc·ă iarnaj unde vata, unde prim~vara, satt toamna. 
Căci iarna ~i se coboară spre tocurUe mai calde dinspre 
mia~ăzi, iar vara se arcă spre Crivăf. căfre locurile mai 
teci. Ei păşuneaz·ă pe lo~iicite fără ape iarna, când e ză
padă, fiindcă au zăpada drept apă. 

11. Ca~a în care dorm o aşează pe roate şi e făcut! 
din ramuri împteJite, iar grinziTe snrtt tot de tamuri şi 
toate se adună St,!Ş la o roată mi.că, de unde s~ îoaiţă· 
un gât ca un coş de sobă, pe câre-1 acopăr -cu postav 
alb, uns adesea cu var„ sau cu humă nlbicioasJ şt cu 
praf de -oase', ca să străluciască şi mai tare, Uneori ~ste 
şi negru. Postavul din jurul coşului de sus ei îl împodo· 
besc cu tot f~lul de picttirI. La intrare e{ spânz:u.ră o 
perdea de postav cu multe figuri i căci el coase buc.ă„ 

P· ~ file de stofă colorată aşa în cât să închipue copaci şt· 
vite şi păsări şi dobitoace. Casele te fit"? aşa de mari, în 
cât unele au 30 pa.şi în lăţime„ Eu 'însumi am măsurat 

odată lătimea dintre unnele rotitor unui car şi am n flat 
20 picioare ; şi când casa stă a~ezată pe car. ea trece 
de roti, de ambele laturi, cu cel putln 5 paşi. 

Am numărat' la un singur car 22 boi trăgând o singură 
casă : unsprezece la şfr în sensul lăţimii carului şI alţi 

unsprezece înaintea lor. Oiştea carului eia mare cât un 
catarg de corabie şi un om sta în gura casei• d,easupra 
carului, mânând boii. Deasupra ei fac d.in ramuri înple~ 
tite o arcă patrung'hîutară, căreia îi pun un acoperiş 
tot din ram·uri tnpletite şi-i [asă în fată o n1ică deschi ... 
dere ; pe urmă o acopere cu uri postav negru n1uiat în 
zer, sau lapt'e de oaie, ca să nu răzbească ploaia şi pe 
care-l înpodobesc cu tigurl felurite şi cu pene. ln astfel 
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de cârnărute ei încarcă toată gospodăria lor, precum şi 
comorile şi, Jegând.u- le puternic pe :e.a reJe Jor <.11 două 

roate .• trase de că1ni1e, ei pot să treacă şi râurile- prin 
vad. CâseJe de Jo:uit niciodată nu Je coboară 'depe care. 
Jar când Je coboară, totdeauna le aşază eu li.şa spre 
miaztlzi, iar cart.le cu_ arcele le aşază hlră exceptî.e în 
apropierea caselor Ia o j11mătate de aruncătură de p1atră, 

, " 

aşn în cât casele să stea între două şiruri de care, ~a 
intre două ziduri. 

p. 26 12. Mat.:-oanele îşi fac Gele rnai fru1noase care. N•aş 
putea să vi Je descriu mai bine de cit pictându-le; b-a 
încă eu aş fi pictat foiul. dacă aş fi cunoscut areastă 
artă. Un t>ogtăaş Moa'J sau Tătar are dela o sută pâpă 

t 
la două sute· de asemenea care cu case pe ele. Bantu 
are 26 sotii şi fie care d!!l ele are câte o casă mare, în 
afară de altele mai mici, pe care le aşază inapoJa <!elei 
m~ri şi servesc de odăi pe.ntru copiJe.· Şi de fie c-0re din 
.aceste case ~n 200 de care. (ar când îşi aşează casele 
la pământ, prima sotie si·o aşază. în rnnrginea q·espre as
fintit şi după ea vin celelalte la rând, astfel că ulthnn 
sotie. se află Ja marginea despre 1ăsă'rit Jar distanţa din
tre curia u,nei doamne şi a celeHalte este de o arun~ă„ 

' 
tură de piatră. Gospodăr!a unui Moal bogat· se i-nfăti~ 

şează ca un m:ue sat; totuşi, foarte puţini_..bărbati vei 
găsi acolo. O sîngură muî~uŞ,~ă conduce 20 s_aµ 30 de ,, 
-care~ căci ţinutul e câmpos~ Carele trase de hoi sau că• 
mH~ ,sunt le~ate ut1ul după altul, iar muieruşca stă ip 
ce] din capJt, mânând do!:>itoaceJe şi toate ceJeJaJte care 
înainteaz'ă d upâ eaJ fin pasl(J. Dacă se întâmplă să 

ajungă intr 'un foc m-aL riu, carele sunt deslegate şi trec 
pe tând ; şi astfel înaintează agale prin stepă, cât po·ate 
un}bla mielul, sau bou,J. 

13. După ce au aoborât casa Ja păo1ânt, cu uşa spre 
·miazSzi1 eî aşează patul sJ!pânului spre 1niazăt1oapte. 
L(jauJ femeilor este totdeauna spre laturea ue răsărit, 

a~ică spre stânga caşei stăp,ânului, aşa cum stă în patul 
său cu fata întoars1 spre miazăzi ; iar Jocul t>ărbn ţilor e 
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P 27 spre la turea de apus) adică spre dreapta; Bărbntii ce 
' 

intră ît1 caşă niciodată nu-şi atârnă tolba cu săgeţi spre 
partea ferneHor. Deasupra cnpului stăpânult1i se află ·o 
imagine ·ea o -păpuşe, sau stafue(ă de postav, pe care o 
rHtrnesc •fratele stă-pânul1.1i•, ambele fixate- in perete ; far 
deasupra Io r inf re ele se află un mie idol, care este pă „ 

zitorul Cpsei întregi. Stăpâna C:clSei ma1 aşează pe partea 
dreaptă, la picioarele patului, pe un suport înalt, o blă
niţă de ied umplută cu I4oă sau cu alfă materie şi lân
gă ea o statuetă, care priveşte ~pre ro1be şi cele,lalte 
femei. Lâ11gă intr~ue) d·e partea femeilor, s0 află un alt 
idol cu utţef de vacă, pentru muierile care mulg vacile, 
că ci ocupaţia femeilor este să mulgă vacile. Da partea 

_ c,ealaltă a intrării, spre bărbaţi, se nflă un al d.oilea idol 
C.tl uger de fap!, pentru 11ărb"ţii cari mulg iepele. Câdd 
se adună cu toţii la bă-ut, mai întii stropesc ct.1 băutură. 
idolul ce se află la ea pu 1 stă p-ânel, ~ po1 ceilalti idoli la 
rând. După aceea un slujitor ies.e din casă eu un vas şt 

băutură şi varsă de tre'i ori spre miazăzi şi de fiecare 
dată îşi îndoaie genuchiul ; ia:r aceasta o face în cinstea 
focuti1f; pe urm.ă varsă spre ră-sărit î11 cinstea aerului; 
apoi spre apus în cinstea ap~i şi în urmă spre Crivăt 
pentru morţi. Când stăpânul ridică cQp i în m!nă ca să 

be11, ri1ai înainte cfe a bta el varsă parte:i sa la pămâ11t, 

P, 28 Dacă bea de·a călare, el varsă m-ai întâi din băutură 
-pe. gâ.tul, sau coan1a calului. Aşa dar, după ce slujitorul 
a făcut libatiu:ni spre cele patru părţi ale lumi(, se în
toarce in casă, iar acolo dQi robi ·cu do11ă cupe şi tot
atâtea vase sJau gata să tQ,lrne pentru sfăpân şi so.ţia 
sa, care stă alături de dâ~sul~ sus pe pat. Şi de oare ce 
stăpânul ar~ mai multe neveste, cea care doanne cu el 
peste noa1>te stă alături de el în Urnpul zilei, iar ·ceJor· ... 
lalte li s,e îngădui-e în ziua aceia să vie r,r aceaş! casă 

' la băut şi acolo s,e tine .caria.•; iar produsele din ziua 
aceia se depun tu gospodăria acelei femei. Inăuntru:se 
află o la vită cu un burduf cu lapte, sau cu altă băutură 
şi cu cupe. 
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14. laro!! ei prepară o băutură foarte b\tnă din'" orez. meiu, 
grâu şi din miere limpede ca viAul; Iar vara nu se în
grijesc aecât de cumis. •) Cumis:.11 se află totdeaund sub 
casa> înaintea uşii şi Jâggă el' stă un rântăreţ cu o ţiteră· 

p. 29 lnsă ţitere şi viori ca ale noast(e nu se văd acolo, ci alte 
instrumente, ce nu se găsesc p.e la noi. Şi când stăpânul 
începe a bea, atunci unul dintre slujHori strlgă cu glas 
tare: »ha I" iar -cântăreţul porneş te a zice clin ţiteră ; iar 
când f:ic petreeere mare> atu11ci cu totii b.1t din palme şi 
chiar Joacă după ritmul ţiterei: bărbaţii în fat1 stăpânului 
şi f,e·mefle :în fata stăpânei. Şi după ce stăpâ~1ul a băut, 
slujitorwl exclrimă tn~ă odată ca mai înainte. iar eântăret1t1 
tace. Pe urmă beau cu toţii în c~rc, şi bărbatii~şf m\li.e
tile şi uneori · beau la întrecere f.n chi.p ruşinos şi cu 
lăcomfe • .Şi când vor să piovoa,~e pe cin~va la băutU.ră., 
îl înhaţă de urechi şi 1 trag cu putere ca să-i desehJd! 
gâtlejul şi ];)at din palmeşi · ţopăe în f,aţa lui. De asemenea, 
când vot să facă cuîva o sărbătoare ~i o bucurie,. unul dfn 
ei prinde o c.upă plină, iar altii doi îi stau Ja dreapta şi 
la stânga şi aşa câte şi trei păşesc cântând şi 'jµcănd până 
la acela căruia voese să.;i întîn.dă cupa şj-cântă şi topăe 

în faţa lui; iar cânuf omul întinde mâna ca să ia cupat 
ei se retrag numai decât şi apoi se întor~ din nou şi 

astfel du.c jooitl de !rei şi de patru ori, refuzându-i cupa, 
până să-i des~hid! bine pafta şi atunci numai îi da:u cupa 
şi câ11tă şi bat din paln1e şi frământ! din pideare, pâ·nă 
ce acela bea. 

15. ln c.eea ce priveşte hrana lor, veti cunoaş.te că ei 
p. 30 mâl)âncă cu indiferentă tpate mortă,eiunne lor; iar într'o 

mulţime aşa de mare d~ turme şi vite> nu puţine 

dob.itoace mor. Totuşi vara. cât. timp au cumis, adecă 
la.pte de iapă, nu se îngrijesc de altă mâncare. D-e âteca, 
dacă se întâmp[f să le moară vre ,un bou sau ~un oa 1, ei 
le taie carnea ia felii subţiri şi o usuoă la soare .şi fa 
vânt. fără sare şi fără să cap.ete miros t'trât. Dln mărun
f-aele cailor ei gătesc buc;ite tnai bitne decât dintt'ale por-

i) ln tţxt „cosmos", ,.cornos''. 
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eUor şi Je mânâncă proaspete ; ceJelaJte cărnurt le conservă 
pentru iarnă. 

Din J?ieiJe boilor ei fac burdufuri mari, pe care le ·U·s11ră 
la funi, Dîn partea dionapoi a pieilor de cal fac incăJ· 

f!minte foarte frumoasă. Dirt carnea unui singur berbec 
g~tesc 1nâncare pentru 50 pl'nă la 100 de oameni, căci 
o dumică măruntă în nişte vase şi o fierb cu sare şi apă. 
AJte bucate cu sare rtu gătesc. Apoi. cu vârful cutituluî 
sau cu o furculită anume . pregătit5, întocmai ca aceea cu 
care noi obişnuim să rnâ-ncăm perele şi poamele fierte în 
vin, ei înttnd fiecăruia di 1tre ei, cari stau înUJrejur; 'câte 
o bucăiică sau două, după, multlmea comesenilor. Jna-inte 
oe a se împărţi carnea. stăpânul alege pentru dânsu.1 
cera ct·i place şi chiar dacă dă cuiva o bucată 1nai 
aleas~.- se cerc ca cel ce o l)rimeşte s'o n1ănânce el şi 
să n'o dea altuia. Dacă n;o poate mânca toată, el tre-bue 
s•o ia cu dânsul, sau sl o dea bălatuJui său, dac.ă e de fa~ă, 

ca s.ă i-o păstreze. Dacă net e de- fată, el o pune. în 
p. 31 „capfargac 0

, adică intr'o traistă pâtrată, pe care o poartă 
cu dânsul, ca să puie :ntr'ânsa toate lucrurile de acest 
soi, ba chiar şi oaS'ele c-ând n' are timp sa Je ~oadă în 
dt:ajuns, ca să le roadă după aceea şi a-stfe.1 să nu arunce 
nimic din mân~are. 

16. Cu1nisul, adec~ laptele de iapă. se prepară-în 1nodul 
urntăto.r. ·Ei întind deasupra r,ământulâi un otgon lung. 
legat de dqi pari şi de otgon leqgă pe Ja f}reJe trei mânjii 
iepelor pe care vor să le muJgă. Atuncrlepele s'apropie 
de mânji şi se lasă mulse în Pl\Ce; far d.a~ă vr,e-una din 
ele e mal nărăvaşe, atunci un om îi prinde mânziJI şi i·f 
duce la uger ca să sugă j pe urmă îl înlătură, iar n1u_lgă
tor_uJ f rage lăptele. 

După ce as.tfel adună o ,nare c.aa.titate de lapte care 
eând este proaspăt este tot aşa de dulce ca şi cel de vaci, 
îl toarnă într'un bq-rduf mare şi încep să•l bată i;u 11t1 

lemn, ca:te la capăt .este gros cât capul unui orn ~i scobit 
dedesupt; şi cu cât bat rnai iut~. cu atâta laptele fierbe 
n1ai tare, ca vinul nou, şi se, ît1năcrf?şte, sau fer1nentează 
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Şf a-stfel ef bat laptele pâtfă cc-j seot untul. Apoi îl gustă 
şi, dacă înţeapă la llmbă ca mustul., ii beau i şf această 
băutură este astfel t!, ~p! ce o bel, lasI în gură un gust 
ca de lapte amJgdalin şi tr.ezeşte şf .multă veselie tn su· 
fletul omului şi chiar ameţ.eşte capetele slabe şi provoa.cl 
multă urină. . 

p. 32: El prepar! şî •caracurofs•, ad-ecâ cumis negru)· pentru 
pl1eerea celer mari. ln ac.est mod laptel'e de iapJ nu se 
închiagâ. 

Aşa dar eJ bat laptele, până când tot ce este vârtos 
se lasâ la fund, lntocmaf ca drojdia vl~_uhtl, iar partea 
lirut,,ede rlmâne . deasupra şi se:.imlnl cu zerul, salt cu 
mustul alb. Drojdia est.e foarte alb1 şi -se dă slu-gilor şl 
provoaeâ Sf:lmn m uit Partea limpede o beao sfApânii şi 
este foa-rte râtoritoare şi slnâtoasă. 

17. Ba'1.tU are 30 de oa1nenf la. g?spodlrla sa, dintre 
ca.ri fiecare îf prepară fa_ptele a o sută de iepe, ce·ea ce face 
în · fiecare· zi laptele a 3000 d-? iepe, în afară de celălalt 
lapte pe care i-J adu·ce alţii. Căci„ dttpă curn în Siria tă· 
ranii dau a trefa parte din roade, tot ase.me·nea şi aci 
Tătari'i aduc la euri-a slăpânitor lor tot la-ptel,e de iopă pe 
ctre î_1 mulg tot ln a tre'ia zi. Din laptele de va'Că ei scot 
ni-al întâi untul, pe care U ffe1b bine şi în t1tmă îl tGSrnă 

p. 33 în burdufuri qe berbe\'/i, 'anume pregătite pentrtt- aceasta ; 
ş,(nu p1:u1 sare h. unt, inr acesta nu se strică, pentru .că 
e fiert tnultl vreme şi aşa ri pâst.r.eazA pentru farn~. Ce 
rămâne din. lapte, d-upă ce , i se sconte un.tµI, ei îl l~sâ să 
·se înărtească tate şit apoi îl fierb până' oe se îrh~hfagl 
Iar chfa.gµI aeţla tl usucă la soare până {!e S.ţ fa,~e tare 
ca zgura de fier şi apoi îl aşează în sacf pentru !lard!. 
I t1 Um pul 1ernif,· când le lipseşte I apt el.~. el P:tu1 cheag de 
acesta acru, pe care ii numes.: lîgcic-e<". '), într1un bu.ctuI ~i 
toarnă deasupra apă cal0!, ; ,apoi îl bat pt.,ternfc cu maiul 
până, c.e se dizolv! în ap!, ca·re se ln!creşte de~.a binelea 
şi pe urmă benu lichidul acesta în loc q~ lapte. Ei se păze&c 
foarte mult să bea apă cu-rat-ă. 

1
) In unele texte .griut'', sau „iru·it•. 
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18. Tătarii cei bogaţi păstrează pentru iarnă meiuJ şi 
făina în nişte case întoarse spre miazăzi. Cei săraci 'îşi 
procura aeeste alimente dând în schimb berbeci şi piei. 
Robii îşi umplu pântecele co apă goală şi se .mulţumesc 
cu atâta. Ei. prind şi guzganii (mures) cari ·a,f sunt de 
multe neamhri. Guz g an i i cu co~da lungă nu,..1 

• mănâncă, ci-i dau păsărilor. Ei mănâncă şobolanf, (glires) 
şi tot soiul de şoareci (murium) cu coada scurtă. Se gă
sesc acolo şL muite marmote, pe câre ei f~ numesc a,SO• 

gur\ şi acestea iarna se ndună câte 20, 30 11 1.u1 foc şi 
do1n1 ta olaltă şase luni; iar Tătarii le prind cu.grămada. 
Se gă~esc şi nişte iepuri [ cuniculi] cu coada fungă ca pi-

p. 34 si cite, iar în vârfu! cozii au păr negru şi alb.· ln sfârşit 
se mai află şi tnutte an~ allimafe bune cfe mâncat şf pe 
care ei le deosebes: f0-irte bine. Cerbi n'ain văzut Ta dânşii; 
iepuri puţini; 1/'gasefe.r /gas„efos] muft.e. Asini de pădure 
văzui în mate mt1ltime şi seamăna cu rnăgarii. · văzui 
şi un alt soiu de de anin1al ce se chiama •arcat•; corpul 
său este iittocmai ca al betbeenlui, iar coarnele le are 
răsucite şi aşa · de n1,ari, în cât abia putui ridica două 
coarne într'o mână. Din asemenea coarne ei fac c.upe 

' mari de băut. 
Au şi felurite soiuri de şointl în mare multîme şi îl 

poartă pe mâna dreaptă ; şi totdeauna fe leagă în ·jurul 
gâtului câte o cttreluşe. care le atârnă până fa piept şi 

câod trimit şoimul di1pă pradă, îi apleacă capul şi piep• 
tul cCt mâna stângă, ca să nlt fie, luat de vânt, sau să se 
d11că în sus. Căci mare parte din hrana lor ei şi•o câşti
gă din vânat. 

19. D-espre, înbrăc.ăminţ.ea fo.r veţi şti că 'din Cataia 
[= China} şi din alte tînuturi ale răsăritului şi chfar din 

'P. 35 Persia şi alte ţinuturi ale apusului le vin stofe de, mă· 
tase şi aurite şi de bumbac, cu care se îmbracă va,ra. 
Din Rusia, de la Mosc şi dtn Bulgaria-mare, apoi din 
Pascat, care e Ungaria· mare .şl dela Kerkfs, 1} care toate 

1) In text, Ruscia, MoxeI, maio1· Bulga(ia, Pascatus ( ·"' maior Hur1-
ga ria) Şi Kerkis ( C)l! rghiz) . " 
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sunt tări de miazănoapte şi plihe de păduri şi din multe 
alte tegil1ni de către Crivăţ, care le sunt su.p tt Je, li se a -
duc b'lănu1 i scumpe de tot felu!. de care niciodată n'am 
vă2ut în păr"t,lle noasfre şi .cu ele se îmbracă iarna. Iar 
hainele de iarnă şi le fac din două blăni : !tn~ cu părttl 

~ spre corp iar cealaltă cu părul în afară spre vânt şi ză
pad-ă ; ş! a-ceasta din urntă e mai ales de lup, sau de 
vulpe. sau de •papion-.; însă când stau în casă, au altă 

blar,ă 1nal delicată. saracii fşi tac blana din afată din 
câne sau caprâ. 

C~nd vor să vâneze fiarele, ei se adună in mare ntuf
Vme şi îuconjoată ţin11tul în care cTed că se af[ă vâna.tul 
şl apoi se apropîe pe in:cetul de centru până ce„1 închid 
ca într'un cerc şi apoi îl săgetează. 

Chiar şi pantalonii şi~I fac d:n blănuri. BogaţH îşi căp~ 

tuşesc hainele cn un şoiu de eâlfi~ cJire sunt peste mă._ 

sudi de moi, de uşori şi de calzi. Săracii îşi căptuşesc 

hainefe cu pânzâ, cu bumbac„ sau cu lână niaî moale, pe 
rare o aleg de cea grosolană. Din cea aspră ei fac pă• 
turi pentru acoperit casele, ,::uferel'e, sau chlat şi păturile. 

Din lână amestecată cnm o treime cu păr de eal, ei fac 
p. 36 frânghii. D!n postav ,nai fac şi coşuri, subşei şi gI:ugi de 

plo-aie, din care pricină ei cheltuesi:: 1nultă lână. Aţi vă· 
-zut poi-tul bărba{tlor. 

20. Bărbaţii rad vârful capului î1.1 forma unt1i pătrat 

şr de la unghiurile din f~tă continuă rasul până Ia tâmple. 
Ei îşi rad <:hia.r şi tâmplele şi gâtul_ până la umflătura 

cea mai inate a craniului. iar în faţ'ă fruntea până la •fron· 
tenela* tl~de lasă un man unchiu de pă~, care le cade p·â~ 
nă pe sprincene. La unghiurile din spre occipital dease
menea lasă părul lung şi din. el împletesc codite pe care 
le inoadă lângă urechi! 
Coafl!ra fetelor nu se deo,sebeşte de a bătb::iţilor.; atâta 
numai că e mai mare. 

lnsă chiar de a doua zi dupa rtuntă ele îşi rad cr~şte•, 
tui eapuh1i; din mijloc şi µână la f-runte; şi au o tunică 
largă ca o haină mohahală şi despicată în fată şi înodată 
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pe partea dreaptă: căci prin aceasta se deosebesc Tl
tarli de Turc:1. fiindcă Turc.ii îşi tnoadă tunicile la stânga 
pe când Ta tarif totdeauna la dreapta. Afară de aceasta mal 
au o podoabă a capului, pe care o numesc cboca• tJ, 
facuta din coâja '°pacllei:, ,sau din altă materie uş~afâ şi 
este aşa de 1na·re şi rotun.da; cât poţi s'o cttpr1nzJ cu 
ambele mâini, fîind tnaltă de un co.t şi inal bine,# Iar în 
partea de deasupra e pătrată c-a şi capitelul unei coloane. 

p. 37 „Bocea" aceasta o ·Qcopere cu stofă de matase scumpâ 
şi înăuntru e g<}al~ ·; Ş'I peste capitel, în m1iloc, adică peste 
acei pătrat$ ele pun o ram 1:tră ţăciHă. din pene sau de" 
trestie tânără, lungă de asemenea de un cot, iar ramura 
aceast~ o impodobes.e în vârf c-u pe.ne de păun şJ de jur 
împrejur, ţn tot lungul ef, cu alte podoabe şJ chiar cu 
pietre preţioase 

,. 

Pemeile· bogate îşî asţ1ză .asemenea podoabă p-e creş
te tul capuluf, Jegând·o strâns ct.t o bandă oare deasupra 
are o gaură şi prin aceasţă gaurâ ele petrec părul, pe. 
care-l J adună ln sus din spre ceafă spre vârful capului 
tr,n leagă nod : apoi leagă ~bo.cca• puternic pe sub b§rft 
ble; Iar câ11d ma,i mult.e femei de acest.ea călăresc la o 
laltă ş'i le· vezi din depărtare, ele p:ir nişte militari cu 
coifuri înalt~ pe cal,) şi· cu lăncile ridieate : căai •bocea~ 
lor seamănă c11 coifuJ, iar ramura d,e deasgpra eu lancea. 
Şi toate ferpeHe s.ta1:1 · pe cal b§rbăteşte, desfăcându-şi 
coapsele şi îşi leagă tunicile cu mltase de culoarea ce· 
rului pela şolduri, iar alte b.enzi sunt legate pe ,sub sân(; 
şl ·pe sub ochi lasă să le atârne până peste piept o ba~ 
Ustă albA. lar feme.Jl:e sunt de o corpolentă .surprinză-
toare ; şi cea care are nasul mal mic, aceea trectl drept 
cea mai ·frumoasa. Ba chiar· se slutesc oribil zugr.âvîndu„ 
şi obrajii. Nici odată ele nu se,. culcă în pat oa , să nască. 

p 38 21. Ocupaţîa femeilor est~ să mâie carele, să aşeze ca· 
sele în care şi să le dea jos, să mt1lgă va.cile, să facă unt 
şi •griut• 2~, să pregătească pieile şf să· le coase· cu ată 

i) Jn u.nete ms., .. botta", 
1) , Jo linele ms. grut, .grJce. 
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facută d!n vine. Căci ele tae vi.ncle tn fire sub{Jri $î pe 
urmă Ie răsucesc trttr\tn fir lung. Ele mai coase ciorapi 
încăităminte şi haine. Hainele n1ci odată nu le spală, filndcă 
zi<. că I·ar mânia pe Dumnezeu şi că. dacă Ie •ar atârna 
Ia uscat. ar provoi:a tunetele. Ba încă ei biciuesc pe cei 
ce le spală şi Ie iau hainele. 

S:e tem peste măsură de tunet ~ atunci ei scot pe toţi 

streînii din casele I~r şi se înfăşură în sto.fe negre, în 
care stau c.a şi ascunşi, pâ,nă ce trece primejdia. 

Nu•şi spală nici -odată nici vttsete, ci. după ce au fiert 
carnea, ei spală albia, în .care trebuie să.;o p.uie> cu zea
mă clocotită dih că'ldare şi zoaiele le toarnă din nou In 

< 

căldare. 

Ei lucrează şi pâsle cu c-are-şi acopere casele. Bărbaţii 
fac arc.uri ~i săgeţi, frâe şî şei; c-onstruesc care şi case, 
păzesc caii şi mulg epete, bat cumisul, adecă laptele 9.e 
iapă şi fac burdufuri în care„t păs'frează ; păzesc ~hiar 
şi cămilele şi Je tac.arcă. Oile şi caprele le păzesc Ia o
laltă şi le mţtlg când bărbatu, când femeile. ,Cu lapte de 
oa~e înăcrit şi îngroşat şi cu sare, tăbăcesc pieile. Când -

P• ·39 voE:sc să'-şi spele mâfnlle, sau capul, îşi umplu gura cu 
apă şi pe urmă puţin câte p.utih vars.ă din gută pe mâini 
apa cu care tşi udă şi părul şi astrei îşi sp:tlă capul. 

22 In ce priveşte căsătoriile lor, - veţi 'şti că nici an 
Tătar rtu•şi ca·p~tă sotie, dacă nu şi-o cumpără-; de aceea 
multe fete tnbătrânesc până să se mărite ; căci părintii 
lor le ţin totdeauna lân.gă ei, până ce pot s! Ie vândă. 
In căs'ătorie ei respectă rudenia primară şi secundară de 
sânge, dar nu şi altă rµdenie. Pot lua dintr'odatâ, sau 
pe rând, două surori. Vă.duvele nu se mai mărită, deoa
re ce ei erect: că cei_c~ le-aa slujit în viaţa aceasta, Ie vor 
sluji şI ln cea viitoare şi că după moa1te văduva tot· 
deauna s,e va întoarce Ia primul soţ. De aci şi ruşinosul 

obiceiu ca fiul să ia în căsătorie uneori ?e toate sotiHe 
tatălui său, afară de mama sa. Căcf gospodăria tatălui 
şi a mamei trece totdeauna, ca moştenire, Jiului cehii 
mai mic, Din această .cauzfi el are datoria s,ă se îngri• 

. 
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ffască de toate soţiile tatdli:i'i său, care·i revin ca moş„ 
tenirt'!. inpreună cu gospodării\ părintească. şi atunci, dacă 
vrea, se foloseşte de ele ca de soţiile sale, fiindcă nu se 
socoate ca· o insultă ca ele să se întoarcă, după moarte, 
la tatăl copilului. .,, 

Când un· Tălar se învoeşte cu un altul ca să-i ia fica 
de sotie, tatăl fetei dă un ospăt, i.ar fata ruge ş! se as
cunde la rude. Alunei socrul zi::e : •iată, de acum fata 
mea e a ta; la·o de ori unde o vei găsi•. Alunei 1nire-le, 
împreună cu prietenii săi o caută până ce o găseşte şi 
trebuie s to i-ăplască cu fort a şi s\> ducă cil sila l,a cor
tul său. 

P 40 23. ln ce priveşte justiţia lor~ veţi şti că atunci când se 
bal doi oameni, nimeni nu îndră-~rreşte $ă intervh\ riictchiar 
tatăl OU .sare S~rŞj ajute fiul ; CÎ îl chiatnă pe cel SOCO· 

tit m·ai vinovat la •curia• stăpânului; far dacă c~lălalt 
îl mai atinge după aceasta, atenci e ucis Şi cel c1'remat 
tr( bue ~ă se d uc.ă fară în l âriziere ; iar cel ce a su fertt 
nedreptatea, îl ia pe- celălalt ca rob. Nhneni n~ e _p·e-dep• 
sit cu o p~deaps-ă ~:apftală, dacă n'a fost prins asupra 
faptului't sau n'a fost dovedit. Când cinevn e pârât d·e 
mai mulţi oam~ni, atunci el este ~hfnµit c-a să mărturi

seascA. Omorul îl pedepsesc cu sentintă sCapilală ; de nse
menea raportul sexual cu o femee care nu e a sa : He 
stâp.âoă, fie slugă. Pe sclava sa poate însă s'o folo
sească după plnc. Deasemenea un futt mare H p·edep„ 
sesc cu moartea. Un furt t1şor, precum e furtul unui 
be1bec, cu conditfa s.ă nu fie repetat adesen, ii pedep.. • 
sesc crud cu ve-tgile şi, dacă ·vtno·vatul trebue să pri· 
mească o sută de lovituri; exe ~utorii trebuie· să. aibă Ja 
înden~ână o s11tă de beţe· : vorbesc d~spre aceia euri 
sunt bătuţi în urm~ unei sentinţe a „curiei•. Pe solii falşi, · 
cari zic că sunt soli şi nu sunt, ii ucid ~ de asemenea şi 
pe profanatori ~ dar despre aceştiâ vă vofu spune mai 

„ pe larg in urmJ, fiindcă sunt soootiţf ca vr!Jitort 
24. Când moare cineva, ei îl pJăng tare, ·ululufnd, şi atunci 

• sunt scutiţi -pe un an de dări. Şi da·că cineva participă 
la mcarCea vre„u11ui r:dult. timp de un an Mangţt•chan 
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nu cale! tn eas·a aţesf uia. Dacă mortul e copil nu •i cal
că în casă o lună. 

p 41 Lâugă ·1nortrântul defuncf uluî ei pun un cort, dacă mor• 
tul . e dintre nobili adică din neamu,l lui Chingis, care a 
fClst cel dintâi tată şi stâpârt al lor. Inmormântarea ce
lui ce moare nu e cunoscută. Totdeauna în apropie.rea 
locurilor unde îşi îngroapă pe nobiHi lor, ,se află o '"colibă 

cu oameni, cari păzesl! mormintele. N'am înţeles pentru 
ce ~i îogroapă odată c.u. mortul şi comoara lui. 
Cumani'i ridică deasupia mortqlui un tumulus , iar dea· 

supra pun o statue cu fata întoarsă spre răsărit, având 
în mână o cu.pă pe c!lre o ţine în dreptul buricului. 

Celor bOgafi le rfdtcă chiar Şi piramide, adecă nişte ca
sute ascutite. Am văzilt în 11nele Jocuri şi turnuri mari 
din cărămidă ars'ă, iar în altele case de piatră, de şi pe 
acolo nu se află piahă. Am vâzut un mornrânt proas• 
văt, deasupra e!ruia a1ârnau 16 piei de caJ, câte patru 
)3 fie ce lature a ll1mih ridicate pe prăjini înalte ; şf i;,e 
mormânt mai puseseră şi cumis, ea să bea rnorlul, şi car
ne ca să mănânce şi totuş'i ei ziceau că mortul 
fusese botezat. Am vă'zuJ şi alte morminte spre ră
sărit1 t,uume nişte arii mari aşternute cu pietre, dintre 
car.e u.nele er.1u rotunde, altele p.ătra·te; iar spre 
cele patru părţi a le lumli tidicaseră, în afara ariei, nişte 
pietre lungi. puse in _picioar~. 
25~ f:ând cineva. se înholnăve·şte, se .cuică în pat şi dea
supra casei' sale i se pone un semn cum că e cineva 
a colo bo!nav, aşa Gă nimeni să nu int1e. De tJceea ni-

meiii nu cercetează -pe bolnav, afară de cei ce~l slu
jesc. Când cine-v,a dint1'e bog!taşi se î1nbolniveşte, se 

P· 42 pun paznici în jurul curiei. Ia o distantă destul de mare 
aşa încât să împiedice pe oiîşieine a pătrunde înhiuntru. 
Căci ei se tem cn nu cumva odată cu vizitatorul să vie 
vre•un duh rău, sau vântul. 

Itf loc de preoţi ei chiamă p.e vraci. 
** *-

Aşa dar, când am inttat printre aceşt1 barbari, mi s'a 
părut, după cum am spus mai sus) că păşes~ intr'o altă 

www .ziua constanta. ro 



• 
lumei Clei ne tneunjurară călări pe ca:ii for, dup~ ce 
ne-au lăsat să aşteptăm muJtă vreme în umbra carelor 
noastre. Cea Elintăi întrebare ce ne-au făcut-o a fost dacă 
am mai J:Jmbl3t pe la dânşii. Răspunzând că nu, ei înce
pură să ceară cu ne,:uşinare din qucatţle noastre. te~am 
dat ceva din t,es.metH şi vinul ce-l luasem cu noi din o• 
raş şi dupâ ~ băură o măsură de vin, cerură aita, zi
când că om ul nu Jntră în c.asă într'un picior ; dar nu 
le~am dat, spunâ-ndu-le că avem putin. Atunei ei ne între
barâ de u.n.de venim şi încotro voim a merge. Le~am răs
puns ~1:1 vorbe.le de lnai sus, anume eă am aflat cum că 
Sarcotl1 e creştin şi c.ă aş- ·voi sâ mă duc până la el, 
ffindcă voiu să-i prezint scrisotile Tale. "T Jt e! mă în• 
trebară cu stăruintă dacă merg de voia mea sau sunt 
trfmls,. Le„am răspuns că nin1eni nu m'a silit să n1erg şi 
niti n'aş fi mers tle n'aş fi voit, ci că voiu 1uerge din 

P 43 voia mea şi chiar dfn v9ia superioruluj meu. Eu nici 
odal.ă n'am spus el sunt solul Tău. 

-Apoi mă tntrebară ce am în care şi dacă duc aur, sau 
~rg·nf, sau vestminte preţioase .lui Sarcath. Le răspunsei 
că Sarcath va vedea ce-i duc când voi'u ajung-e acolc, şi 

că nu-l priveşte pe dânşii să întrebe de aceasta, ci mai 
bine să mă conducă până la căpetenia lor1 iar acesta, 
dacă voeşte să-mi arate dz1.1muJ până la Sarc~tll, s' o facă; 
dacă nu, sâ mă întorc. 

Că1:i se afla în tfnutuJ acela o rudă 1:ie•a lu.i Ba.atu, o 
căpetenie. cu nµmele de Seatatâi, căruia Domnul ţmpă
ratu) Constantinopoleî Ji trimetea s.criso1i cu rugămintea 
să-mi dea voie să trec. 

Attţnci .ei se grăbiră, d:,ându-ne cai şi boi şi doi oameni 
cari să ne căJăuzeas~; -iar ceilalti cari ne„uu călăuzit 
până a-ei, ~e înto1rşeră înapot. Totuşl, înainte -de a ne da 
cete:de mai sus, ne tă.sară să aşteptăm multă vreme, ce· 
rându-ne pâine pentrt1 copH lot şi tot ceea ce vedeau la 
stuuile noastre ~ c«ţitaşe, .,cyrotecas'\ pungi, cut.ele, 
minunându·se ·de toate şi -voind să le aibă. Eu însă' nu 
mâ potl'iv:eam lor, de oare ce m:if aveam ct:rum lung de 
străbătut şi şi nu era cum'inte să ne Jipsîm de lucruriJe -www.ziuaconstanta .ro 
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n~cesare- unei c!litotii aş1 de înd~tanga:t-!. Atun.:i ei zi~ 
<1eau că sunt •batatator•. Adevăruf e că n'au luafnhnic cu 

p. 44 torta ; ci nt1mai cereau fără .ruşine ceea ce vedeau, iar 
dacă vreun om le dă, pierde. fiindcă sunt ingratf. Se 
laudă ~ă sunt s·t~pânii lumii şi li se pare că nimeni nu 
treb ue să le refuze ceva ; iar dacă le refuză şi după a ~eea 
are nevoe de servlcfu! !or, îl servesc r.ă.u„ 

Nouă ne-au dat să bem lapte de vacă din care scose-
. ~eră untul, un !apte desttţ1 de acru, pe care îl nun1esc 

paira" 1). Si astfel am plecat dele ei şi mi· se părea cu 
d ·ept cuvânt că am srăpat din inâinele dţmonilor. A doua 
zi ajunserăm la căp.etenia lor. 

De cdrzd am plecat d1.n So/dala până la Sarcath, timp 
de două ln!li, nu ne-arn o(/fJi11ft de /{)C tn vre-o casă, sau 
tn corl, r.i totdeauna sub cer, sau sub carele noastre şi 
nici n'am văzut vr&un sat şi tl'·ci urmele vre-.11nei elădiri 
pe unde să fi fost vreun oraş, de cât tnormintele Cumfl-
ni!or in număr foarte rnate. ..,,._ 

lntrjun târziu, prin argatul care ne călăuz.ia, el ne iri„ 
mise qumls de băţ1t, iar eu cu,m îl băui, am asudat peste 
tot de gro~ză şi de neljlcredere, deo.irece nu mai băusem 
aşa ceva. Totuşi n1;i s'a p~rut destul. de gustos, după cum 
e şi -în adev:ăr. 

Disdediinfnea.ţă ne eşiră în cale carete Iur Scatat~y. lu .. " 
cătc·ate cu loeuinJele tor, şi mi se părea că inaint:eaiă în 
fata mea Ui) mare oraş„ M•ă minunam de mulihnea vite-
lor, n boilor şi a cailor şi a turmelor de. oi. 1~otuji nu 
zăriam de cât putini oamen1, .care Ie mânau. Şi când am 
întrebat câli oa1neni are sub as~.uHarea sa. m1 s'a spu,s 

p. 45 .că nu mai multi de cât ţinci sute, dintre cari jumă-
tate a rămas în aHă parte, Atunci omul care ne călăuzia 
începu să„ml spuie că Scacatay {Ciagatai} trebuie să-i 'A 
dea ceva şi ne făcu să ne oprim; iar el p.o.r.ni înainte să 
vestească sosirea noastră. 
_ Trecuse de ora treia şi ei îşi aşezară casele lângă o 
apă. Apo·i s.e apropie _de n·oi ·tălmaciul hd şi âe'ndată <:e 

·1) lil numele ms. ,,apra• 
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află că n' am mai fost pe Ia dânşii, · ne ceru -din b.u•:!atele 
noastre şi i-am dat Ne cerea şi un vcs111ânt pentru ca -să 
ne du~ă cuvântul nostru în faţă stăpânt1lui său._ Am refuzat. 
M'a îtitrebat apoi ce adL1c stăpâautul său? Scosel o bu
telie de vin şi umplui şi ttn coş cu pesmeţi şi o f at• 
turle cu mere şi tot soiul de frfil!te; însă lui nu·l plăcea 
fiindcă nu aduceam vre-o stofă preţioasă. Aslfel păşirăn1 
cu te::1:mă ş.i sfialâ. 
· EI sta tn pat, cu o mică tifetă în 1nână, iar sotia Iul 
sta lângă el ~i aceasta era aşa de pocită, ln cât am ctezut 
că i se amputase nasul dintre,: ochi; căd nu :avea nici o 
urmă de nas; iar Jo,'.'.ul dintre ochi îl unsese cu o alifie 
neagră, ceea- ce rni-n făcut scârbă Pe unnă îi repetai vor
bele de mai St'ls. In această privintă învăţasem destul de 
ta eeî ce m-ai fuseseră pe Ia dânşii1 anume să rru ne schim~ 
băm nici odată spusa. ·L'am rugat să bin:evoiască a primi 
dârut din n1âna rroastră, c'erând iertare, fiindcă sunt că· 
Iugăr şi nu e în obiceiid nostru a avea aur, sau argint, 

p.~46 sau vestminte scumpe şî de aceea nu ani fde unde să·i 
dau ; ci să primiască din bucatele noastre. 

EI S'a fă~ut că Ie primeştef da'r numai de cât Ie îm · 
părţi oamenilor săf, can se adunată să bea. li dădui şi 

scrisoarea împăratult1î constatinopo!Han. Aceasta a fost în 
a opta (2}) de Iă JnăHare. Luând-o, el o trimise huma! de 
cât ta Soldaya~ ca să fle 1ălmăcit~, ffindcă ere} ~crisă în 
greceşte şi nu avea pe nimeni pe lângă dânsul, care sl 
cunoască scrisoarea gre_cească. 

Pe urmă m'a întrebat dacă nu poftesc să beau cu1n1s, 
adec-ă lapte de iapă. Căci creştinii Ruteni, Greci şi Alani 

' ce se găseau printre dânşii şi car1 voesc să -şl p~sfreze 
legea curată, nu•l beau. ba in~ă ei tic <..ă n'at mal fi creştini 
<lacă I-ar bea şi preoţii lor i-ar sooofi ca şi când s'ar fi 
lepădat de Ie.gea lui Chrfstos. Atunci eu răspunsei că am 
dln belşug ce să beau şi că de 'ndată ce ne va lipsi, 
atun.:1 vom bea ceea ce ni se dă. 

M'a mai întrebat ce cuprindea s.cri.soarea pe care o 
trimeteai tui Sarcath V l-am răspuns c~ nu cuprinde de 

www.ziuaconstanta .ro 



• 

527 

• 
cât vQrbe bune şi prieteneşti. M1a întrebat chiar si ce voiu 
vorbi lui Sarcath 7 Răspunsei! Cuvin.tele legii cre1tine,. Şi 
iar 111'a întrebat : ce cuvinte, fHnd~ă bCLc:uros Iear asci,Jta 
şi el. Atunci f„a1n arătat pe cât am ptH,ut priri tâlmacitd 
meu, un om fă1=ă- duh şf fă râ da nd eloquentii, sl'mb olul 
credinţei; pe care, dupA ce·I ascultă, t~cu şi clătină din 
cap. ?e urmă m'i-a dat d(}f oam'eni să mă câlâOzească 

şi cai şi boi . şi ne:a silit să mergem cu carul împreună 
cu dânsul până ce se va întoarce solul pe care-l trimisese 

p. 47 P'entru tăJmăldrea scrisorii împâratuitti şi aşa am meis cu 
et până in ziua de lnălţflre 

In ajunul Jnâlţării veniră Ja noi nişte Alanî, c:1ri pe 
'"acolo se numesc Aas. creştini de ritul grec,~ având seri- . 
soaf'e şi preoţi greci. TotuşJ ei nu &unt schismatici ca 
grecii, ci abstracţie făcând de persoană, cinstesc pe orrce 
creştin şi ne·au adus carne fiartă, rugându-ne să mâncăiu 
dtn rnfinrarea lor şi sâ ne rugăm pentru 1.1n mort al l-or. 
Le-am râ~puns câ ziua era de aşa sfinţenie, în rât nu se 
cede să mâncăm în ziua ac(ia aarne şi le-am vorbit apoi 
despre sfinţenia zilei, pentru l:are mult s'au bl,lcu,rat„ căci 

ei nl;l ştiu nimic din cele ce prives~ ritul creştin. afară de 
numele Jui Chrfstos. Mă întreb'lră apoi ei firsuşi şi mulţi 

alţi creştini Rideni şi Unguri. dacă vor fi mântuiti cu su · 
ftefele fiindcA sunt nevofti sA b~a c~mîs şl să mânân~e 
mortăciuni şi animale ucise de Sarasimi şJ alp necredin„ 
cioşi, pe cari hrsuşl preot,ii ~eci şi Rutenii le socot ca 
mortăciuni, sau ca daruri sa:::riflcate Idolilor şi fiindcă nu 
cunosc posturile şi nici nu pot .să le resp~cte ch!a r dacă 
Ie·ar cuno:llşte. I~am ft1dreptat pe calea cea bun! pe cât 
am puful şi i-am întărit în credintă. Iar carnea ce mi au . 

p. 48·adus„o> am păstrat-o irentru ziua de sărbâto1re, de oare 
ce nu gâsfam nJmic de cumpărat cu aur s-au arginU. ci 
numai cu pânză sau stofe şi de ac-estea. ·nu aveam. Când 
slugile. noastr~ le arătau yperperi, ei li fre.cau între degete 
şi ap()i îi duceau la nas ca să vadă daeâ nu miroase a 
aramă. ŞJ nu ne dâdea.u altă. mâ:oeare de rât lapte dai 
vacă acru neste ntăsur-ă· şi râu mirositor. Vjnul deja ne 
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lipsia. Apa era într•atâta tulbttrată de cai, în cât uu se 
putea bea. De nl~11J fi avut pesmeţi, de bună sean1ă am 
fi murit din n1ila DomnuliU. 

[n] ziua lnălţării veni la noi un sarasin, căruia 
inceptţi să· i propovădues~ 1~gea creştină. Iar el. după ee 
ascultă despre bunătatea lui Dllmneze.u, care sta întrupat 
şi a înviat pentru_ inân uirea nean1uiui on1enesc~ despre 
învierea n1ortUor şi despre jud'ecata viitoare şi că păcatele 
se cuţă{â prin bote.z, spuse că vr~a să se bote21e; dar. 
pe când ne pregătiam pentru această c.eremonie, el deo • 
dată se arttncă pe cal zicând că se duce acasă să se în
ţeleagă CtJ nevasta sa. A doua zi înfăţişându-se, ne măr~ 
turis\ că în nici un chip n'ar î.nd:răzni să primeasilă bote
zul, fiindcă atunci n•ar n1-ai putea bea cumis. Găci creş• 
tinii din acele părti i~au spus eă un adevărat creştin nu 
trebuie să bea cumis şi că în singurătăţile ac:elea n'ar 

p. · t9 putea trăi fără asemenea băuturâ .. De la această credinţă 
eu nu l·am putut abate nici de oum. De unde se vede. 
ce n1a)t sqnt împiedicaţi de a primi legea noastă din c.a• 
uza unor asemenea păreri, pe care Je·au strecurat in 
ndnt~a lor Ru·tenU~ cad trăesc în nun1ăr foarte mare 

• • • pr1ntre e1. 
fn ziua aceia căpitanul ne dete un om să ne călău„ 

z-iască pănă la Sarcath şi aI1f doi. cari să ne însoţească 
până la popasul următor, ee se afta la o depărtare de 
cincf zfle în pasul boilor. Ne-a mai dat ·şi o capră de 
mâncare şi mai .n1utte. burdufuri cu lapte de vacă şi pu
ţin cumis, care la dân~ii e o b-ăutură pretioasă. Şi astfel, 
poţnind Ia drum spre miază noapte, mi s'a părut că an1 
trecut printr' o poart! a infernului. -Argatii cari ne că lă
uzia~,.- începură să ne fure îndrăzneţ, fiindcă observaseră 
că nu prea suntem băgători de seamă Aju.nser--ăm în sfâr• 
şit la n1arginea -aceJ~i provincii, care este închisă cu un 
şant dela o mare până la c.eaJaită. Dincolo de şan{ era 
lă,aşui acelora la cari) cum am intrat, ni .s•au părut că 
sunt· cu to~ leproşi, fiindc-ă erau oameni murdari. Şi a-

/ ce.ştia se aflau acolo ca să primească taxele pentru sare 
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de la cei ce o cun1părau din salinele mai sus pornenite 1J. 
De aci. precun1 ni s'a spus, trebuia să u,n1blăui 15 zile 

fără să 1ntâlnlm -ntci o seminţie de oarneni, Băurăm cu ei 
cun1is şi Je-am dat o niă-sură plfnă cu biscu-iti ; iar ei ne 
deteră o singură caprJ pentru un drum aşa de lung. de 

,. 50 şi etam opt persoane ; şi nu ştiu câ:te burduft:ri pline cu 
lapte de vacă. Sc11irnbând caii şl boii. por.nirăm jar la 
dr~m şi ani nters zece zi1e până Ia popasul următor şi 

nu găsirăm în tot drumul nici o apă de c-ât în şanttlrile 
săpate Jn Jocuri mal adânci. afară de două pârâiaşe. Şi 

· mergeant drept spre răsărit şi· astfel ieşităm 1n nuntita pro
vincie, Gazaria, având n1·area la n1iaz!zi, iar la rniiJ,ză 
noapte, o nesfâr~ită pustiet~te, care se întinde pe Lin spa ... 
ţiu de 30 zile în lătin1e şf in ca're nu se află nici pă,du.re 
nici munte. nici stâncă, el numai iarbă foarte bună. Pe 
aG.i obişnuiau să-şi pastă turmele Cumanii,cari se numesc 
Capthat. Teutonii îi-numesc Valan:.i, iar ţara se nunteşte 
Valania. lnsă lsiâor scrie că dela fluviul Tanais [=Dan] 
pană Ia Palus Meotis ( -=M. Azovului) si până la. Du-
11.dre se tntinde fata Alaaia şi această tară se întind~ în 
lunginte dela Dunăre -până la Tanais,_ care face graniţa 

intre Europa şi As.ia, şi ţine două Juni de drum călărind 
iute, aşa precum călăresc Tătarii r şi ea era Jocuilă de 
Cumanif Capthat cari ocupau-şi Jo~urile de dincolo de 
Tanais până Ja Etilia (=Volga); iar între aceşte · două 

p. (51 fluvii sunt zece zile n1ari de drum. Spre miază noapte 
de această ţară s-e află Rus-cia (-Rzisia) care este plin,ă , 
peste tot tle păduri şi se fntlnde ifellfl Polonia şi Unga„ 
ria până la Tanais şi a fa~t fn fntr~r,fme pustiită de Tă· 
tari şiastăzl este pustiţtă zilnic. Şi fiindcă oamenii nu 
pot să le plăt~ască îndeajuns aur, sau atgint, 1i duc pe 
e.f şi pe cop.ii lor ca pe turme în stepe, ca ~ă le pă-
zi.ască turmele. · 

Dincolo de Rusia, tot către ml.::tzln-0ap1e, se află „Prus ... 
cia• (= Prusia}. pe care au cuce1it-o de cutând in în• 

1
) De ta acest şant, ,:.are IJJCblge g~ tul d~ nord al Crimeei, călu·. 

~init inJră ln Ucra Ina. 
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t-iegj1ne fr.atlf Teuto.ni şi cq n1tiltă uşudntă el ar putea 
ct'tcer1 şi Rusia, dacă şî-ar întinde m.âna. Căci, dacă Ta
tarii a,r auzi că marele sacerdot, adecă Papa, ar porni 
o cruciadă contra lor, ar higi cu tofii .în stepe. 

Metseram aşa dar către răsărit fă1ă ie vedem alt ceva 
de ('ât pămâut şi cer şf când şi când la mâna dreaptă 
marea, care se numeşte Marea Tanais (- Marea Bonului. 
Azovuhii) şi chiar mormintele Cumanilor, care ne apă„ 
reau „a duobtts leucis", dupl cum obrşnuiau să-i îngroape 
rudele lor. Câtă vreme am străbătut singut~fatea stepei 
bfne mi•a fost, fiindcă ·scârba ce o sioiţenm când ajun
gearn la locuinţele lor, nici n'aş putea~o spune în cuvî'nte 

p. 52 Pi·~ cărui ş:ef trebuia săi dăm daruri. şi nu ne ajungeau. 
Zilnil! 6.pt persoane mâncau din pâinea noast,ă, pe lângă 
cei c<1-ri se n1ai aânnatt şi carf voiau să rnănânce cu noi. 
Iar noi eram cinci. plus cele trei călăaze,. dintre care doi 
mânau carele şi unul care trebtHa să ne însotească până 

la Sarcath, Carnea pe care ne•O dădea nu ne ·ajungea şi 

ni~i n.u şăsfam de cump~:at. ,Ch1ar câ~d ne odihneam ln 
umbr~ cnre-lor noastre, fundcă era arş1ţă mare- în vremea 
aceea. a.cţste călăuze se vârau supărător în noi, ţ't.'llcân
du-se alături, fiindcă voia'u să vadă toate afe noastr~. 
Dacă U apu,~a pe vreun-uf d!n ei nevoia să-şi· gofească 
stomacul, nu se îndepărta de noi iilai mult de cât o a
runcătură de piatră; ba clii~r·· stând de vorbă cu noi, î~i 
făceau pe Io~ murdăriile _şi fâcea.u şi multe altele _ peste 
măsură de scârboase. Mai presus de toate însă mă în
t·rista şi aceea eă nu putea1n să fe predic, căei tălmaciul 

nostru ne răspundea: cN11 m~ _puneţi la predică, findcă 

nu ştiu să spun asemegea vorbe• Şi grăia drept. Căci 
p, 53 abia mal târziu, când ~rn început a le în telege graiul for, 

am bă:gat de seamă că tălmaciul meu traducea cu fotu1 
altfel ceeace- pred-team eu. Şi atunci simţind primejdia ce 
ar \Jrma d~ aci, mă mul(umiam mai bine să tac. Am um• 
blat aşa dar cu mare trudă din hordă în hordă [marts-i
on.e], până ce la câte„va zi-le î11aint.e de ziua prea feric!· 
tei Maria .Magdalena am ajuns, la marele fluviu Tanais 
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[ = Donul], care desparte Asia de Europa, după cum flu
viul Egiptului [= Nilul] d1.tsparte Asia de Africa. In acel 
loc unde am poposit, Baatu şi Sarcath poruncise Rfrteni • 
lor să facă o colibi pe malul de. răsărit şi să treacă soUi 
şi neg,ustorii cu lu,ntrişoareJe dintr~o parte într'alfa. Aceş
tia ne trecură 1nai 1ntă··i pe noi ş·i după ar.eea carele, pu
nând o roată îrr1r'o barţă şi eealaltă în altă barcă ; apoi 
leg~nd bărcile una de al/a şi vâslind, trecură de --ceea 
parte. Acolo călăuza noastră s'a pi1rtat prosteşte , că 
el credea că podarii ne vor da alti cai şi de aceia lă-

sară caii cu cad venise-răm pe c.elălalt mal, ca să se în· • 
toarcă la stâpânii lor; şi când ,noi cert1ră1n podatllor do
bitoace, ei ne-au răspuns că a-u de la Baat.il privilegiul 
să nu facă .altceva .de cât să tre 1că pe călători dintr' o 
pai te lntr1alta a apei. De la .negustori ei primesc o taxă. 
mare„ Astfel au rărnas pe loc acolo trei zile. In ziua clin· 
tăi ei ne„au dat o sborbotă„ mare, proaspăt prinsă ; a 
doua zi -ne-au dat pâine de grâu şi puţină carne pe care 

p 54 c.ăpftenia loculul o ltJaSe cu sila de la diferite case ; ln 
ziua a treia peşte· sărat, de care au din beşlug. Iar flu
viul are ac1>lb lărgim,ea Senei 11 Paris. Şi 1nainte de a 
ajunge 1n acel loc, arrt tre,:nt multe ape fru1noase şi pline 
de peşti, dar Tătarii nu ştiu să..,i prindă şi nfci nu•şi bat 
capul lu peş·tele decât când e aş·a de mare, încât tl pot mânca 
ca pe berbece. Fluviul a cela e hotarul de răsărit al R.ll• 
siei şi iese. di11 băltile Meotîdei, ca:te se întind până la 
Oceanul delp miază noapte. Iat flu .viul curge spre mia· 
zăzi făi:ând o mare întinsă de 700 mile, înainte de a a
junge în M. Pontuhri (= M. N~~gră) şi t_qate apele pe 
c:'t re le~arn trecut, curg lntr~a cef,l parte. Pe tă nnul a pu san 
numitul fluviu are o pădure ma-re, Dincolo de ea Tătarii 
nu se mai duc spre miază noapte, deoarece pe la înce
putul lui August ef li1cep a eoborâ spre miază - zi şi unde 
se găseşte un al doilea vad pentru trecerea ~011101 în 
·timpul iernii. 

Ne g:lsiam aşa dar la mare -strâ-tntorare, fiindcă nu gă
şiam nfci boi, n.lci ·cai,. chiar cu bani. In sfârşit, după ce .. 
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le arătai căîmă ostenesc p.entru folosµ! , obştesc aJ intre• 
g!i creşUn_ătăti, ne„au adus şi boi şi oam.enj ; noi însă 
trebuia să mer:g-em pe jos. 1 

iJ. 55 ln vremea aceea ei recoltau grâul; tnsă g~âu.l nu le re
uşeşte bjne~ Meiu au din b ?lşug. Muierile Rutenilor îşi 
împodobesc capul ca ale noas·tre; dar halnale de deasu
pra şi le în podobes: l·n tot c h.ipul, c vel grisioll>, de la 
pioioare p'ână la genu~hl. Bărbaţii poartă şep:ei _(cappas) 
ca Teutonii, dar pe cap poartă pălării [pilleos) :ie postav 
ascuţite la vârf şi înalte. 

Am umblat de aci trei zile fără să întâlnes! oameni şi 

pe când ~ram istoviii de oboseală şi boii de asemenea şi 
nu ştiam ta cotro am p-utea g~sl p~ T.ătari, fără d~. ves· 
te văzurăm alergând spre noi doi cai, pe cari îi luarăm cu 
mare· bu-curie; iar_ c~lăuza noastră _şi fătmaciul se arun
cară pe ei şi porniră să descopere undeva oameni. Io 
sfârşit în ziua a patra ~descogerind oameni. ne-am bucu· 
rat mult ca cei ce s.capă de naufragiu într'un port, Apoi, 
primind cai şi b'oi, merserăm din popas in popas până 
ce am ajuns la horda lui Sar.i!ath după calendele, lui, 
August. 

Regiunea aceasta de dincolo d~ Tanais este:toarte fru
moasă şi are păduri şi râ,uri. Spre .mtaz~ noapte sunt 
codri mari, tn care locues~ două seminţii de oameni : 
Moxel, cari sunt fără l.ege, 13ăgâni curaţi ; ac.eştia nu au 
oraşe ci nam-ai colibe prin _piîduri •. Domnul lor şi cea mai 
mare part.e dintre dânşii au fost ucişi tn, ,,.Alemania•. 
Câti Tătarii i·au tnpins până la hotarele Oe-rmaniei.t unde 

p,. 56 ei nădâjdufau oă vor fi liberaţi ain sclavia -Tafarilor. 

• 

Dacă vine vre-un n~gâstor la e.i, el trebuie să ap rovi
zi.oneze r,e cel la casa căruia trage, atâta vretne cât sfă 

printr,e dânşii. bacă cineV'a doarme cu nevasta altuia, a~ 
cesta nu s~ r.ăzbună, până ce nu vede ou ochii săi ; de 
aceea nu sunt geloşi. Au d,li1 belşug porci, miere, ceară„ 
blănuri sc.ump1 şi şoimi. Lângă el loau.eşte . neamul ce~se 
numeşte Me,rda, pa care La·tinii îl numesc Mer:dini ( =Mord, 
wini] şf sunt sarasini / =musulmani:,. Dincolo d·e ei se 
află Etilia (·~Volga/, cel mai m1re fluviu din .câte am 
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vlzut vreodată. Şi vfne de la miazănoapte, din sp"re Bui• 
garia-mare şi eu1ge spre mi'az-ăti şi se vatsă intr1un. lac 
a·vând un circuit de patru Junt ( = M. C;\s·plcl]. Aşa 
dar aceste două fluvii : Tanaiş şi EfiJia, în partea de 
miazăaeapte, pe unde am tre-0ut eu, stau la Q depărtare 

unul de altul 1e zece zile. Ins~ la miază zi se desface tn 
o mulţime de ramuri.· Tanais se coboară spre Marea Pon· 
tului. iar EtiJia formează numitul lac, înpreană eu multe 
alte fluvii, c~re se varsă în el din spre part~.a P~rslei. 

Spre miazăzi se întind munţi foarte mari in cari Io· 
cuesc, pe coastele de către stepă, cCh·~rkls• ( -= Chir
ghiji,) şi Alani, sau Aas, cari sunl creştini şi se 
luptă şi acum c.u Tatadî. Dup'ă ei, aproape de marea, sau 
lactt l Etilei, trăeşte un , neam de sar asini; cari se· numesc 
lesghi şi cari de asemenea nu as.cultă .de Tătari. Din· 
colo de ei se află- Port.a Perrea„ pe e-are a. fâcut„o Ale.· 
xanct:ru, ca să alunge din Persta neamurile barbare şi 

.despre aşezarea căreia vom vorbi mai tnco)o, fiindcă am 
trecut ptin ea la întoarcere· ; şi între aceste erou! fluvii, 

p. 57 în locurile acelea prin care am tre: ·uti locuiau Ct:tmanli 
„Capcllac" (sic), înainte de a le ocupi}.. TatartL 

L'am gasit aşa dar pe Sacath aproap.e de Ethilia, la 
depărtar,~ de 'ir.ei zile ; tar e:uria (horda) lui mi se părea · 
foarte mare, fiindcă are. şase nevestet iar fjul său cel 
dintâi năs-cut are două, sau •trei ş~ fiecare·are câte o :casă 
mare şi câte 200 de ·care." 

P· 59 Aci, la Sarcath) tntre alte ciudâteniî„ călugăruJJ„m~ntio
nează şi pe aceia că i s'a ce:rut ca, atât la intrarea, cât 
şi Ia ieşirea din ,asa tătarului, s,ă na atingă prag.ul uşii. 

p. 62 De la Sarcath porneşte spre Baatu, drept spre răsărit 
şi In ziQaila, treia ajunse la Ethilia ( =Volga] 11 a cărei apă 
când o văzui, mă minunai de unde pot şă sosiascâ1atâtea 
ape de la miazănoapte/' · 

p. 67 0 Despre Sareath tnsâ, dacă crede tn Christos au ba, .eu 
nu şfiu. ŞHu ·numai aceasta că .el n.11 v:ci'eşte să se nli
mf a s~ă creştin, b~ mi se pare mai degfabă că şi râde de 
creştinf. Căci el însuşi se găseşte tn calea creştinilor, 
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• adecă a ruteoîlor, Blacll9r, Bulgarffor din Bulgaria mică 
a creştinilor din Soldala, a Kerkisilo,r şi Alanflor, carj 
t.oti trec pe la el câud se duc Ia horda tatăUtl său, casă--i 
ducă daruri. ,t 

p, 68 I "'In drumul dela el şj tatăl său am avut mare ftic!: căci 
Rutenii şi Ungurii şf AlanH, sclavii lor, cici ţrăesc ît:1 nu'nîăr 
tnare printre dânşii, se unesc câte 20 sau 30 şi rug în 
timpul nopţii, având arcuri şi săge{i şi. dacă i&tâlnesc pe 
cineva în dr.um:ul lor,_ Ir ucid. Ziua st.au ascunşi şi noaptea 

. când caii sunt osteniţi; ei se apropie de hergheliile ce se 
află la păşune şl înceareă caH şi iau unril sau doi cu dânşii 
ca să-i mănânce când au nevoie.« 

„Am ajuns Ia Ethilia, fluviul cel inai mare El e d? patru 
ori cât Sena cea maj adâncă, şi _vJne din spre Bulga·rra 
mare, dela M.•Noapţe şi curge spre miază zi„ vărsându-se 

p, 698 inh 'un Iac sau mare, ce se nume.ş te marea Sirsa'n, după 
un oraş ce se află -pe malul ei în Persia. Dar lsfdor o 
numeşte Caspica. Ea are la mi1ză zi munţii Caspici şi ai 
Persiei, Ia r'â-sfrit munţii Mullecht ') adecâ al Axasinilor 
cari se aHng cu Muntil Caspic.i; ·iar spre miazinoapte a,fe 
acea singurătatţ rn care Io:uest numai · Tătarii. Măi na.înte 
locuiau a<.olo C11manii ce se numiau Cangle. Şi tn partea 
aceea pri.meşte pe. Ethfli'f, rare creşte vara ca şi Nilul tn 
Egipt. La apus are 111untfî Alanflor şi "'pe Leghi şi Poarta 
de fie-r şi 1nuntii OeorgfonHor. Aşa dar marea aceasta e 
tncocjilrată din tiei p-ă/U ele mun{i, iar spre nord de o 
câmpie. Fratele Andrei i·a ocolit două lahtri. cea de miază 
:zi şi răsărit, iar eu cu celelalte două; cea de nord,\rr.ergând 
dela Bgatu la Mangu han şi întorcându-mă; iar 1 aturea 
apuseană, eând m'am întors dela Baattt în. Sirla. ln patru 
tuni se ·poate ocoli şJ nu e adevărat ce spnne Isictor că 

La este un golf a! Oceanultd; căci nu se uneşle cu 0-!eanu I, 
ci e ocotrtă de jur înpreiur de uscat-. 

p. 70 Toată regiunea dela marginea occident ală a acestei mări 
unde sunt Porţile de fier ale. lui Alexandru şi rnu·!lţH Ala
nilor, până Ia .oceanul de nord · şi Palus Maiofis 

1
) ln alte ms. Mus!het, MuHhec.. 

; 
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(M. Azovuluţ) unde s.e vBrsă Tanays (Donul) se obişnuia 
a se numi Albania". 

In acel loc unde an1 ajuns) deasupra Ethiliei, s-e află un 
cătun (cuiale) nou pe care l·am făcut Tătariî din Rutenii 
şi Sa:rasiniî amestecaţi, cari transportă pe solii ce se duc 
şi se întorc la Ci.tdn lui Baatu, ftindcă B.1atu se află pe 
1nalul ceiălalt spre răsărit şi nici :nu treee de lo::ul unde 
am ajuns, când se urră vara.ci acum începe.să se coooare 
Căci din Ian ua1 ie până tn August el se urcă şi ctt el toti 
ceilalti spre locurile mai răcoroase, iar tn A11gust încep 
a· se cobo1â. Ne..,am coborât deci în barcă de·la căturinl 

' 
acela până la horda lui; şi din acel loc până la oraşele 
Bulgal'iei n1ari sunt. 'spre crivăţ, cinci zile. Şi mă mir ce 
dfavo1 a dus a,eolo legea lai Mahomet. Căci, dela Poarta 
de fier, pe unde îeşi din Persi'a, st)at peste 30 z·le <i ea lungul 
unor singurătăţi, ur~ând1t-te pe lâtt5ă Ethilia, până în acea 
Bulgwrie, unde na se -află nici cn oraş decât câte-va că· 
tune (ca.saUa) aproâ·pe de vărsarea · EthfHet în mare ; şi 
Bulgarii acei·a: sunt cei- mai răi Sarasini, tinântl mat tare 
la legea iui l\tlahomet oa alţii. 

Când văz.ui Clnia lui ·Baatu, m'a1u. înspăimânt~t.,. căci ca
sele lui se vedeau de aproape ca un mare oraş, întins în 
lungime şi populat cu neamuri de pretutindeni pânâ la 
trei sau patru leghe, Şi după curn neamul lt1i Ii;rael ştia 
fie care spre c.e parte a tabernaculului sâ-şi aşeze cortu· 
rile, tot asemenea şi ei ştiu spre ce parte a cut'iei să · se 
aşez~, când îşi depun casele. De aci 'curla în limba lor se 
numeşţe· Orda, ceea ce înseamnă mijloc [m{]dium), fHrtdră 
toldehuna se află în mijloeul alor săi, ctt ex..!epţia <!i 
spre miazăzi nimeni nu se aşează, fiind.~ă spre parte~ aceia 
se des<rhiâ porţile turtei. Dar spre dre3pta şi spre stânga 
se întind cât vor, după nevoile locului. 

Trad. de C. Brătescu, . 

• 
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Spre Jumi cu brazi rni-e drumul azi croit, 
Spre lumi cu brăzt şi pi.scurile''n soare, 
Ce-asemeni unor glorii de granit 
De veacuri nalţă frunţi cutezătoare. . . 

Iar sufletu~mi .dîn sbuciumăti trezit 
Cum tinde aripi largi de nerăbdare, 
Imi pare-o navă gata de porait 
Cu pânza'n vânt sa spintece o mare • 

. Şi-atâta forţă-mi dărue menirea, 
Că'nfig în zări cuceritor privirea 
Şi-mi simt făptura ţoată numai fier I 

Ge limbă'nveninată şi amară 
Mai poate spune'·n clipa asta rară 
Că lutul ri'are partea lui cle cer ? 

11 
Din stânci în stânci cu pasul dur şi rar 
Tot mai ad~nc purifi'cându-mi firea, 
Urcam cântând, urcam fără- habar, 
Spre alte stânci ţinti-nd mereu privirea. 

Şt aierul era atât de clar, 
C'ajuns pe culmi, am semuit boltirea 
C'o· cupă răsturn<ţtă qe cleştar 
Di'n care beat sorbiam nemărgimirea. 
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Ş.i ochii mari în plină desfătare 
Purtând u-mi-î pe sânurile zării, 
Lasaiu privirea-mi calda, Qătimaşă, 

Să'şi toarcă'n tihnî:1 visul e.i profund, -
Şi, intinzând o mână uriaşă 
Am mângâiat abisul fără: fund. 

Ill 
Coboară taina'n sânul largei firi, 
Coboară'ntr'qna .•. Soarele'n apus, 
Pe-un nor coroana de monarh ;,1-a pus 
Şi-acum se stinge'n pat de ţrandafiri. · 

Se stinge lin •. . Dar, iată, că de sus, . 
Ca'n preajma unor negre prisimtirî -
Coboară-o lume'ntreagă de mâhniri ••• 
ColJor şi eu, cobor .pe gânduri dus. 

Cobor •.. Şî cttm de qincolo de stele 
Haottc gestul morţii se abate 
Pe .munţf, pe căi, pe-avânturile mele; ··-

Salaşt!l nostru pământe,sc îmi pare 
O inimă ce geme şi se sbate 
Ca 1ntr'un cieste fără de iertare . • 

Buc, 1921 A. l'IA NDlt V 
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SCHILOZII 

Era prin toamna anului de restrişte una mie nouă 
sute şasesprezece. Noembrle~ cu vânturile lui puternice 
şi nes ta totntce, cu ploHe înd e lurtgi şi reci, ară ta că va 
fi mai domol : vânturi încete abea scuturau frunzele 
ruginite, ploile cădeau. rar şi ţineau puţin. ln schimb 
o lumină galbenă mângâja întinderea neagră a câmpiilor. 

in ziua aceia, pe la 'ncep.utul lui, · o ceaţă deasa. 
coborâ,Se asugra oraşului Gafaţi Valur·i uriaşe de fun1 
năvăleau din adâncimi înstreinate şi ca lospe enoime 
de plumt;> cădeau la supfafaţa Răm-ânţuluL Şi prin 
vazduhul opac, vederea de a bea mai putea bănui .Ju„ 
crttrile cele mai apropiate. 

In dim ineaţ~ timpurie· casele mari şi luxoase dor
miau eu obloanele lăsate, iar pe străzi, cân<l J?i câ'nd 
câte un trecător somnoros şf plictisit. 

Cu toate că front ul s)aşez~se pe şproapede oraş 
înăuntru nu erau-de cât ruşi, far dintre români numai 
cei de la Comandamente. Si unora însă, si.altora, le 

' L ' ' era peste putinţă să se scoale mai înainte ca soarele 
să-şi fi revărc,at şi picul de arşiţă ce-l m~i avea. lv\ai 
erau şi răni{i mulţi pe lângă aceştia, căci lupte aprige 
se dăduseră în toate părţile fr01.1"tului. 

Numai doi ostaşi treceau pe strada Domnească. 
Mergeau cu greutate, pentru că se temeau să nu alu
nece pe paveaua alcătuită ctin pit!tre mici, galbene 
şi lucii ca oglinda. U11ul avea mâna stâtiga retezata 
de deasupra cc:tului_, celălalt picior ul dre-pt de sub 
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genunehiu. Mersul lor sporia puţtn: cel dintâi, cu toată 
mâna lui nevindecată, îşi ajuta tovarăşul; cel din urmă 
încă nu se deprinst;se cu mersul în cârji. Amândoi 
purtau haine şi măntăi verzi. pline peste tot cu pete 
de sânge, pete pe cate · etuva n'a putut de cât să le 
spălăce11sca, întinzâ·ndu-le şi mai mult, mototolind în 
schimb postavul în toate felurile cu putinţă. 

Nu puteau merge prea mult fără s~ se oprească: 
unul pentru a-şi ridica mâna bolnavă în sus, altfel 
sângele năvălea la tăetură şi simţia dureri de nespus, 
altul pentru a-şi şterge năduşeala de pe frunte. 

Intrată 'n parcul din mij.locul oraşului şi s'ţş.ezară 
pe trepte, în faţa statuei 1 ui Eminescu. Ceaţa cobor a 
mereu împrejurul lor, îngroşând până 'ntr'atât văzduhul, 
îrtcât cei doi ostaşi păreau ca 11u se mai pot mişca . . 

Şi n1ulte clipe tăc-ură. Apoi Lazea începu să geamă 
îtlcetişor, ridicându..aşi mâna bolnavă 'n ·sus. 

- ... ,. 1'e- o fi durând râu . •• » • 

-·-«Avan! .. ~ Avan ! ... Da' cânele de doctor 
nu vrea să mă creadă ! Zice cţţ vreau să huzures.e 
de bine şi să mă ghiftt:tesc ... Auzi ! ... Să huzu-
resc şi să tnă ghiftues.c cu ... cartofi. , . fasole .•. 
si s-udălmi J •• /' ' 
> 

--.,A~a-s doctcrii ! ... Ce ? .•. Parcă se pri-
cep ei sa-ţi . spuie un cuv·ânt bun, care să-ţi meargă 
la inimă? N'au parcă altă doctorie de cât chinina şi. 
altă mângâ:ere de cât băţul şi'njuratura." 

-->1 .lvlăi' frate !'' vorbi din nou Lazea. ,.Dacă aş fi 
umblat cu şoalda ! Dar am luptat cu coraj,_ Şi ca rni
t1e toţi ai noştri. Da' dacă n'am avut maşinăriile şi 
norocul nean1tului ! La Bazargic îi rupem pe BuJgari, 
dar • .. ne retr.agem ! . . . La Ghelengic, la gară, 
ne'nconjoară riem,ţii. Acolo mă 'nemeteşte un glonţ 
în palmă. La postul de prim ajutor doctorul mă unge 
cu benzină, mă leagă şi mă ia la'njurat: Ticălosule! .' •• 
Te-ai împu-şcat singur ca să scapi de răsboi ! ŞI mă 
isgoni aşa, iar răul s'a'ntins mereu .•• şi i'ată-mă•S 
fără de mână ! f ! ! lncaltea de-aş SC'ăpa cu dreapta ..• 
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să pot câştiga o pâine la copii ..• dac'or fi mai tră
ind, sarmanii ! , .. ·H Şi cu ochii plini ._.de lacrimi, tăcu 
inuita vreme. 

M~tei rupse un p!tra.ţel de jurnal, puse câteva 
fire de tutui;i la mijloc şi rasuci o ţigară. 

- -,,Eu" vorbi el, ,,nici acuma nu ştiu ce s'a'ntâm
plat cu mine. La Turtucaia a căzut un obu:z aproape 
şi ·O schijă mi-a retezat osul, în timp ee altele nu
meroase, mai mici, se opriră'n pulpa piciorului stâng. 
Am căzut ca mort! Apoi, îmi aduc aminte ca din vis, 
rn'au aruncat îotr'un car cu pae şi m'au purtat aşa 
ne'ngtijit zile . 'ntregi, pe-o vreme ploioasă-... fara. pic 
de mâncare. Credeam că s'a isprăvit cu mine •.• · Dar 
m·am trezit sub hârcâiturile unui ferastrau .•. 

Si iaraşi tăcură clipe 'ndelungi. Priveau "amlndot 
în jos, stapâniţi de aceiaş durere. 

O ţăra.aca trecu pe lângă ei10 o ţarancă voinică 
ce-şi mai păstra hai'nele ţesute în casă. Matei privt 
dupa ea, apoi grăi : 

--»Aveam şi eu o nevastă ... Ma'nsurasem cu 
opt luni înainte de mobilizare ! Şi mă iubea ... • dar 
lacr!mile îi înăbuşiră glasul. 

Ceaţa se'ngrăm~di, şi mai mult în juruL lor, voind 
parca să'mpe'-1ice sufetinţa de-a metge mai d~parte. 
Dar ceata se'nşela. 

' > . . 

Aburii mărunţi de apă„ cari pluteau în vasduh, 
s'au aşezat pe marmora lucie şl rece ·a statuei şi 
picurt mari se 1nşfruiau în lungul obrajilor. 

Acela care--a cunoscut în viaţa lui .durerea, i-a 
auzit ., inîma lui (le marmură s'~a'rt.muiat; şi-a plecat 
încetişor capul; privirea J:ti a'mbrăţişat pe cei doi os„ 
taşi •.. şi-a'nceput să plâng:ă. 

PIIUAIL l. PRltOPII. 

' 

• 
• 
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DfN ,,SfTES" 

(Henri de Regnler) 

Vl 

• -

Roteşte tn albastru stol atb ~e porumbei 
De„asupra apei line din lacul ndorrnit 

• 

Par1u1n de fân se'nnaltă - ~!'n eJ, pa-rfu1nul ei, 
Şi vjsu„mi cu coroţ1ne de flori s'a'mpadoblt. 

Roteşte în albastru stol alb de porumbei, 
Se'1nprăştie, se·~.bate l;}e case, risipit, 
Şi, răsfirati în aer, în jocul lo·r par ej 
Pi!tale din coroane ce'n vânt s'a11 irosit. 

Şi iată-mă acuma, c.a'ntors din lung exH, 
Salut Jar în lumina curată-~ lni April, 
Sclipire de spoeranle ce- azi au r~'nflorit. 

Şi njciun glas nu chiaml. itecutul timp nicicând: 
Mereu aceleaşi vi"surl, mereu acelaş gând, 
Mereu pe cerql roşu un ~toi de poru1nbet 

Trad de~, , . STAJUtSCV 

• 
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EPILOG 

(Henri de Regnier) 

Tu vei v.eni odtţtă'ntr'o ~i de ebin şi jale, 
Când desnădejdea ttrc:! îrt sufletul învins, 
Când în tăcer~a serii presimţi pe cetqt stins 
Un răsărit de stele - pierdute pete pale, 

• 

Şi s~or pleca la 13asu-ţi în iarba vei•de flori „ 
Sub haina-ţi mlădioasă curbindtt~se''n tăcere, 
Si arnâudoJ plecă-vom spre zări de mân.gâiere, 
Spe. ceruri mai miloase ce~adăpostesc alJi sori. 

Tot ee·am cătat în 1u-me în tine- voiu găsi,, 
Tot c~'n deşert cătat-am pe-o lume d.e durere : 
Un suflet bun de fr~te. un glas de mângâiere, -
.Şi'nviorat atuncea cu tine voiu p<lrni. 

lngădue-mi a crede că'n paji$·ţea frumoasă 
Tu mergi, venind spre mi-ne, curbând în cale-t l flori. 
Mi-e drag să cresc în mine un vis ce-mi dă fiori : 
Că nu-mi mai eşti departe, iubita mea, duioasă. 

Tu vei veni odată, te simt, aşa vrea soarta, 
lndurătoare'n uimă cu cel înfrânt ce-a plâns, 
Tu vei veni-azi, mâine, - o, ceasul nu s'a stins!
Necunos-cu-tă du·lce, şi tu, tu. veJ fi moartea .. ' 

Trad de P P. STANESCV 
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GÂND PIEROUT 

(Sully Pru(f.11omme) 

Sintţi ce comot-r ă-i cugetareâ 
Din vraJa unui i~nd pierdut. 
·o, cum te doare deşteptarea 
Din v,sul drag abia'.nceput. 

s ·'a dus - şi sufletul îl cere , 
Nicicând el nu-l va regăsi. 
ln el e totuşi şi când piere 
Şi ai muri pentru„a ... l sfârşi. 

La ce gândeam odinioară, 
Ce vis · frumos s'a irosit 
Si·l plâng c~ !acrim~ !1mare? 
Rămas-am singur, a1ur1t. • . 

De fericirea lui pribeagă 
In van mă sba t ,s:ă, fiu cup.ri.1s ... 
Simţit-am bueurie'ntreagă 
In visu-mi doar -- şl vis.u•i stins ! 

- Ttad de- P. l' . STAMISCU 
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DE-AS FI EU DUMNEZEU 

• Sully Prudhomnie 

De-aş fi eu Dumriez:eu, şi ,noartea-ar f; pustie 
Şi omul buh; de-adio n'am şti nici tui 1zici eu 
Şi n'ar mai plânge nimeni de cât de bucurie, 

De-aş Ii eu Duraneieu. 

De-aş fi eu Dumneze11., doar fructe moi şi pline 
S'ar coace - ~i tn muncă nimic rlar mai fi .greu; 
/n. ta puterea numai să ni•o simţt,n am ţine, 

De-cr_ş fi eu l)umnezeu. 

De-aş fi eu Dt,mflez eu, pe cer n' ar fi vreo pată, 
A lbastru1 pentru tine, senin ar fi ,n ereu, 
Dar şi pe tine, tnger, te-aş fine ne$chimbată, , 

De.aş fi eu Dumnezeu I 

Trad . . de J'., P, ST4MISCU , 

... 
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·MĂ CRED O STÂNCĂ 
,, 

Mă cred o stâncă1Jn~furtuna vieţii ... 
In preajma mea se sfarmă multe valuri, 
Put~rea· mea se pierde în prăvaluri, 
Iar viaţa-mi pare fumuriul ceţii. 

Trec 11.e'nteles prin lumea de dorinţe} 
N.epriceput prin flora de senzaţii, 
Sl'n mine plâng azi tainice vibraţii 
Din trist ul joc al goalei b'iruinţe. 

Mă cred o st~ncâ rece, ne'ndurată 
In ochiî tuturor; ~i, totuşi, pare 

" Că'ntreaga stâncă azi e s.farâmată, 

Că.ci sim.f şi eu furtuna suferinţei 
Spre sufletu-mi g<onită de '.ntâtnp.late, · 
Şi plâng. şi eu durerea necredinţei. 

• 

V• CO'f1' JN 

' 

' 
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ACORDURI 

.. ,' Şi 'ncef, acorduri, fine de uioar.ă 

Plltrond plutind tn suflet şi 'n gcJndire, 

Pâtrqnd mereu, şîn dulce rătăcire 

Pe-uu ual de uisufi tn azururi sboa,ră. 

Şi par'că un refren de·odinioară 

#ă poarlă'n fumea fui de buimăcire .•• 

Acorduri lrisle pl{Jng o amăgire 

Ce·a fost cdnd1>a, de muff. tntdla oar<'!: .. 

Peueslea e aceiaşi cp ori care r 

Pf{Jngea un trubadur fn fnserare -

Pl{ingea cant cJnd mormdnft1I fericirei . 

, ... Şi 'ncet acordurile nu'J 'mpreseară,., 

A [Q:St odbiăl„ Tainele Jubirei 

Au dispărut şi lotuşi mă do baară 1~. 

V. C01'TAN 

• --
• 
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. O poveste de demult.~.. un'< adevăr astăzi 

Ştiţi povestea lui Oyges ? Să v'-0 spun eu. 
n tr1tr''o t ară îndepărtată. dinspre [ăsărit, t.n Lydia. trăia 

odată u.n ciobănaş tânăr şi frumos., pe care îl chema Oyges,. 
Oi, avea, nevoe n'avea .• dar nki lui nij prea îi ardea de ele, 
căci ave:a-nu ştiu de unde-un inel de aur, strălucitor d-e·-ţf 
lua ochii şi fermecat ... Gând îl punea in deget, ciobănaşu! 

nostru se făcea nevăzut, Şi stăpân pe aşa avere, Oyges se 
duse la curtea regelui Candaul şi-d'eştept cutn era şi cu pu· 
terea talismanului in deget,-nu mult, şi ajunge primul sfetnic 
in ţa1a lui, iar rntr'o noapte, nevit2-ut de nimetii prin puterea 
inelului, omoară pe rege şi Ii fa tronul". 

Ce inel minunat ! •. Câţi nu s 'or fi gândit d.e atâtea vea • 
euri până azi: Cq_m de n'am un in~l ca al lui Oyges !,, Ce n'aş 
face cu el ?.~ M'aş face nev~zuf şi aş prinde hotul care sparge 
casa şi fu-ră ; a-ş sta tăcut lângă iubită şi f aş fura_gândul fără 
să mă vadă. Ori, o Doamne f •• ce grozăvii s'ar putea int~mpl~ 
dacă ar avea cineva un asemenea inel I •. Te-ai mal putea feri de 
hoti ? .. Ce spaimă ai avea să vezi wşile deschiz:ându•se. să a
uzi paşi apropiindu·se şi să nu vezi pe nimeni ! .. 

O ! Nu I„ Nu ! .. povestea e tot poveste şi nu poate fi a• 
devărată ., mai ales că Oyges, 10s de remuşcări pentru fapta 
lui şi ca să inpace zeii mânf9şi, a aruncat inelul ferme-cat în 
mare şi s'a aruncat şi el inecânduhse • 

• Lla I .• Aşa spune povestea. Numai~ă oamenii, născocitori 

.,,. 
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cum sunt. n'att lăsat povestea să se piardă în negura celor 28 
de veacuri de când d,ăinueşte şi au scos-o la. iveală mai anii 
trecutf şr •• zor~nevoe. că e adevărată şi, mai-mai să făurească 
din nou inelul lui Oyges ! .. Căci, cine poate pune zăgaz mintii 
omeneşti ? Nu suntem martori atâtor minunătii care, tntor
când povestea, s'ar fi părut nu tovarăşilor lui Oyges de aoum 
28 de veacuri, ci celor de acum câte-va zec.i de ani, poveşti ca 
şi cea cu inelul lui Oyges? Părintii noştri, a·cum 50 de ani 
nu ziceau că e smintit la minte cel ce li spunea că azi vom vorbi 
la telefon fără sârmă la mii de kilometri ;· că vor sbui:a oa
menii ca păsările cerului şi câte şi mai câte !., Dar cine si-ar 
fi mchipuit aşa ceva I.. Şi cum vă spun, oameni au răscolit 

la sus şi în jos şi au ajuns să vadă cu uimire că minunea cu 
inelul nu es·te tocmai 1ninune, că n~a fost numai Oyges care 
a avut inehJl fen11·ecat ci că încotro întoarcem ochii, tntâlnim 
asemenea minuni. AscttltatI I Cei ce se ocupă cu 1iata anima
lelor, ca re u1rrplu _pământul şi apele., cunosc o însuşire a1inu
nată a multora dintre ele nMi,n~tismul". la.tă ce lnsemnează 
aceasta: 

Fie cai e animal de pe lume, ca să trăiască clt mai m uit 
şi cât 1u'ai b}n.e, duce toată v.Iata o luptă net.ncefată cu se
menii şi mai ales cu duşmanii lui. Aşa luptă şi neînch.ipujt de 

micul Protozoar [cel dintâi vietuitor], nevăzut cu ochii liberi, 
· din picătura d·e apă pe care o be tn şi tot aşa luptă şi omul 

care stă în vârful scărei, pe care natura a aşezat a·nimalele. 

Dar. ca s! lupt~ mai qu iolos, tntrebuint~ază feJ de fel 
de arme, care de c.are mai minunate, mai as~llţite, mai otră
vitoare, mai dibace. A le înşira aici. ne-ar fi peste putinţă, 
căoi numai acele pe care lţ întrebuintează omul în luptele luJ 
eu semenii-şi dintre ca.re multe le·am simţit mal anii trecuti-: 
surit nenumărate. 

In această luptă pentru e~istenfii. pentru viaţă, uneJe a• 
nimale întrebuinţează· şi pă'căleala; drept armă de apărare. Aşa 
de pildă : au meşteşugul să•şi schimbe culoarea corpului, după 
cum e a · loc,ului sau a lucrului pe care stau~ aceasta mai 
ales acolo unde, de jur înprejurul animaluldi' locul are acefaşi 
,utoafe. ln chipul acesta animalu.I scapă de och.iul duţ;manului • 
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Pare că at fi cel din poveste oare-şi punea tichia f ermec.,ată 
pe cap şi se făcea nevăzut. 

Să vă dau câf e•va exemple: • 
La noi, Ia Constanta, ltt apa mărei„ pe lângă port, se văd 

pluHnd nişte bucăti de gelatină (aşa ca piftia) de forma unor 
ciupe.rci transparente (se vede prin ele ca prin geamuJ de sti
clă) •. AC'estea sunt Meduzele, animaleJe viit care umbJ~ din- loc 
în loc, căutâudu-şt hrana. 

1'rebue să te uiţi cu multă luare am.fnte ca să Je vezi 
pentru C'ă au împrumutat culoarea saut mai bine zJş, n 'au nfci 
o culoare ca şi apa în care frăesc. Iar peştele riumlt guvfdă 

nu-J cunoşti .aproape de ioc între pietrife din fundul apei cu 
care se aseamănă perfect la culoare pe spate şi-J zăreşti nu
mai când se ntiş~~. Un urs alb, ce · trăeşte ·prin ţările veşnic 

acopeerlte cu zăpadă şi c.u gheaţă, se deosebeşte cu greu, pe 
câmpul alb, chiar de aproape, iar pas!rea c:u penele de ,culoa
rea rugi!lfe n'o vezi când sb.oară dea3upra pustiului de nisip 
de cât după umbra pe care o vezi fugând. 

·Oare iepurele din crângurile noastre nu~şi sehimbă părul 
cn -căderea zăpezii şi~I făce mai ,albi!:iost ca s.ă nu-J zărească 
vânăt0ruJ? Brotăcelul gingaş are cu.loarea 1pieJei verde când 
stă pe frunze şi, dac,ă--1 pui pe scoarţa roşcată a unui arbore, 
îşi schimbă culoarea făcându-se ca ş! scaarţa., Pas de-I mai 

. ' . v_ez1 .• 
Şi veţi fi al,lzit, poate, ,. de minuni.tul CarrtefeotJ, acea târâ ... 

toare ce tr~eşte prin Spania,. neam cu şopârJa neastră cea 
verde ca iarba prin care trăeşte, Intr'adevăr, minunată făptură! 

• • 
Dacă~J zăreşti, tşi S ·:himqă culoarea pielei ca fuJgerul şi treGe 
prln toate culorae curcubeului· Prin această v'ariat.ie de culori 
se ascunde perfect de urmăritorit pa,re câ ar avea inelul lui 
Oyges. Şi câte alte exemple v'aş mai put:ea aduce ! •• 

Oare cum fac a(este animale~ de-Şi schimbă culoatea? 
V-!tj ele pe aceia a Juc_tu1Uor de prin prejur? O simt oare cu 
sistemul lor nervos? Ori ş'o schimbă cu pute.rea şi cu vpia 
lor? Nu ştim. Destul c'ă rămâi uimit de câtă dibăc.ie 'arată, de 
câtă şiretenie întrebuinţează ca s! sca1te de duşmani. 

Şi t-0tuş.i, oamenii de ştffntă nu,s'au Jăsat bătuţi. ,Au căutaţ, 
au răscolit şi au ajuns să-îi explice mi.nunea. 
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Vom încerca şi noi să deslegăm chestiunea, dar pentru 
aceasta să ne fie permis să intrăm pt({ih în ale ştiinţei. 

• 

* * * 
Noi vedem lucrurile din jqrul nostru pentru că sunt lu• 

mfrtate, de soare ori de alt izvor de lumină. Dacă e întuneric, 
rtu mai vedem nimic. Lumina ne vine de la orice izvor de 
lumină: soare, lampă, foc1 et~ .sub formă de raze, în linie 
dreaptă. OacA J)tti mâna în dreptul Iămpel ori a SO'.lreiuî, nu~ti 
mai vin-e lumina în ochi.-Razele de lttmină, daeă cad pe un 
obie.ct, se întor~ înapoi ca şi mingea, pe care o a,svârii în pe
retele din fată (Reflexione); dacă. vin prin aer şi ca1 pe u-n 
geam de sticlă, ori pe faţa unei ape.,, tre<: prin geam ori prin 
ap~, dar se ab.at pntin din drumul ce-I aveau prin aet, mai 
Ia stânga (Refracţît1nc) aşa ~ă d1umtţl razei prin a,er şi sticlă 
ori prin .aer şi apă, nu mai este în linie dreaptă, ca atunci 
când merge npmai prin aer ori numai prin sticlă ori numai prin 
apă. Se mai ştie că unele corpuri au însuşirea de a absorbi, 
de a prinde şi a finea în ele anumite raze de lumină. Zic 
„anttmite" pentru că şfiinta ne arată că lumina albă, aşa cum 
ne vine de la soare ori de Ia lampă7 este alc,ătttită din ames
tecarea a 7 feluri de raze: roşii, portocalii, gnlben-e, verzi al~ 
bastre, indigo (liliachii) şi violete. 

Dact: acum am)presupune că am avea un corp-bună 
oară un ~ ea1n de sticlă-care să fie aşa de curată şi aşa de 
bine făcută din fabrică , irt cât să nu reflecteze /să nu întoarcă 
înăpOi/ nici o ra.ză de lumină ce ar cădea pe el ; să nu refracte 
(să nt;t schimbe druniuf) şi nicr să nu absoarbă nici o r·ază dE: 
lumină, a1unt:i lumina ar trece l)rln geam toată şi sticla ar fi 
invizibilă>- caci ca s'o vedem, ar trebui ea să vină de Ia sticfă 
La ocbfi noştri raze de lumină să~j lovească, să~i impresioneze 
şi noi am presupus că toată lu.mina ce a căzut pe sticlă a 
trecut prin ea fără să 1te întoarcă, fără să se oprească şi fără 
să· .. şi schimhe drumul nid o razii . Am presupus. In realitate 
luc,rul nu se poate petrece chia.r aşa, eăj ori cât ar fi de etirat 
de transparent nn geam de sticlă, când U-at în faţa ochrtor, 
î1 vezi. 
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Dar să mergem mai departe cu judecata. 
Mă uit prin geam afară;t, Lumina care vine dela soare 

ajunge la ochii mei trecând! 1° prin aer 2:i prin geam şi 3° 
prin aerul dintre geam şi ocliii mei. Dacă n'ar fi geamuf. lumina; 
ar merge numai prin aer de Ja sosre până la ochii mei, în 
linie d reaptâ şi deşi aerul este un corp, ·eu nu•J v ăâ Ffind însă 
că între· soare şJ oe hii mei tifpră de aer mai este şi geamul 
fiindcă n1ateria din care e făcut gean1ul nu e la fel cu a.ceia 
din c.are e făcut aerul deşi şi s.tJcla lasă să treadi prin ea 
razele de lumină (transparentă) razele de htmină nu merg 
la fel prin ae.r şi prin stic~, se strâmbă cum se strâ111b·ă un 
cui de fer pe care 1·,H bate print;'o sc.ândură şi apoi ar intra 
în perete şi de acela vedem geamul~ ln ştiinţa. se ziee că ae.rul 
şi sticla au indice de refracţie diferiţi (adecă printr'unul raza 
de lttmlnă merge într'un fel şi prin ceJălalt în a1t fel): Dar 
dacă geamul şi aerul ar fî tot atât de tr.ansparente? Dae-ă ar 
avea acelaş ind'ice de refra·:-tle? atunci hotărât gea11t1I nu s'ar 
vedea, ar fi invizibil? 

De exemplu: să presupttnem că îasetnnă(n indicele de 
refractie al aeruluj cu l ; dac.ă îtnprăştiem în a.er un alt corp 
gazos care are un indice de refrac{ie diferit de al aerului, 2, 3 etc 
acest gaz se vede în .ier. dâr .dacă impră·ştJem în aer un corp 
gazos numit hiqrogen, · at cărui indice de refracţie este tot t~ 
ac.est corp gazos nu se vede în aer; 

Sau, Juaţ i o bucată de geam de sticlâ curată, al cărui 
.ndice de refracţ'le este, d,upă ct1m ne spune ştiinţa, l,50 şi 
1b~gafi-o 1nfc·•un vas cu g1ic1? rină, al că'fui indice de refracţie 
este 1 .47, veţi vedea că sticla dfspare cu totul, este invizibilă, 
p~re câ ar fi fost atinsă cu inelul fermecat~ 

Sau, mai bine încă ; sfărâmaţi mărunt o bu.cătJcă de 
sticli, veţi căpăta o pulbere ca făinc,1, albă, care se vede1 bine 
n aer; dafi·t :drumul întt'un pahar cu glicerină •.•. Nu se mat 
vede J •• Ori cât ai căuta-o cu ochii în pahar, a dispărut e,a 
prin farmec, deşi pulberea de sti.clă nu s'a diso.Jv:it în glice„ 
rină, ci există la f undui paharului. Dar a devenit invizibilă 

pentru ochii noştri. penhu că indicile de refracţie al sticlei şi 
al glicerinei sunt aproa-pe a-celea.şi. 

Reţineţi bine ac.eastă: experlentă şi pe cea următoare : 
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Luat! o bucată rle hârtie, ea este aproape opacă, adec.ă nu 
Iasă s'ă treac.ă de cât foarte puţine raze de Iumin·ă prin ea ; 
ei bine, muiaţi hârtia în undelemn şi lăşaţi-o acolo · ,mai muJtă 
vreme ca să se pătrundă tHne de untd'efemn şi veţi vedea că 

hârtin devine transparentă aproape ca sticla; .. 
Vra să zică ştiinţa ne arată el se pot aranja lucrurile 

aşa fel, ca~s~ facem unele corpuri invizibile şr, de aici a por ... 
nit ideia reînvierei inelului lui Gyges. Căci ce ş'att zis· oame
nii de ştiinţă ? Carn_ea noastră are şi ea un indice de refţacţfe; 
dacă am putea găsi nişte Ikhfde, care să a ibă acelaş indice de 
refrac ţie ca şi al cârnei şi .dacă am pune carnea tntr'acest 
lfcid, carnea nu s'ar mai vedea, cLrm nu se vede nici sticta;tn 
glicerină ·J • 

Şi s'au pus pe I!1ctu, ati răscolit tot ce cun9şteau ş1 au 
ajuns sa scoatâ ct·in fnndul mătei Inelul lui Gyges, să găsească 

Iicidul în cart, punând car.nea omenească, să n'o mai vedem ! 
.. * "' ~ 

Aceste cercetări au început de. multă vreme şi mu!ţi oa• 
meni cte ştiinfă s'au ocupat c\t a.ceastă chestiune: D-rul Vasi• $ 

lieff din Petrogtad, a ajuns foarte departe cu a,ceste cercetărr-. 
El a isbutit să prepare numeroase piese anatomice, în eafe 
carnea este fnvizib'ilă şi numai oasele şi unele părţi din trup 
ca : stoma:ehul, inima şi ·nervii se mai văd puţin. Mijlocul e 
simplu: a găsit un licid care să albă acelaş indice de refractie 
ca şi al elrnii şi atunci carnea pftr(tnzându-se de acest Iici'd 
devine tot atâ_t de transpărentă ţ_ş şi Iicidul şi nu se mai vede 
ca şi sticla în glicerină. 

In borcanul în care s·unt puse aceste prepatatii, ve.zi oa· 
seie, coastele cum stau atârnate ca pr1n farmece, vezi inima -

· şi stom~chul şit ori cum ai întoarce borcanul, nu vezi carnea, 
dar nîcl oasele nu Ie v.ezi atingând peretfî borcanului l. Nu e 
curată minunea ,;u inelul ferme<;at ?. Ştii 'Că între oase ·şi bor
cane este ceva, ceva material, ceva care există, este carnea 
şi n'o vezi ! 

Aci stăteau lucrurile în 1913. D•nqI Vasitieff aranjase 
înainte de răsboiu, într'un vagon de cale fera~, ttn ,a·borator 
în. care avea ex~use âsemenea piese anatomice 1n borcane ~ 
a cutre.c-rat întreaga Rusie cu vagonul lui, arătând tăranilor ce 

. 
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ajung organele- stomachul, ficatul etc·-acelora ce beau prea 
mult rachiu ! 

In sfârşit, de oarece toate aceste experienţe se făcuseră 

numai pe cadavre, O-nul Vassilief a încercat experienţele lui şi 
pe animale vii. D3r, cum este uşor de închipuit că ar fi im
posibil sa tli omul sau un animal oare care într'un borcan cu 
licidul miraculos, ca să~i pătrundă carnea şi să o facă învi· 
zibilă, D-nul Vassilieff a încercat calea injecţiilor. Injectând 
aseminea Ucide la şoareci, broaşte, a aj11ns, să le facă carnea, 
mai ales a membrelor. invizibilă. Din nenorocire ră7boiul a în
trerupt cercetările D~nului Vassilieff. ln ;;ercările n'au contenit 
însă. Un savant francez, Jezeq !7el, lucrează şi azi în aeeastă 
direcţiune, şi acum în urmă un doctor american ·-, Stean - a
nuntă că continuă cercetările începute şi că a ajuns să facă 

invizibile carnea şi n1uşchii, pentru cn să studieze cu uşurinţă 
organele interne. lnchipuiţi-vă că în curând ·ne va anunţa că a 
ajun ; să facă să dispară şi oasele şi organele interne şi o să-ţi 
arate americanul un borcan plin cu un licid, în care doar sim
ţul pip~itului o să-ti spună că ai de a face cu un 01n, dar ochi 
n'o să-l vadă l 

* * * 
Cele înşirate până aci sunt numai încercări, e drept. Lu

crul ar fi sfârşit, inelul lui Gyges ar ar fi scos din fundul mărei 
atunci când vom aju 11ge să fim invizibili în condiţiile nonnale, 
adecă fiind vii şi trăind jn aer. N'avem dreptul să zicem: este 
imposibil. Descoperirile vre1nurilor din urmă ne stau dovadă 
că mintea omenească n'are margini. Dar, p,resupunând că vom 
isbuti, va fi oare un câştig pentru omenire ? Va fi un bine să 
avem putinţa de a ne schimba în stafii când vom voi? De 
sigur că ar fi plăcut ca, după munca obositoare a zilei, să te 
poţi desbr~ca-odată cu haina-şi de coaja de carne, să faci 
o primblare pe stţad~, să poţi roşi de plăcere, ori să te în
gălbineşti de ruşine, fără să fii văzut ! .. Dar, cum ar fi !urnea 
aceia în care 3r trebui să mergi cu bratele înainte, ca să te 
fereşti de cei din jurul tău, invizibili şi ei, să· i atingi şt să nu-i 
vezi, să nu ştii dacă ai întâlnit uu prieten ori un duşman; să 

7 , 
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te trezeşti cu vre-o palmă sdravănă peste obraz, od cu un 
pumn s-ănătos -în spate şi să nu ştii de unde îtJ vine I 

Şi numai astea n'or fi nimit?, dar ~âte nu-ţi vin în mit1te 
cetitorule-ee nrai, face dacă .ai fi stăpân numai o oră pe far-
mec-ul inelului luf Oyges ?!.. · 

• 

\ 

t 

o. Ml,OHISCU 
Profesor Constanţa 

Dup6 M Goulneau 

• 
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TOAMNA 

Pustiu în suflet. • , 
Şoptesc castanii ~ 
Şi trece ca a!lii 
Al zilei umblet. 

In z,iua neagră, 

In ziua pală, 
Durered nşală 
Cu glos de bucium. 

s•aştern cărării 

Foşnet de, frunze, 
Covoare. ptînze 
Pe patul sârli. 

· Farmec şi clint 
Asvtîrlt dazii, 
Mii de .iluzii 
Pe sbor -de vant. 

E jale1 n suflet. 
Cu drum de sară 
Pribeag co'boacă. 

AL nopţii umlil,et. 

Tărziu, u-n ram 
Mtînă qscată~ 
Moartea atată 

Lovind tn geam. 

' 

N1841L STl4JI. 

\ 

/ 
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VIEATA 

Spun unii filosofi că-i tristd, 
Se pl(Jng de ea ca de un c-lzln, 
I ar alţii cred că nu există 
Ceva mai dulce; ma( sublim. 

o. t!Jnd te•apropli tu de mine, 
Să te ffllănfui de mijloc, 
Să pun pe bazele·tl divine 
A mele sărut4ri de f oe, 

Aturţci când pieptul nostru bate, 
Cuptins de-acelaş siirtţfm0.flt, 

Ctl11d l[d11darile noastre toate 
Spre ceruri largi tşi iau avllnt, 

O, Zilele (m pa-r frumoase, 
Senîne şi f ermec/itoare, 
Si nici o grije nu m'apasă 

Şi nici o rană nu mii doare. 

Dar c(ind te ştiu că eşti departe, 
Cllnd nu te am la sllnul mea 
C(Jn"d ceaţa vremir mă desparte 
De mbra ta, de chipul tău, 

Vieaţa-mi pare· o ,i pustie, 
O Zi urdtiir fără ter, · 
O fioroasă vijelie 
ln care visurile pier. 

j 
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Şi - atunci, vlitând că doar de tine 
Atdrnă, siî•şi ascundd Jaţa 
Cu .- aspe.cte -triste ori !enine, 
Miam tntrehat: »cum este viaţa?« 

Căci zile vesele ,sau triste, 
Cu vijelii şi .zări albastre·, 
Desigur, nu pot să existe 
Decât tn SlJ/lettle noastre. 

V'ieaţa-1 fâră de Cllfoare 
Tu o fmhraci, sau o despot ; 
D ecl, tristă sal) încântătoare, 
Putem s'o fae~m numai nol. 

5ULClWA 

•• 
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VISAM 

Talangi de aur răsunau 
In noaptea cea senină >: 
Pe ape stelele vărsau 
o· ploaie de lumină. 

* 
\ 

Odihnă blând~ s·e lăsa 
Din ceruri pe pamânt 
Si-6 doină trist se tânguia 
Pe adieri de vânt 

* 
Visam că stau la sânul ei, 
Visam .•. şi-mi era dor .... 
Visam în umbra unui tei 

1De şo~pte de amor. 

• 

SULCINA. 

• 
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.,, OE SO ART A ZILELOR CE TREC 

De soarta zilelor ce trec 
Suntem legaţi ca de-un mister -
De soarta zilelor ce trec 

Şi pier. 

Eri bin~-a fost ; am tremurat 
O clipă. mâna oând i-am strâns
Eri bfoe-a fost , am tremurat 

Şi0am plâns .. 
t" 

Azi n'o să pot să mai trăesc 

O clipă care-a fost cândva -
Azi n'o să pot să mai trăesc 

\ 

Aşa. 

Şi mâine voiu zâmbi din nou 
Şi poat~ - aceleiaşi fiinţi .•. 
Şi mâine voiu avea din nou 

, Do'rinţf. 

Pecetea zilelor ce trec 
o· poartă to·ţi sub fruntea lor -
Pecetea zilelor ce trec 

Şi mor •.. 

C. GIORGISCU - M1J1'TIAM1JL· 

. ., 
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LA MALUL MARlt 

P!lr' :~ă te văd : la 1n1lut 1nării 

Şedeam ades pe stânr.a noqstră 
Privind până- 'n adân ~ul zirii 

' 
Nem1irginita apă-albastră. 

* * * 
Jn dulcea-ne singurătate 
Tu tresăreai cu pătimaşe 
Când se loveau de stânci, spumate. 
Atâtea valuri u·riaşe. 

~ * * o* 
Cu un fior,-privind la ele,- , 
Râdeai aşa de fericită 
Şi,-:-Ca sub scutul pazei mele,
Eu te tineam înlAnţuită. 

* * . * 
Dacă vedeai dintr'o privire 
Că-i plină de talaziiri zarea :-
Visând, spuneai cu-o tresărire : 
»-Cât de fru;oasA ·i astăzi marea !" 

' . 

• 

• 

• 
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VESTEJIRA TRANDAFIRII 

Pe cărarea din grădină 
Vestejiră trandafirii 
Ce-mi spuneau cu-a lor petale 
Vraja tainică-a iubirii. 

Azi petale 'ngălbenite . 
Sboară 'n vântul cel pribeag 
Care-mi spulberă cu ele _ , 
Visul meu atât de drag. " 

·, 

I 

• I, DUMITRISCV·PRASIN 
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Valea Cernei 
I 

\ 

ln ţara noastră sunt mu1te localitătf cu numele de Cerna. 
Acest ,avânt, rămas dela Slavi şi care înseamnă în Jfmba noas~ 
ra „Nec}.gra'\ este atât de înrădăcinat ş:i ad.:1ptat firii Jimbii, în e.â t 
ne este imposibiJ a-J izgoni~ 

Localitatea Cer,za din jud. Tulcea (pJ. Măcin) este aşe-, . 

zată pe o va-le largă, deschisă spre Dun~te, prin' c·are curge 
pârâul Ceriu:.. După mărturii culese din bătrâni, ea este înte
meiată de Turci în unire cu R,omânfi. De la Turei a rătnas un 
vechiu cimitir ce nu mai funeţioneaz~ azi, în mahalaua dînsp.re 
miazăzi a satului,. numită mahalaua turcească. in · cimitir n'am 
aflat nici un fel de ins,cripţie pe nici o piatră . 

Românii s'au aşezat p~ lângă Turci ca gospodari deose ... 
biţi, sau ca ciobani la ei, Aşezarea lor însă n' a 'fost o aşezare 
vremelnic!, ci o aşezare de oameni eu rost, cari au plantat 
vii şi au sădit livezi 1

).: Tot după mărturiile bătrânilor, viile 
vechi din partea de miazăzi a satului-ait în mare parte dis
truse, sunt sădite de Români. 

In ele se află foarte mulţi pomi bătrâni, .in,tre cari şi 

mulţi nuci foarte gn>şi, ajungând vec·himea .ae 150-200 ani. 
Tot în această parte, în capătul viilo'r, pe dreapta drumului 
oe duce la s·atul • Tr:alan•,1) se mai găs~c î-ncă urme de locu
inţe omeneşti. C.u câ.ţi-va ani în urmă· se cunoaşteau bine ; era:u 

• • 
1

) Şi dela Turci au rămas vil sădite de ei ş! pomL 
1

) Nu~irea oficială a localităţii Satg~Nou, ~is şi F'?;ntâna, NedeUf 
Nedelea a fost Româncă din Basarabia. Ea a fătut fântâna c11re rr poartă 
numele, eând s'a reinfîin tat satul pe ruinele unei vechi aÎ.e:tărJ, la lS58. 
B-ste locuit de ~omăni şi Bulgari veniţf din Basarabia, · 
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multe rămăşiţe de temelii de cas.e pe care le-am văzut. în cursul 
timpului piatra S'a tot împtJlinat, fiind cărată· de loc'uitori, iar 
locurile arate de]aolaltă. 

Pe cât am putui afla/ acolo a fost satu'[ vechiu, locuit nq
mai de l??tnOni., carit din cauza războaelor, s'au risipit, nu se 
ştie când. Vine la vre-o 21/ 2 km. departe de satul ·actual. 
~omâniî din ace] sat s'au refugiat pe la Pe<1ineaga, Turcoaia 
şi în alte părti-, und'e ers:u centre mai ma.ri româneşti. Uin cele 
spuse de bătrânii de diferite neamuri rezultă că satul vechiu 
era distrus la întemeerea telui actual, neavând viată contem-
porană între ele. ' 

La. înfiinfarea noului sat, Cerna, s,-a avut înJ vedere, de 
. sigur, în prima linie apa şi apiop1erea de pădure. Tarcii şi 

RomânH ~u înfiinţat la început mai mult nişte târle, ocupâif" 
du-se mult cu creşterea oiJor şi :J vitelor de tot felu1. Pă.mân• 
tul însă fiind ioarte productiv, a atras cu timpul mmfi locui
tori, cari făceau şi ·ngricultură întinsă. Trăesc încă mulii bă
trâni, cari au apucat timpurile cele bt1ne1 după cum spun ei, 
Rodnici'a pământului e·ra foarte mare şi calitatea (;erealelor re-

• cunoscută. Cerna era poreclifă şi grânarul Tulcei. Până la re .. 
)•( centul ră~bofu ea tot mai păstra c.eva din faima ve'C.he şi ă .. 

des!!a veniau aer negus'tori ~e p.rin Bucureşti. Craiova, Buzău 
etc., mai a Ies. pentru sămânţă de părf ng ( dughi'e) Şi grâu-. 

-./., Pacă azi pământul a pferdut dfn puterea lui 1e rodire. 
cauza stă în felul cum a fosf lucrat. Locuitorii nu semănau 
decât aceleaşi şi aceleaşi cereale, mai ales grâu. orz şi părtng,, 
apficâ.nd, pentru îi,nbun.ătă,ţire, sistemul odihnei unei părţi din 
,nerea.lî pe cate păşteau vitele mari şi mici. 

Cc toate .acestea elementele necesare hrănirii p )antelor 
s'au secătuit şi„ dela un timp, pământul lucrat mereu ajunge 
si n11 mai p-rodu.că ·dacât, foarte pufin. Numai pământul care 
vine -spre pădure, şi care a fost arat mai în următ mai produ
cea cev,a. Lo,cuitorii nu ohişnujau în hrana zilnică mămăligă ş;, 
din ac~~stă ceu.ză, nu_ săminau nici popuşoi şi nici alte plante 
prăşitoare, de oare ce aveau destule. produse· animate. 

ln 189~, fiind o secetă foatte mare, multi. loc1.1itori au 
fost sili.ţi să mănânce mămăligă făcută din po-rumbul ad.us de 

1
) Câmpia dWJRW~i!tl!.t0COnstanta.ro 
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Stat din ,Argentina. Mulţf nu ştieau însă cum s•o fac,ă, aşa că 

mâncând o mămăligă rea [crudă) se îmbolnăveau şi mureau 
Nu puţini sunt aceia cari mi-au cerut insiructf i.tni pentru far 
cerea-, mămăligiţ; iar altii se ducea11 anume prin satele romi
oeşti vecine, ca să înveţe defa Români, la cari, spuneau ei, nu 
se mai săiura.u de mămăligă. După 1899 au urmat câtfva ani 
putin productivi, iar în 1904 a fost deasemenea o secetă, care se 
pomeneşte de toti. Atunci s'a mai repetat fenomenul, aşac.ă oa
meni s'au depr·ins cu porumbul. 

Aceste împrejurări au silit, pe c.ei mai mulţi ;ă s,amene 
S'eminţele ce li s'au dat dela Stat, adecă porumb şi orz. Şi 
aşa nevoia i-a făcut ca să umple câmpul, în cea mai· mare 
parte, cu această plantă prăşitoare, începând s'o cultive serios 
atât pentru hrană c.!t şi pentru spec.ută. Tot odată şi pămân-

• tul e început să se tobogăţiască, ,aşa că şi locuitorii au înţeles 
că trebue o rotaţie între plantele ce se seceră şi cefe ·C'e se 
ptlşesc. Deci ·cultura porun1bulul s~ începe în această locali„ 
tate de pe la 1900J mai înfins de pe la 1905. 

Vremeln·ic au fost aşezaţi şi Cerchezi în .partea de nord 
a satului, pe unde se zfce az1 mah.alaua Cerchezească şi ~u 
stat până Ia războiul dela Plevna. La 1877 Cerchezii au fug-it 
fă"r·ă a se mai reîntoarce. Turcfi de asemenea au fugit odată 
cu năvălirea Ruşilor dinspre Măc:in; tnsă, după.ce s'au Tiniştit 

fucrurile, parte din ei s'au înnapoîat. Există în sat chiar şr o 
geamie. 1n::ii mult o casă de rugăciuni) făcută după cum se~ fă
ceau casele vechi, din gard lipit ca lut şi acoperi.tă cu stuf. ln, 
ea servia un hoge plătit de Stat şl ~-care, în timpul din urmă 
stătea la „laila'\ 1) {Com. Mircea-Vodă), unde \erau Turci mai 
m uiţt f n Cerna, T11rcil bătrâni muriseră, iar tinerii plecaseră, 

' aşacă nu se mai afla decât un singur locuitor . stabil. cnre_ a 
a căzut in războ.iu, ca luptător credincios steagulu,i nostrd. 
Sunt însă musult'nani. străini, veniţi de prin Asia mică: cte:pe Ia 
1907-908 ca cultivatori de tutun. Unii din ei ,au plecat în tim
pul actualului războiu) dar tot mai sunt. Aeeştia stau ln bor
deie, ' la câmpJ unde au .şi sămănătura. 

1) Jana sat d.epărtat de Cerna la :g kui. S'ar traduce, numele iău 
cu vorba Poiana, . 
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Trebue să mai pomenim şi existenta unui alt cimitir în 
mahalaµa Ce1chezască, care s'a distrus cu învoirea autorită
ţilor pela 1901-02. împărt,indu-se _meidanul la insurăţ-ei, .spre 
a-şi face case de loc,uit. Aoel cimitir era foarte vechiu. 

Nimeni nu ne·a p-utut da v:e-o lămurire despre el; nu 
circulă în gura poporului nici-o legendă. Pietrele mo.rmântale 
erau foarte mari, bJocuri întregi, dar absolut fără nki„o in
scriptie~ 

Să ven,im acum la populaţi :1 bulgărească. După cele afla.,. 
te dela. bătrâni, Bulgaţii d·in Cerna sunt mai toti de origină 
Oăgăutf, 1) veniţi din Basarabia pelaJinceputul secolului al XIX 
cam pe după 1812„ Părintii bătrâniJor de astăzi vorbiau tur
ceşte. Limba în care se întelegeau între dânşii era limbat-urcă. 

Cu timpul a ve-nit influenta bulgcărească,- mai ales prin 
biserică. Oăgăutii fiind creşfini, au fost atraşi de preoţii bul
gari, cari li făceau diferite servicii Tefigioase~ Dealtfel se ştie 

că Oăgăutii, n•au avut niciodată tendintă de a tntroduce {limbi 
vorbită (turcă] in ' şGocilă şi biseritră . Ei, ori unde se gAsesc, 
primesc bucuro.s influenta străin! în ceea ce priveşte ct1_ltul şi 

Jnv~t1Hura de carte. Cunose localită{f de Oăgăuti, cari s'au 
grecizat 2J, alt.fi s'au românizat 3}, iar alţii, s1au bulgarizat .,}. E · 
tesne de întele-s1 deci, c~ şî cei din Cei:na să fi primit o influ„ 

, entâ şi, nefiind aHa, care· să se impue în trecut, au primit-o 
pe cea buJgârească, At:easta desigur dupâce s'~u aşezat şi câ
teva familii 'de bulgari printre ei. 

8eserica veche din Cerna s'a sfinţit la anul 1846, No
embrie in · 8, cu hramul sf. Mihail şi Oavril, Era o bisericâ 
micâ1 joasă, fără turn ridicat, făcuiă d1n. ·gard de nuele şi vă
lătuci de pământ şi acoperită cu olane. Pe jos era pardosită 

1.J După unii se triig <lin UzJ re~unoscuţi îst orice~te ţa popor de 
origi~ă turcă, fiind de-iin neam cu Pe~Jnegi/ ş;i Cumanii. C~nţi şi c~m 
s'au creştinaJ nu se ştie, Uz.ii se z.tce c:1 erau u.n n:eam de oameni foarte 
milnd'tori, plâ'c,ându·\e a se ·,'ş.ez.a mai mult pe lângă păduri şi câmpîi l!i· 
tlnse, şi că preflcsul de Oaga li s'a dat de alte neamuri dîn pricina în· 
deleto iciril lor dl), <-ăpetenie de a se ocupa cu creşterea vltetoi:1 _gaga In· 

, semnând văcar, păzitor sau cresc,ător de vite. la graiul local Ji se zice 
Otigtiuzl. 

/ 1) Cavarna Jud. Caua·cra: 11
) Zebil Jud. Tulce;a. Localitatea Tu-oi· 

laţi din. jud, Faklu de asemenea este locu!tă de Oăgăuţi rontaniz.aţl. Au 
biserică şi şcoi1lă românească şi vorbesc t•'>t 'atât de bine româneşte ca 
şi turce.şte. •) Cerna jud, Tuicea. 

• 
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cu bucăţi pătrate. de un fe,J de piatră gă1bu-ie zisă de Marsi
lia, ca;e s-e taie cu ferestră_ul şi se Justrueşte eu rândeaua. 
Pela 1890 s'a început clăditei! unei noi bîserici monumerit~le. 
făcută toată din piatră, şi s'a sfinţit _Ja t 897 Noe111brie-8,. adlcă 
cltrpă 51 de atl'i dela sffntirea ve.chH biserici. Atunci s'a stri 
cat cea veche şi, pe Jocul unde a fost altarui, s'a ridicat un 
monument. Materialul, cât a tnai fost bun, s'a întrebuJntat la 
clădirea localului de şcoală 'frîlbeliană. 

Icoanele mai interesante-, tlintre care unele erau străpun• 
se cu cuţitul, sau găurite cu gloanţe d,e Cerchezi, s~au depus 
la episcopia din Galaţi. Biserica n_ouă a fost zugrlvită pe 
dinnăuntru peste tot prin stăruinţa preotului Oh. Chio-rpec, 
tertninâridu-se această luctare peJa 1914. In timpul războiului 
n'a sufetit nici•o stricăciune. S'au şters tnsă depe pereţi chi
pul Regelui şi al Episcopului, spte a se înlocui cu chipurile 
cetor din Bulgaria. fmprejurările însă n:,-au mai îngăduit şi a
ceastă barbarie. 

Din cele spus~ putem deduce că, pela I 840-46, înflu
enta bulgărească se stabilise r şi că Jocttitorfi creştini din sat 
aveau preotf bulgari. Cel din urmă preot a fo ,ţt Gheorghe 
Popa, tll cărui fecipr, Petrea Popa, a servit până în timpul 
t!tbt>iului ca dascăl, căci învăţase cântările româneşti. Familia 
preotului Gheorghe era din BuJgada. Tot din Bulgaria şi ·ctin 
unele sate dobrogene, unde se aciuaseră ca pribegi1 mai ve„ 
niră şi aJte familii ele Bulgari, eare au statornicit ~i au întins 
şi mai mult, infJu~nta buJgăteascâ , printre 03gJuţii din sat, 
dintre c.ari mulţi, şi astăzi, vorbesc mai ales turceşte î'ntre ei. 

Din Bulgaria (Şumla) era şi Panait Stanciof, fostu.J în
văţător bulgar. dela care a luat şcoala :n primire primul în
văţător Român, lîtîmie Vâlcu, la I Aprilie 1879. Panait Stan
cfof a mai functiop,at încă vre ... un an şi jumătate până la 

, moarte'a lut. - Bătrânul Tudor Jena era dopă părinţi de prin 
Bârlad. Fuses.e cioban -în Basar~bta înainte de a trece în Do
brogea. - ŞHe foarte bine româneşte şi este un nesecat iz
vor de poveşti, snoave şi jitii româneşti. 

Mulţimea c~a mare a locu_itorilor se trag din OăgăuJi, 
Ruşi ,şi chiar Român~ cari s'au buJgarizat ; dar cei mai mulii 
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recunosc că părinţii lor erau găgâuţi. vorbind tur<!eşte ti că 
nici nu ştiean bulgăreşte •. . 

Câteva nume de familii ne v-0r arăta ·cu prisosinţă ori
gina locuftorilort Garga = c~oară /turc.]; Fucigiu ' /turc/ z, 
dogar, butnar; AcpunarHu [dela Acpunar. turc} ac====- alb. pu-
nar = fânt~nă, Gă,găutu eşte familia cea mai răspândită, ocu
pând o mare parte din sat; Caraoostea = Costea cel negru ; . 
Chiuciuc (turc) = mieu i Topală (turc] = şchiopuL; Caliolu 
Fiul lui'Caliu; Deliu = [turc} neti1mu; Calân = (11lrc) g;rosu 
Somungiu = (tur-e) chitarul ; CanÎdima --:= (turc)I Oima cel 
negru ; Nalbantlâu de la Nalbant = potcovaru. Pecenic = 
Pecenegul ; Camburu = (turc) ghebosul 

Oupăeum se vede, numele de familie sunt tn cea mai 
mare parte nume care înseamnă ceva pe turceşte. ,Dintre nu ... 
mele româneşti însemnăm următoarele= Onda, Tudorai:hi„ Pâr ... 
pală, Anghel, Andrei, Macshn, Matei, Dllrbacă, tihizdelea. Să• 
cuiu etc. Sunt şi Găgăuii romanizaţi : Gtt~ Panait, Tud. Plân~u 
etc cari vorbesc în casă româneşte. Tud. Plâogfi adoptase şi 

portul 11aUonal românesc. Ma-Rea Iseru deasemenea un1bla în 
portul naţional românesc. · 

Să cer~etăm puţin şi tnprejurimile satului, spre a vedaa 
ce nume poarfă dffefitele dealuri, văi, etc. lncotro vom apuca, 
na dăm cţ,ţcâi peste numiri de origină tur~ească şi rom·ânească. 
In tot cuprinsul comunef· nu exîsiă o singură numire de ori„ 
gină slavo-bulgară, satl cei puţin asemănătoare. Vom cit11 un 
număr de nirme care cin.:µlă 1n vorbtrea zilnică a tuturor lo
cuitorHor satului. Astfel avem dealuri sau munţi : Prlopcea# 
Piatra Roşie„ Bujor JJ, Iacob-deţii ră-sbotezat C~rol 1, Putu
/"oasă. Stana lui Ciucă. Sti'lna lui Oancea (se povesteşte că a
cel Oance~, dela c~re a rămas (lumele, a foit un strămoş .a1 
fratîlor Oanc.ea, proprietari în jud. Constanta], Movila Goală, 
Peri, Oe.rvent, Carapelit /stejarul negru), Uzt:tmbair [dealul îil· 
nalt] Telchebair [dealul îtllpii), Para bair {d. banului/, Elan
bair [d. şarpelui], Tauşan-bair, ( dealul_epurelut), Muchea Hasan-

1l Zis şJ Buj1:1r-cula. 
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laruhti, Chf rvana, Curtbair (d. hlpului), C~a·rdac-bair, etc. ; Jo
curi şi văf: Ceairt Mangina, Valea copilului (copc.hllului), Mar
tina, Ec:hhfce {Gemenii], AcefleZ"il', Balagea [stup!ria], Meeme„ 
seese, CaUâlolu (iol = drum). Ormangic (păcturos), (nll se 
mal cunoaşte nici urm! de copac pe aceşle lo~uri), Sarhoşi 

[t. betfvul), Curiea (uscătura). Sivricăia• Ghivizli-cula (glteviz = 
.nuc. dealul nucj!orl, Chfututluc [buturuga), Caracicula, etc. 
După cum. vedem toate .numirile sunt de origină turcă, român!, 
sau turco-român~. 

Deci drepturile de băştinăşie sunt ale acelor cnri au lă• 
sat urme neşterse prin aceste locuri, botezânq fie.care locali„ 
tate cu câte, un hume. Da.că majoritatea sunt turceşti. aceasta 
este uşor de explicat. - Numirile, astăzi în uz, sunt dovada 
cea mal puternici de stâruirtţa Turcilof şi Românijor prin a„ 
ceste Jocuri şi .că Bulgarii au venit peste ei, găsind totul de-a 
gata. 

Cum rămâne atu'ncl cu numirea de Ctr/1.a a satului? Cine 
a dat-o acestei localităţi şi in c.e ·împrejurări. 

După mărturiile bătrâniJo,r, atât Turcii cât şi celelalte nea• 
muri ticeau Cirna. Sub forma de Cerna a intrat în limbă mai 
târziu, după ce elementul butg!resc a început s! se afirme l). 

De a.samenea şi pArăul, care hece prin şat şi care poar• 
tă aeelaşf nume, mai mult oficial şf nici de cum uzual, în gra
iul comun este numit, de lotf localnicii derea = pâr~u (turc]; 
iar din mijlocul p~durii. de unde Izvorăşte şi gână la marginea 
p!durii, unde se ascunde sub pământ, ponrtA numele de izvo
rul Martina, 

, 

La a6ezarea lor in Dobrogea (1878), autoritAtile româ ~ 
neşti n ... au schimbat nfci~o numire, şf deci nici numele de Cer
na, mai ales că acest cuvânt este destul de cunoscut nouă şi 
adaptat chiar firii lintbii. 

Mi se pare, ori cum, foarte ci·u:dat ca un sat să aibă. un 
nume de origină ~avă, pe când toate Jocurf'le d.in prejur : dea
luri, v~i; itvoare etc',, să aibă numai numiri româneşti şi tur-

~1 După sflntfrea bisericii vechi la 1846~ adi·că de vre·o 75 aoi. 
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ceşti. Las istoricilor şi fUologilor s! descurce aceastl ciu<fl ... 
tenietc care pentru majodtatea eititorilo.t este o enigml „ 

Sţ.oborându•ne acum pe scara timpului pânl la epoca ro -
mani, vedem ci cµpr:lnsul acestei ·comune a'!'fost un centru 
puternic de viat! pentru ei. 

A fost o adevărată risipă de bani şi de tot fefu·I de lu
cruri, pe care ni Je~au lăsat nouă ca amintiri şi mărturî~ prin 
aceste- Jocµ,ri. La orice· pas se gâse-sc încă monezi1J, h1rbut: 
de oale, cărămizi; etc. ln cursul vremii de sigur că multe din 
ele s'au distrus şf ascuns de locuitori şi ·putfne numai ne-au 
·putut încăpea tn mână, spre a le păstra ~ folosi tn fnterestll 
istoriei. .. 

.Urme d.e locuinţe omeneşti sunt foarte multe la Martl11a, 
Mangina şi Echi$Ctâ. Aceste trei localftăţi vin tn marginea pă
durii şi anume : Martina tp parfea de N;· a satufuJ, Mangfna la 
NV, iar Ec.hişce la NE. Când le•am cercetat întâi„ erau acolo 
temeliiJputerntce d.e ptatră, precum şi zidărie de cărămidă ln
chega.t-ă cu. tencuiall. După planul temeliilor putem deduce că 
au fost aeole locQinte solide,, si.m.etrice şi cu mai multe des· 
părtiturl încăpătoare~ Nimeni dintre locuitori nu le"aU apucat 
de.ett tot aşa dărămatc, însă cu cev~ mai multă zidărie, care 
s'a '?.risipit mereu, fiind luată de oameni. La Martina şi Echiş• 

. . . 

cea. pe unde erau astfel de urme, acum se ari şi sel samănă. 
La . Mangina tot mai există un loc unde pământul fiind prea 
pietros, nu. se ară. ln tustrele acestetlocuri sunt şi i,zvoare de -
apă foarte bună. · 

Pela 1goo s'a găsit la Echişcea o oală roma11ă uriaşe, 
a vând tn .~a resturi de cereale putrezite. ln timpu.I expoziţiei 
dela 1906 a fost dusă la Bucttreşti, şi a fost depusă la muzeu. 
Este una dintre cele m.ai mari oale de acest soiu ce s'au gA· 
sit în Dobrogea. Era ma·i tnaltă ăe cât un om şi pe deasupra 
nu o putea\1 copdnde doi inşi eu bratele. 

Prin 1913 locuitorul Ion C!lin a g!sit un fier d,e plug la 
locul numit · Puturoasa, pe unde nu se mai arase pânl atunci. 
Crescuse păd.ure, pe· care omtd a t!fat-o şi a soos~o ăin ră

dicio4 pentru a lucra pământul. ·Fierul e mai mic şi deosebit 
' ~ 

11 Am<tr.imea m1llte Ja aig,ieu, pecand era 4îrecto,r Or-~'Tocilescu. 

• 8 
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de fetul de plug de azi. S'a găsit la o adâncim.e de mai bine 
de jumătate de metro1.~ în pământ. L„am posedat. dilr în iarva 
evacuării l-am perd ut. 

De mare importantă este monumentul găsit la poalele de:t
lului PriopteSt în 1914 şi care a fost adus într'lrn car de vre„o 
8 locuitori din Cerna~ chiar în ziua de Sf., Ion (7 lan). 

El nu este de oât o piatră cioplită, având lungimea. de 
1.50 ln. şi grosimea de 40 c. m., fiind de f-orma ttne-i priztrte 
dreptunghiulare. Postamentul, care ve11ea îngropat în pământ, 

este de 50 c. m, iar corpul pe care se află şi înscripţia, de 1 
m. Fatada are chenar de jttr împrejur şi oare~art cornize, c1i 
putine înflorituri la capătul de sus 

Textul latin al inscripţiei depe faţadă, scris cu majus
cule, foarte corect săpate şi bine conservate, este : 

"'Numinl Liber. Patr. M. ,Antistius Caecina equal. I. Dar
da.n. Anto,"linianae ex visa posuft«. 

Escadronul I de Dardani se nu,nea antoninian după nu" 
mele împ31atului Roman Antoninus, care a domnit· dela 
211-217 d. Cristo&. Acest escadron a fost cu reşedinţa mai 
yntâi la Arrubium (Măcin) şi apoi la Troesmis /Igliţa]. După 

cu:m mărturiseşte însuşi Cecina. aJtaruJ a fost închinat Jui Liber 
Pater, care era o divfnitate binefăcătoare mai ales penttu s_ă• 

mănăturf, in urma visului ce a visat. 
Acest monuµ1ent acu1n se află hi Tulcea. Invazia nu J-a 

atins ; desigur că' a scăpq.t neebservat, căci se află intr•un loc 
cam nebăgat in samă. 

ro Jocul unde s'a găsit rno,nun1entul Ju:i Cec.fna desigur' 
că era vre un locaş de închinăciune ; · vine 'c'am la jum!tate 
cale între Cerna şi lgJita cTroesmls). La Troesmis în cetate 
s'a .găsit în timpul ctin ttrtnă o piatră Cll inscriptH romanet din 
care s'a constatat că pe ai'Ci a practicat medicina doctorul 
Roman • Titus Rasca11.ius, . 1) Negreşit că pe multi bolnagf de 
ptinp-rejur i-a vind·ecat· ac-;,I medfc şi deci şi pe valea 
Cernii îşi va fi întins activitatea sa, dep-A-rtarea nefiind de cât 
de vre·o 14 km. 

l) Prin ştăruipţa medicului pritnijr din Tutceli, depe atuocl (1908) , 
pe cât mi amint~sc Al· Suceveanu, s'a dat numele de „ Titus Rascan!usM, 
spitalului din Mlicid. 
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Astăzi regiunea aceasta este românească, căci încotro te 
întorci dai numai de locaUtăti româneşfi ca populatie · şi unele 
şi ca num.e ; Sat.uMNou (Traian) Peceneaga, Ostrov, Turcoala, . ,· 

Greci, Ţiganca, Mira ea• V@da <Acpunar), Cârjelari, Un;mbei, 
Aforman /Dorobanţ) Canatcalfa, Islamgeafer-ca, Balabancea·, toaie 
locatîtăti populate numai de Români. Singură Cerna are o ma
}orîtate de Bulgari. 

Astăzi lnsă s'au împroprietărit alei _şl po număr însem
nat de veterani din războiul,. dela t 877•), c.u câte 5-8 ha pă
mânt. Unii din. l!i şî-au durat gospodă rH cum se cade, între
când chiar pe locuitorii vechi ai satµlui. Apucându•se cu te 
tneîu de lucru, au despădurit terenuri care se socotea impro„ 
prii pentru cultură, prefăcându-le în câmpuri arabile, aducă• 
toare de bun câş1ig. 

Şcoala, în aproape 40 ani, a lucrat mµlt, mult de tol 
Dar ·a venit războiul, groaznicul războiu rtrondial, care a spul
berat totul. Localul de şcoalâ, care era o clâdÎ're mare, zidit! 
numai din piatr~,. azi e o ruină._ 

In timpul celor doi ani de ocupatie jnamică, au fanctio• 
nat to Cerna mai multe ,coli bulgăreş,ti, care au căutat să răs ... 
toarne tot ceea ce se făcuse mai lnafute şî care au dat ca rezul
tat a<.el împătrit asasinat din Noembre 1918, săvârşit asupra 
cel~r ce-au îndrăznit să arooreze drapele româneşti la vestea 
retn toatcerH Românilor .. Uciga~U au fugit. 

Valea Cernei este astăzi aceiaşi vale paşnică şi munci
toare! Viafa românească şi-a reluat din nou firul ei şi cu tact 
şi cu socoteală se va reclădi la !oe ce s'a ~-arimat, pornind 
uc.rurUe pe adevăratul lor figa ş • 

• 
• 

.. 

' 

a. tOATV 
lo1tltutor . ...-Tulcea 

•) $i colo1dJtf ztşf bejeuarJ, mat . ales ·d• prin M.01dov-a. 
lmpropr,.etărlrea 9'a .făcut fn 1905. 
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IV. 

Aier senin. .. 
Sclipe$-te pulberea 
De di amante 
Cernută lin. 

Colina doarme 
Jn stratal gros 
.ue-omăt, sub cer 
lntanecns 

Şi Ionu' n sat 
A lncetat. 
Ingertf toţi 
Mi s' aa culcat 

Doar vulpi mai ies 
Si-mi sar tn cale . • 
Acum pe vafe 

•·· Cu pasul des ! 

Grăbeşte, murg, 
Lumea străbate I 
Până la Ea 
Mai sunt trei sate. 

• 

SALSOVIA 

.. 

• 
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SCRISOARE 

ln lumea mea n'ai să găseşti comori, 
Şi nici podoabe·arzând ca nişte sori , 
Pe preţul lor să cucereşti pă1nâ·ntul ; 
Nlcf ca'p poveşfi, la tărm de mări, castele 
Seninâ'n. veei să te răsfefi îa ele, 

' Iar la un sernn să tremure cuvântul 
Pe buzele a zeci de robi la scară ; 
Şi nici în jur un roru de pierde-vară 
Să te slăveasci•n mers ca pe-o crăiasă, 
Nici paji să·ti poarte treba'n strălucire 
De-abea privind de sus de pe terasă 
Norodul sftâ:ns la poartă ~ă te-,adrn!re. 
Şi ·nici apoi gondole fermecate 
Numa,n. argint şl'n fildeş 1ncrustafe 
Şi„o lume;ntreagă'n jurul unor treţlte . 

ln plină ~'ătbătoare să te•aştepte 
Cu ochU uzi de tainice oftări ; 
Vai,. niciodată'n scumpe desfătări 
ŞPn feeria nopţilor de vară 
N'a'f să-mi surâzi în cânturi de chitară 

Cu safleţul de bogăţie cold. 
Şi cald la sânu-mi să te simt lipft.ă, 
Molatică şoptindu ·1ni fericită , 
In legănări pe unda .de smarald. 
ln lumea mea. n"ai să găseşti comori, 
Nici ca'n poveşti . castele ferrhe;cate .... 
Ci, numai sborul calzilor fiori 
Aşa CtlnI s.imte înirna şi bate. 
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Deci, uită, uită fannecul de-o clipă 
Ce•a'nflorat a zâmbetelor flaore: · 
N'am fost ursit pe-a gfndului aripi 
ln preajma ta să cânt în adorare. 
N.lei să-tî dezmerd al buclelor tezaur, 
Nfci mâna ta s'o simt arzând ca focul 
ln mâna mea, şi'n punctele dj aur 
Din ochii tfî, să~ntrezăresc norocul. 
O, nu I Doar numai la chemarea·-m.i sUnsi 
Pe care'tt veci de veci tu nu vei ştl-o, 
Uşor porneşti din sufletu-mt desprinsl, 
ŞiJn vis plutind, eu te s.ărut .•• Ad.iîo l. ,. 

&. MAlfDau 

• 
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' 

NOAPTEA POEZIEI. 

E nDaptea rece tn grădina de teamn~ par-'că'hjierată. ; • 
Infăşură·te' n şal. iullito, şi'-astf el pe braţu-mi aplecată, 
Sfi mrrgem tn puiatul nopţii iluminat de stele-albastre, 
Şi fer:mecat ptnfru noi singuri cu ~asmele iubirei noastre . . 
Nici roztle nu pat să doarmii ....:. tşi spun ama,;111 Ptin parfum, 
Sf l-au /ă4at asupra noastră "lntlimpinându~ne in drum 
Căci au simţit că armonia de fericire răspfindltă 

Porneşt~ numai dela tine, că' ntreaga noapft -e vrăjită, 
·subt vraja ta se duse noaptea şi trece totuşi Jărli ştire 
Jntr'un extaz ad{Jnc pierdută :se duce fără şovăţre; 
Şi luna ca şi altă dată răsare. : • 11/a tntarziat 1 . • 
Ne-a spus-o cu un freamăt plopii cc?.nd f-,runtea l,t-a iluminat. 
Vâpaia ei printre fronzi-şe coboară, iat-o p·e alele -
S' ilr z i(e o ni!tucă albă şi' ngandurat,ă de ,Jern.ele. 
Nu-tl fie teamă, nu e nimeni.-•• s'a dus şi vtlntul să se culce 
Şi lumea e aşa departe acum, prietena mea dulcei 
Chiar aburii ce par fantome sâ.tzl absorbi/I în depărtări. 
Doar strălucitul clar de Lună tnainteaz,ă pe cărări ; 
Dar de„ai vedea vreo fantomă tlZ albă mantie'norâcată 

S(i nu te sperii, căr;i cu laur[ şi trandaJÎ.ri e' ncununată 

• 

Şi poate t Musset, sau Ooet/fe; sau poate Byron, căci. acum, 
Ne văd poeţii şi ne~ascultă : ei stJnt beţia de parfum ! 
Slint in ~efirli ce adie. fn razele ce ioe sărută. 
Şi 'te arată'nfrişurată de-o /nlmtlse/e ne' ntrtcutii. 
Nu~Ji fie tearnd de poeţii ce ti aud ·ca.nd te ascult, ' 
Căci dacl1 !far /i !o.st poe/il · nu ne„atn iu(ii attit de mult~ 

NIKITA KACEDONSIU 
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Dobrogea în f olklorul nostru t) 

ln credintele poporului no~tru s·e, găsesc şj astăz 
urme de fapte istorice privitoare la Dobrogea. 

Şi, ce e curios şi interesant în acelaş timp; e că 
aceste amintiri le aflănt în afara 1;1e Dobrogea şi chiar 
departe de ea,_ în Basarabia, Moldova, Bucovina, Tran
silvania de nord-est şi Maramureş, şi nu le aflăm în 
Muntenia, Banat, Ungaria, nici în. Transilvania sud~ 
vestică. 

In aceste tf!ri rornâneştt, poporui ţine o sărbă
toare numită Paştele Blajinilor .s.au Paştele Rohma:nilor. 

Blajinii sau Rohmanii se zice că . sunt nişte creiti'nî, 
Ron1âni de-ai noştri, cari traesc într'o ţară inaepa1tatăt 
tocmai pe la marginea mării, pe unde se varsă apele 
care curg din Bucovina. Acolo ei se af1ă sub putere 
păgână şi n'au de und_e afla nici măcar când ,sunt 
Paştele. Numai când vad pe apă multe gaoci de ouă 
roşii, atunci ştiu ca sunt Paştele Ia noi, şi se apuca 
de fac şi ei Paştele, fac şi ei pască şi cozonaci şi 

L) Reproducem icest Interesant articol, datorît D-lui .J/:t. D. Sp~·. 
ran/ia care l·a publlc.ţt lntAi tn voi uniul „ Micrifa şi Căluşarii• Buc. t9t5, 
cu menţiunea că, d&ţă' explicarea d·sale rezistă~ atunci popo,ul păvâlltor , 
care a lnpins pe Românii Dobrogeni spre oofdu! Moldovei, nu pQate, fi 
a.cel al Bulg~rllor, ci al Turc.l!or, căci aceştia au venit din spre sud, pe 
când ceilaJfl din spre nordest 

Tradifla Şi obkeiul, de care e vorba aci, cxlstii $i tn iildet ul Iaşi 
(la Stneşti, ~onflrm de M. Costăchescu) da:r nu există ln Muncelu-Tecuci 
(confirm de l. lupu). Obiceiul cu „Paştele ~/ajin.fffilr· exis·tă însă ,, fn· 
Dobrogea {la Caşla. judeţul T.ulcea. confirm de c. Brătescu). Preoţii ş I 
&nv-ăfllt~rll din sate ne•ar face un serviciu nepreţuit, daodu•ne J n -scris 
relaţii 'as1ipra existeittli acestul obiceiu rn comune~ d~lor. 
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ou.a toşii, ca şi tioi. De aceia prin mai toate ţările 
pe unde se ţin Paştele Blajinilor? şi mai ales în cele 
mai tdin cSpre nord: Transtl.v.ania, Bucovina, Maramureş; 
femeile au grije la Paşte să adune toate cojile de oua 
şi să le de-a pe gârlă. ca din gârlă în gârlă apa să 
le duca până în ţara unde sunt Blajinii. 

Obiceiul de a se arunca pe apă găoacele de oua 
roşii se g,ăseşte până -şi în un~le comune la Românii 
din Galiţia. 

Paştele Blajinilor se serbează în unele locuri Mer
cure-~ după Paşti„ î-R altele· după Duminica Tomei şi 
în săptămâna a treia şi .a patra după Paşti. 

Lăsând la oparţe amănuntele asupra acestei ser
bări populare, în cea mai mare parte datorită fantaziei 
şi care, împreuna eu ·datele bibliografice, se găsesc 
în scrierea <Sârbălorile la Români,> de Sim. Fl. 
Marianl trecem la câteva chestiuni importante. 

Cine sunt Blajinii sau Rohmanii ? Din tot ce se 
spune despre ei culegem că ; 

a} Traesc pe lângă Mare. 
b Trăesc pe unde. se varsă apele din Bucovina. 
c] 1) ăe.sc în ţară păgânească. · 
După doamna Voronca 11 ~lajiriii sau Rohmaniii:, 

ar fi 111' popor din cele ţmigrătoare, ce au trecut peste 
popqrul nostru şi care: prin. bunătatea şi blândeţea lui 
ni s'a făcut simpatic. lnsă, cte oarece poporul spune' 
că locuinţa lor e peste mare:, e mai posibil ca Blajinii 
să, fie un papor· pe care ai noştri l-au trecut tn eml-
f;rarea lor încoace, ori că 1~au avut ca vecin sau/ rate 
şi l-au lăsat acolo peste mare, de unde aî noştri 
au venit. 

După un comunicat de Vas. Lucan„ poporul dit1 
Mihalcea"spune că t «.Rohmanii sunt Români ca şi n.oi 
ba încă mai /Juni chiar decât cei dln Moldova.• 

Noi credem că Rohmanil sau Blajinii suut Români 
şi adică fraţi de ai noştri pe car.e i-am tasat, nu peste 

" 

l) SJm. PJ· Marian. Op„ cit. p, 183. 
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Mare ci la Marea, în partea unde se varsă apele Bu· · 
covinei, adică in Dobrogea. 

Unul din popoarei~ năvălitoare, Vizigoţii, ori poate 
mai târziu Bulgarii, ocupând Dobrngea, parte din Ro
mânii de acolo au părăsii această regiun,e„ retrăgâu · 
du-se la munţi, spre nord, ,parte au rămas pe loc. 

Cei rămaşi pe loc au putut foarte bine să fie 
numiţi blajini de către cei cari au plecat, pentruoă 
blajin tocm~i însemnează blând, suf etitor, răbdător. 

Cei plecaţi din Dobrogea, cu vremea, din 
diferitelor năvăliri, s'au tot ridicat spre nord şi au 
ajuns până în Maramu'reş, unde au dus cu dânşii şi a
mintirea despre fraţii lor cei blajini, cari au 
la Mare. · 

Cuvântul blajin fiind. slav, trebue să admitem că · 
parăsirea Dobrogei„ sau de:spărţirea de Blajini s·a 
făcut în urma contactului cu Slavii, prin urmare cu 
mult mai târziu decât năvălire~ Vizigoţilor. N.ăvălitorii 
deci au putut mai probabil ;;ă "fie Bulgari. Zicem Bul
garii, pentrucll spre a face pe o parte a populaţiunii 
din Dobr.ogea s'o părăsească, şi să fugă spre. noi:J„ 
trebuia să fie nişte năvălitori care să vie· în Dobrogea 
şi să ocupe Sudul mergând spre Nord. . 

Noi zicem apoi că ţara Blajinilor este la Mate 
·şi na peste Mare, căci vărsarea apelor bucovinene 
es.te dincoace de Mare. ln de,curgerea atâtor veacuri 
imaginaţiunea -poporuluit ne·având n!ci un punct de 
reazăm,. a putut prea bine să schimbe adevărul istoric. 
Şi J ... a schimbat chiar -în de ajuns~ De pildă 1 . ,,Românii 
din Boian şi Comăneşti z:ic că Blajinii trăesc· într'o 
QUStietate foarte mare de pe. ţărtnul Mării ; cei din 
Suceava, Rădăuţi şi fundul Moldovii zic· ca trăesc în 
Ostroavele Mdrilor; cei din llişeşti spun câ trăesc 
într'o ţară păgânească; cei din Mar~inea zic că ar fi 
undeva, într'o ţară foarte depărtată dela răsărit, nişt~ 
în~·hisori în care se închid ~~eştin·ii _pe, yi~ţă;. cei ,din 
Mthalcea spun că Rohmann sunt Roman, ş1 trăesc 
foarte departe, peste Mare, tocmai acolo de unde-s 
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Jidani, la Ierusalim, dar mai încoace de ei. Alţi Ro
mâni, tot din Mihalcea, spun că Blaîinii trăesc sub 
pământ pe cealaltă lume., unde sunt oraşe şi sate ca 
~i ta noi; iar cei din BăeşP.şti cred şi spun că traesc 
în hotar cu Raiul şi că la ei e totdeuna cald .. 

Noi credem că descălecarea Moldovei cu Românii 
din Maramureş sub conducerea Iul Dragoş~ nu e decât 
o reîntoarcere de Români din Maramureş în Moldova; 
adică o rev,enire în patrie. Acest fel de reîntoarceri 
în patrie sunt destul de cunoscute în istorie. Expe
diţia Argonauţilor nta fost dec~t reîntoarcerea îti 
Colhida 1). 

Cţeace spune tradiţia; că Blajinii trăesc lntr10 

ţară de păgâtii, corespunde de , asem.enea faptelor is
torice. Aceasta însemneazA că, la despărţirea lor, Ro,.. 
mânii ca şi Blajinii erau creştini, iar cei ce au venit 
peste ei erau păg-âni, cum au fost de pildă Bulgarii 
când au năvălit. 

N<>i ştim ca la 1877 am luat Uobrogea dela Turci 
şi că mai înainte de Turci ea a fost ·când a Româ
nilor, când independentă, când sub -Ştăpântrea impe
riulai Româno-Bulgar, când '8ub a. c.elui Bizantin; iar 
la 68Q ştfm ~"ă a fost cucerJtă de Bulg.ari. Cucerită 
deci de Bulgari înainte de a fi cre~tini. Poporul însă 
nu le ştîe toate acestea, el ţine minte ,numai faptul 
iniţtal ca cei 'rce au venit. peste Români şi sub -stă
pânirea că.reta au rămas Blajinii, erau păgâni. 

Noi susţinem apoi că Blajinii sunt Români pen
trucă altfel Românii n'ar fi avut nici un interes ca 
să-i ţină minte, ar fi uitat de d'ânşii, cum a.u u-itat de 
mulţi alţii. _ 

· lnsă, fiînd Români de acelaş neam, negreşit că 
cei rămaşi erau în înrudire de aproape cu cei ce au 
pleoat Cei rămaşi vor fi fraţi, feciori,· părinţi,. rude 
ai celor ce au plecat, ~or fi fost persoase iubite şi 
scumpe: pe care lntr'o vreme de restrişte, la o cum-

. 
1) Vezi loc. ciL L'HlstQfre de la Grece, par O. D'J,\,zambuja p. 472, 
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pănă, la o nevoe mare i-au părăsit, dar pe care în 
urma inima nu i-au lăsat să-i poată uita. 

Ac,easta drag.oste explică şi păstrarea amintirii 
şi pedepsele ce s'au pus ca sancţiune pentru păs
trarea obiceiurilor legate de aceste amintiri. rt.stfel, se 
zice c.ă e foarte mare păcat a nu serba Paştele Bla-

• jinilor. Cine nµ serbează, oti vorbeşte ceva rău de 
aceasta sărbătoare, îl trăsne~te dumnezeu. 

Dacă ·aceste cr~din .ţe se gasesc şi I~ populaţia 
slavă, care conlocuieşte cu Românii, e posfbil că sla
vii s'o fi împrumutat dela ~omâni şi e posibil chiar 
ca împreună cu R0,nânii să fi emigrat în sus şi par-
te din Slavii de pe lângă Dun~re. Ori cum ar fi 
însă, Blajinii trebue să iie Români, căci masivul etnic 
cel mai mare la cate se găseşte ,această trădiţiune ' 
este alcătuit din populaţia româră din Basărabia, Mol
dovat Bucovina şi Maramureş. 

Din faptul că poporul ştie ca Blajinii sunt pe 
lângă Mare, rezulta de asemenea că într'o vreme au „ 
trait împreună şi amintirea că Blajinii sunt pe lângă 
lViare, e tocmai . amintirea că i•a lăsat pe lângă Mare 
şi deci ca Blajini· sunt Români ca şi ei. 

Părerea noastră e sprijiuita şi de faptul că a
ceastă credinţa nu se gaseşte la Românii din partea 
de jos a Basarabiei şi a Moldovei, şi nici la cei din 
Muntenia> din Banat, d'in Ungaria şi din partea 
suci-vestica a Transilvaniei. Aceasta 1ocmai dovedeşte 
că Românii plecaţi din Dol>rogea, tovarăş-ii şi rudele 

· Blajinil9r, s'au retras numai la Nord, iar părţile de 
sud erau cutreerate şi o·cupa1e de năvălitori. 

Din 'întreb,uinţarea acestor doua numiri: Blajini 
şi Rohmani rezultă încă ceva: Numirea Blajinilor este 
intrebuinţată de obieeiu de către Români, cum e şi 
firesc: ştiipdu-i că sunt rude de ai lor, nu-i mai 
numesc :şi Români, ci le zic numai Blajini, ca şi cum 
~r zice : ai n11ştri, cei blajini; iar străinii. îi numesc 
Rohmani, Rocmani, etc.,. adică întrebuinţează cuvântul: 
Rocmani pronunţat aşa cum au putut să-l pronun-ţe 
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nişte străini. Deci chiar cuvintele Blajini şi Rohmani 
arata că Blajinii sunt Români. 

Acestea toate ne arata pe de o parte legăturile 
noastre din vechime cu Dobrogea, iar pe de altă parte 
de , ce importanţA este folklprul-,-studiul le,gendelor, 
obiceiurilor, credinţelor şi al tuturor producţiilor in
telectuale, estetice ale poporului, care poate să dea 
istorei un material, pe care <:ercetările arheolqgice n'~u 
putut să-l procure. 

TB. D. SP~RAN1'1A 

• 

• 

, 

• 
·' 
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' ·CÂNTECUL TIMPULUf. 

.Eu sunt fiorul nepătruns, 
Iar neagra vecinicie-i casa mea, 
Eu surit hâtrânul Tiinp ce cânt 
Din pragul scund cântarea mea. 

Eu sunt Eternu 'n voi, ce sorb 
Din v·inele bătrânului P~mânt 
Puterea 'n ultimul atom 

' 

Şi iar privesc şi cântecul mi-l ,.. . can "· .. 

Iar voi, convoi de muribllnzJ1 

Voi toţi ai mei sunteţi„ şi ţări şi regi, 
Căci eu sunt Timpul' ce creez · 
Si sfărtn si cânt si râd de-a voastre legi ! 

' t • 

LVC'lA.M COSTl-M 
' • 

o 

J ' 
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Ce se poate face din lapte? 

Stiinta progresează , 
Mâine-, poimâne_, laptele dulce de vânzare în piaţă, o să 

fle ceva rar, ceva de modă veche ! ... Gosporlaru' cu lăptării or 
să dispară, (ţtd ustria laptelui o să schimbe vechile obiceiuri. 

Tot ceia ce făcea p.ână acum omul, va face de ad înain1e 
maşina. Ce să. te mai cbh1ui. tu t!rgovet, să fif vacă pentru 
apte, când găseşti pret utîndeni lapte condensat. concentrat, 
pu)verizat, tot atât de bun, de hrlnitor ca cel muls· dela vaci 9i 
pe deasupra mai uşor de păstrat şi chiar de obţinut. 

Volu · împărţăş,i cititorulu,i câtev.a lucruri nouă cu privire 
a Industria lapte·lui. 

Războitil, abia sfârşit-şi poate încă nu:-, pe lingă multe 
r\!le, a avut şi părti'le lui bune·: a deschis och·ii oamenrtor 
asupra unor lucruri pe care le'treceau cu vederea înainte, când . . ' 

nevoia nu„i strângea în spete. Aşa şi cu laptele. Este drept 
că, de vre-o 50 de ani încoace, se începuse o mişcare spre o 
i-ndustrialiiar.e a laptelui şi a produselor ce se scoteau dJnJel : 
unt, btâ11.ză, efc ••• 

Prepararea. lor se făcea mai c11 îngrijire, în uzine, cu 
procedee sistematice, dar atâta tot. Războiu) a RcormonU 
multe şi armata lu:ptătorllor dltţ. dosu) frontului, cea din fabrici 
ateliere, laboratoare, a făcut o cucerire însemnată în industria 
laptehii şi ritai ales a produselor ce se pot scoate din el 
ajungând chiar la lucruri uimitoare. 

Dar> să procedăm cu regulă. 
Se ştie c.ă laptele gutce. produs de mamelele (tâteie) anf

mal~lor ~amfferţ, este un Uctd alb.,d ulceâg, cu rliros deosebit, 
puf1n tna.1- greu de cât apa, etc. 

' 
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Ca compoziţie chimică, un litru de lapte~ cântărind cam 
i.030 Kgr contfne: 900 gr~ apă. 45 gr. de a substanţâ grasă
untult 45 gr. de un fel de zahăr numit lactozăt_ 40 gr. de ca~ 
seî~ă şi albumină (din care se prepară brânzaj şi vreo 7-8 
gr. de a lfe substanţe chfmicet s!ruri minerale. 

Separarea acest-0r·materîi, care coinpun laptele~ prelucrare~ 
lort ca să se scoată din ele anumite produse nouă, fonneazd 
obiectu I descrierii noastre. 

Aceste operaţii diferHe const:îtue industrfa laptelui, indus
trie mai tmportantă de cât ne-am -inchipei noi, care a luat o 
mare desvoltare în vremea ră2b0I~ h1i în Franţa şi Oennania şi 
ale cărei afaceri se cifrează astăzi la m uite milioane. 

Laptele este o sdbstanţă foarte ging[jşă, grei1 de. con~ 
serv~t. din pîicina multor neamuri de m_icrobl stricători cc~şi 

găsesc traiul în iapte. Pentru .1 pute.a fi păstrat vreme h1de • 
·1ungată, frebuia să se găseaseă mijlocul de a distruge ace,ştî 
mic r<>bi dăunătod. 

S'a u în trebuinfaf mai multe miji oac·e tri a ces f scop. 
1 \ Pasteurizarea. Se fierbe laptele âtâia timp, până ce 

aproape toţi mi-crobii vătămători au fost distruşr; in urmă se 
r!ceşte tare, pentru ca să nu se mai peia.tă desvolta altl mic.robi. 

2\ Sterilizarec1. Se fierbe laptele la o temper::itură de 
peste 100·1 aşa ca toti 1n ic robii să fie distruşj; în urmă se ră

ceşte şi se închtde în vase în care nu pătrunde aerul. 
C~le două pro,ee;:Ie-e descrise 1nai sus pă-Ştrează laptele 

câtva. timp. îl fac bun de intrebuinpat în alimentarea copiilor 
şi a bolnavilor, dar nu l păstrează vre;ne il1delungată. 

Acum vine rându l !ndustrrei laptelui Ea are de s:::op de 
, a. prepara tap-te'le aşa fel ca să poată fi păstrat vreme înde .. 
lungată. A.cest lapte se cunoaşte sub noo1,ele de t,apte cQ11-

densat sau con.:.entrat. Principiul este simplu: se fierbe laptele 
până se reâucc la jumătate, qd ra o treime d.lu cât a fost şi 
se închide astfel în Gt1tii, spre a fi păstrat. · 

Chimistul francez Appert a isbutit să păstreze, întâia 
oară, laptele asffel preparat. 

Prima fabrică de lapte condensat a fost înfiintată în Statele 
Unite de către Gail Borden I.o 1856.-Tot un american, Page. 
instali prima fa brică de acest fel fn Europa, în Elveţia, la 
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186G. De atunci toate naţiunile au adoptat acest sistem de 
prepare a l~pteluf, cate l luat astăzi o mare desvoltare. 

Lapte1e concentrat poate fi î.ndulcit cu zahăr sau nu. Cel 
îndulcit se păstrează mai multă vreme, este ca şi un sirop de lapte. 

Procedeul fabrtcaţiunif lui eşte simplu. Se ia laptele găsft 
bun de fabricat, adicâ de Ia vaci sănătoaset hţănite cµrn trebue. 
curat, i se adaugă 12-13!)/Ll zahăr, se fierb'e în aparate speciale 
cu încetul, până ce scade la jumătate sau o treime- din volumul 
de la. început şi âevfne un sirop de culoare albă verzue; s,e 
scurge apoi şi se răC'eşte pe încetul, punându-I in cutif ·des.tablă 
care sunt închise aşa în eât să nu pătrundă aerul în ele. 

Laptele neînduftit se prepară cam 1a fel ; însă, neav:ând 
zahăr şi fiind supus mai uşor Ia stri'căciune, se fie-rbe mai bi
ne., la 1201) ; apoi se răce-şte şi se închide în cutii fără aer. 

Procedeul de concentrare sau condensare al laptelui nu 
e altceva de cât scoate!'ea unei părţi de" al)ă din lapte şi de 
aici îngroşarea lu-i. 

Chimiştii s'au gâ,ndit că, dacă vor merge cu scoaterea 
apei şi mai departe, dacă vor scoate~o toatăt vor ajunge s~ 
usuce laptele, să scoată astfel praf d~ lapte. 

Procedeele îutrebu infate au fost '- numeroase ; toate duc 
la ace laş r~zultat : obfinerea p ulbe rli de lapte. - Se fierbe 
laptele până se încheagă. bine şi pasta căpătată se usucă în 
maşfn,i speciale, se macină şi căp!tăm pra'ful de lapte. Pentru 
a reface laptele se îa 125 gr. praf şi s~ toarnă peste el 875 
gr. apă caldă de 75\ 

Laptele "în praf este uşot de conservat şf laptel~ prepa 4 

rat cu acest praf este foarte aproat,e de cel muls dela vacă. 

atâta doar că praf.ul de lapte" pentru ca să se păstreze vreme 
indeluag.ată, trebue ca laptele să fi fost ~mânfânit înainte de a 
f1 fost prefăcut în praf şi laptele smântânit nu este lapte 
complecL 

Cele ce am arAtat până aici nu sunt de cât mijloace pen-
• tru a pregăti laptele, ca să poată fi păstrat vreme tndelu-n-

gată. Noi ne·~m prop.us să- arătăttt cum s,a ajuns ca să se 
capete din lapte produse Ia care nu ne-am fi gândit nici odată. 

După ce sta scos din lapte grăsime{l sub formă de unt 
şi apa prin fierbere îndelqngată, lnai r!măne în lapte caseina, 
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albumfna Şi lactoza~ Caseina este partea prfncipală. care intră 

1n constitutfn brânzeturilor. Ea se foate s.coate clin lapte, tn
chegând•o co. cheag sau cu cev.a acru. 

Această caseinA, scoas.ă clin )apte, e 1te partea care ser ... 
v-eşte, cum vom ară.ta1 tn industria nou! a produselor scoase 
din lapte. 

Ideia a pornit de la faptul ur.1nător : în lo~aJitătile unde 
laptele este întrebuintat mai cu seamă pentru scoaterea un-, 

tutui. restul laptelui nu se mai intrebuinteâză pentru fabricarea 
brânzei, căci brânza făcut! din laptele din care s'a scos ilotul 
este tare, sguroasă şi f~r! gust. 

Ar fi urmat ca aceste produse sau să fie întrebuinţate· Ja 
ingt!şatul animalelor, sau să fie aruncate. Chîmîştii s'au gân
dit rnsâ sl scoată din acest zer caseina şi să·i dea oarecari 
întrebtti11tări. 

Mijloacele lntrebuintate pentru a scoate caseioa din Jap- . 
tele firă unt sunt difţrfte. Ori care ar fL prfn<:ipiuJ este ace• 
laş: se încheagă caseina cu cheag natural, ori prfn ajutorul 
unuf mijloc artifl::ial. Se obţine astfel un fel de caş, care se 
separă de zer prin stoarcere, se presează şl se face astfel un 
fel de calupuri, care se trimi't în uzine spe<.tale. Aici caseina 
este uscatl, sf!râmatA sub formă de g1ăunţ.e sau pulbere şf 
in urmă amestecatA cu substanţe colorante, după cerinţă. Dfn 
acest amestec, la care se adaugă formol, se face o coi:A care~ 
cu ajutoruJ presei hidraqlice, poate fi transfomată în bastoane 
sau pilei, după intrebufnţârile ce va avea_ 

Corpul astfel obţinut, numit în franta Omnif(th, far în 
Germania Qalalith, este materia primă care a ajuns sâ înJo„ 
cnJascl cu succes Bhonita (cauciuc amestecat , cu pucioasl 
în 1:1are cantitate), materia de care s~ simtea atâta nevoie fri 
timpul răsboiului în industria automobfJelor~ a aviaţiei şî a 
aparateJor de telegrafie 

ln afară de lrttrebuiatarea .caseinei la prepararea c leiu1ui 
ca --care se lustnieşte hârtia, cu ea se mai apreteazA {scrobesc] 
ştofele; se lipesc apoi f>licăţle de lemn, din care se fac ari
pile aeroplanelor. bastoanele şi plădle de caseini. 

Această caseină, imiti foarte bine celuloidul, enihlimba
rul, baga~ua. ivoriul şi corn.ul, având şi avantajul de a nu se 

www .ziua constanta. ro 



589 

aprinde- cu uşurinfă, Ea S<e poate ciopJi, lucra rn strung şi 

lustrui cu uşurjntl, pentru a se face dintr'ânsa pjepteni, bu
t.oni, mlrgele, linguri, furculiţe, mânere de cutite, bastoane, 
umbrele, pipe, ţigarete, paftale pentru centuri, nasturi. cătă

rămi, tocuri şi fel de fel de instrumente în industria aparafe,.
lor electrice. 

Ojn zerul rămas dup! scoaterea caseinei, industria chi
mic.ii .a găsit miJJocul să scoată : zahărul [lactoza} întrebuin
tat la îndulcirea Japtehîi condensat în frabricile de ciocolată, 
în cofetărU, şi mai ap<Ji : a·cidul lacti.c, fntrebuinfat ln medieină, 
oţetul şi anumite băuturi fermentate (dospite). 

fată ce poate face niintea omeneascâ în lupta ei pentru 
a smulge secretele naturii şf a-şi croi un drum cât mai uşor 
n viaţă 

• 

• 

O. MllONEfiCU, 
Profesor C-~ 

• 
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lSP,TA 

e zarea parcă tta pustia. 
Doi cr>costârci plutesc tn soare. 
A rar un punct se mi;că 'n grâu, 
Iar tn porumb aâorme-.o· boare. 

Pe-o cărăruie şuerând 
Răsare un /lăcau depatte ; 
ln lan ti lun·ecă din mOmi 
Cepilei secera deoparte .• 

Şi„zin gând tot ttfărdmă I ncet. 
Neinţelesul na ... f pătrunde,~ 
Când iar, stăpd11ă pe flQr 
Ea dup'v claie se ascuntit. 

Şiretu-şi face loc pri11 grda 
Să-l secere doar pentru vamă. 
Nimic fnjar.-Când de odată 
'{jn, chiot /ang .. ,şi o năframă. 

• 

Şi Jărd să-i ridice-an spic 
Ea vama-ar vrea-o •.• la /dntână; 
Jspita-i ~reşte' ,i piept-şt'ncet 
Ea•/ prinde fJe flăcău de m.ână ... 

t'tJCl~ti COSTlN 

CIi) 
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SONET 

Când mii de vrăji peste g.rădină, luna 
Urzea în taina adormitei firi, 
Eu nu ţi-ăm dat nici erini, nici trandafiri, 
Din visuri nu ţi-am împletit ~ununa. 

In f)reajma ta, de-am fost întotdeauna, 
- Din orice gestt din vorbe, din priviri -
Eu t1'an1 cules anume tălmăciri ; 

• 

Iar de-ai zâmbit sau nu, mi-a fost tot una. 

Şi tot!1Şi azi--p~ braţe-mi odih1i'ită 
!.1upusă-ţi pleoi privirea aiurită 
Şi tremurând, sub moale catifea, 

N\ă laşi s'adun a sânului tău rtea; 
Căci mat presus decât orice ispită 
Te ~am cucerit cu nepăs-area mea. 

V. LAINICIANV 

www.ziuaconstanta.ro 
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CELEI PLECATE 

S'au dus de mult cocorii şi toamna-I pe sfârşite •. ~ 
Haotic strigă vântul, ·drumet rătăcitor, 
Şi una câte una, de soare văduvite, 
Mot florile ·~n grădină pe umedul răzor. 

Se scutură şi merii ' de frunze pe cărare 
In vuet surd de ramuri ursita blestemând. 
Ş,i pu.rtător de tnută şi rece >nfiorL\re 
Amurgul se coboară mai trist ca orişicând. 

Dar gândui meu Ia tine înaripat porneşte, 
Frumoasa mea cu ochii şi zâmbetul virgin, 
Ztlrind fără odihnă, zorind sărbătoreşte 
Spre ţara unde cerul e pururea seniIJ. 

Spre tJne-acolo unde în ceasul înserării 
Asculp cu~ râd zefirii prin foi de palmier, 
Cum tot mai mult sporeşte din largul dep-ărtării 

S1îelnic ca o şoaptă un câ,ntec de năer. 

Te văd păşind aevea, uşoară şi senină, 
Pe-al~i ce dorpi sub văluri de umbre viorii. 
In păr cu flori de lotus, de nalbă şi glicină, 
Te văd aşa · ciţm gândul meu, pururi ta dori. 

Şi 11it c:•afară·i toamnă şi noaptea e tâ.rzie, 
1ml uit de vtnt şi ploae, de_ propriul meu chi·n, ~. 
ŞI 'nfior-at de doi uri mă pierd tn reverie 
Cu fruntea rezemată ele recele ~min. 

V. LAllflCBAHU 

www .ziua constanta. ro 
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AMOR SI ATOMUL 

(M. OUYAU) 

Spre ceruri câ11d pornise amorul •nnartpat, 
Să cucerească lumea dintr'un avtlnt, fntreagă, 
Simţi atinsă 'n aer aripa lui pribeag(} 
De nu ştiu ce, ca fierul de tare, 'ntu.necat. 

S' opri surprins atomul, ln veci nestrăbâtut, 
• 

lnchis tn sine tnsu~i, materia-i opu-se 
Şt z~ului, supt care stau suflete supuse 
De sf ânta-i teg'ătură, ·se 'mp otrlvi 1 n.crezut • 

.,, Te du !" li zise__:,aton1ul. "Eu scap puterii tale 
Cu prafu-mi f în ; aceea ce · nu-s„ sd 'nltitur ştiu, 
Cuprind orice fiinţă ca un părete viu 
Oin care ca să scape ea 'n veci nu află cale." 

ll ascultă amorul-ş.I-apoi, divin, zâmbi .. ·• 
Ca un fior de iute, ca . unda care creşte, 
Sur(i~u-i, nesfârşitul, ce lumile robeşte, 

, Ca spiritul de tare şi de p.eprins ·spori. 

s> aprinst 'n toate viaţa; cit largul cânt certsc 
Se '11/ioră atomul şi singur nu fu nimel; 
ln lume-acelaş suflet bătu din adâncime 
Şi pdnă 'n slăvi-gi toate ctJ.nta:u in cor : lubtsc ! 

Trad. de P. P.. STAMESC1' 

I • 

• 
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SĂ NU UITĂM[ 

\ 

Ce frebue să fie Dobrogea 
după război 

• 

• 

De două zHe, comunicatele ne vorbesc de rna,intarea 
rupe·tor ruso-româneşti din Dobrogea şi de re.tragerea unui 
duşman care - să nu uităm -, făcând ultima lui mişcare, 
desperat!, de ofensivă,_ se gântlia, precum a şi spws-o un cri
tic francez, mai mult la ,regătirea unei mai bune sftuatii de
fensive pentru vfitor. 

Jn mişcarea lor spre Sud, German:o·-Bulgaro-Turcii fac 
acelaş lucr·u pe care l~au făcnt şi când, la incepCttul lui Sep
tembre trecut, generalul Averescu a frânt ata~ul încrezător, 
hrănit de izbit.oare succese>- al lui Markensen, •făcătorul de 
minuni•. Ei ard sat ele. 

Aceste sate~ maf ' to-afe înfloritoare, cu mult superioare ca 
aşezare, aspect şi gospodărie. s~telor 'bătrâne de dincoace de 
Dunăre, infătfşează munca noastră stărui1oare de jumătate de 
v~ac. Atâ1ia, pe lângă miile de ţărani păgubi1i. îşi vor aduce 
aminte cu durere de frumoasele biserici încăpătoare, de şco

lile "'J)rimitoare şi binefăcătoare pentru toate naţiile, ce se înfră
tiau acolo, de solidele case acoperil~ eu tiglă, ln care donă 
genera tii strâriseseră agonisita 1o·r. 

I._ Dar încercările de astă:1i vor trece. Ne vom intoarce a-
tolo şf ne vom pu·ne iarăşi Ja lucru. Mai trainice şi mai mân-
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dre se vor 'rtdica locuintele dărămatet dovedind astfel încă 
odatâ ce neam clâditor şt orânduitor am fost totdeauna şi 

' suntem acuma. 
Dar tnvătltura groiavă de aţi va trebui să ne m.ai lnvete 

un lucru: să fim şi colo11izatori. 
Până a<.uma n'am prea fost. Am intrat în vechea Dobroge 

turcească fârâ un caracter national râspicat. Am găsit-o p1â
dată, cu populatia împrăştiată, cu vechiul , stăpân musulmart 
pleeat rn lume şi hotârât adesea s.l nu revie supt stăpâni·rea 

' 
creştină. Condiţii mai bune pentru 11aţionalizarea propr1etd/ii 
mlcar nici nu se puteau întâmpina. 

Şi noi ce am făcut ? Dacâ este azi o întinsă şi înflori· 
toaie1 o superio:iră proprietate bulg1reasc!. nouâ ni se dato
reşte în ·i:ând~l lntâiu. Am tolerat aşa de mult ace.astâ vicleană 
infiltratîe, cu scopuri evidente, rn cât am putea spune că am 
creat-o noi. lar. fiindcâ-i ttebuiau ~i munc;itori <:u palmele şi 
veeini s~raci• ptin cari să-i crească mândrta şi conştiint" de 
dominaţie, am introdus acolo, câ'nd şi când, cum s'a întâm
plat şi făiă a le mai purta gdja, bieţi vete(anj obosiţi, de,sw 
gustaţi de viată şi incapabili de muncă. 

Atunci când acteJe oficiale vor ieşi la iveală, sa va ve
dea cum ne-au răs,plătit aceşti tmproptietărJţi ai noştri. c·ari 
sunt Bulgarii dobrogeni, se va şti cu cât: au contribuit ei la 
succe~ele duşmanului dorit în as.cuns de ini.mile lor . 

• 
La întoarcere. va trebui să tragem conclusiile. Actele de 

trâdare vor lăsa. prin toate urm:ârile lor, atâtea pământuri 
de răscumpărat. Nici cu un chip ele nu vot mai putea fi Jăw 

sate, la cea mai gingaşe granit~, în mâna ·celor totdeauna dls· • 
puşi să ne vândă. 

In n1area o.perti âe tăsp/6-tire pentru zdravănul ţdr(ln os„ 
taş, Do6rogea are un Joc de frunte, şl cine-l va 111/elege şi 

va aduce ,la fndepJinire ceiace trebue fdcut, va Ji dat Românief, 
tot odatd, o garanţie s.ocialti, militară şi naţionald. 

27 Octombrie l9H5 \ Din N. IOllCA 

Răiboiul ao.stru ln note zilaice. Vor. n. pag j'r/ 

* * * 
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Dobrogea şi Wron Costiti. ·Intr.'o glossă Ia tratatul siu 
polon în proză, Miron Costin /V. Bogdan, vechile cronici, p. 
191. nota 2/ spune : «Domnul· Basaraba a jăf1.tit în vremea 
Turcilor cetătile din Mesia. pe lângă Baba [Babadag)> şi un 
munte aproape de Baba este. nu·mit ,până astăzi de 'f.urci : 
-Muntele Comisului~, căci acolo,. ,s1'ţpt acel rnunte, a pierit Co
misuf de mâna Domnului său, a sus - numitului Domn· Basa" 
taba ; aceste locuri însă dincolo de Dunăre. nn în Moldova•. 

(E1 vorba de eix:pediţia tn Dobrogea a lui Radu. Şer;b'lln, 
.nepotul lui Basarab 4

''; d~ Studii şi document.e, l'V, pp, 116 -ţ). 
Dfn Revista istorică an. VU. No. 4-6 April Iunfe 1921 

pagina 156·. 
N. R . .,Mun·tete ·Comisului(• ar fi, probabil, vârful numit 

a>St.ăz.i Consul. lâog4 satul Alibeichioi, în jud, Tulcea . 

• 

' 
• 

• 

I 

' 

• 

' 

• 
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PROECT 1> 
De ab.ecedar pentru şcoala romăneaS-cl din Quadrilater 

l) Imaginea obiectuluj de intuit, al cărui nume se predă. 
2) Numele obie.c'tului, tradus apoi în bulgăreşte, însă tot 

cu car~ctete româneşti. spre ex . 
• ou„eite; ac-iglă ; om-ciuvec, etc .•• 
3) CUşeele vor pteienta scene din viata proprie a poporala 

bulgar, arltând tndeletnicitile lqr de ptedilectie : muncă c.âm
pului şf grădinăria (cultura zarzavaturilor· şi în speciaî a po· 
mi lor rodito rL) 

ln privinţa portului. trebue observate nuantele care file 
ca el şâ difere de al ţăranilor n,oştrl şi anume:. a) haina pre· 
văzută în fată cu nasturi şi găitane: b) pantalont; balonaţi 
lu eraţi în casă din dimie. c) Căciula de format rotund şi mai miel 
decât n locuitorilor noştri. şi d) . Ca lncălfăminte„ oplnci peste 
oblele groase · de casă şi legate cu oojJte până la înăliimea 
genunchiu 1 ui. 

4) Ordinea exerctţiilor poate fi aceeaşi c.a In abece
darul oficial, 

5) Prin acest sistem de abecedar se obtin utmătoarele 
avantagii; a] Se leag! mai solid familia şi elevul de şcoală: b) 
EleV~l prinde m~.i cu m:Ultă uşurinţă îpvâtarea limbH. de oarece 
are tn faţl , tr-aducerea în lirnba sa propie a cuvântului româ:. 
nese. S'ar evita atunei cetJrea în mod mecanic precum: şi 

alt~ greş~U. c} Limba românească şi deci, pe viitqr. cultura ei devin 
accesibile majorităţii e'T'evHot~ iar nu cum e cazul in prezent, unei 
reduse rnlnor-ităţi (aceasta datorin.du-se în mare parte şi Upsei 
unui abecedar po'trivît- acestor elevi). d]fnvătătorul e scutit de 

• 
1.1 Supunem dlscutiunii membrilor tnvăţămân tu lui prtmar ac~st ar· 

ticol, deschizând o .rubr!ceă spe-da1, pentru publica rea: părerilor O-lor. 

www .ziua constanta. ro 



înterpret'i
1 
de cari uzează în prezenft pentru găsirea cu-vântului 

corespunzător în lfmba bulgară, el găsfqd ln trad4cere acel cuvânt. 
e-) lnvătătorul se famHiariz_ează astfei treptat, treptat cu 
această limbă şi, in modul acesta, insuşindu-şi întrucâtva cu
noaşterea ei, c.on tribue p ~ nesim tite la îndulcirea acestei stări 

sufleteşti, înrăutăţite, ce stă deacurmezJşul în calea interesului 
nostru general:, înfrătirea şi îmblânzirea acestul. nea-m terestru, 
care socoteşte că pe ~alea asasi:nârilorne va depărta de con
tactu I ce, în calitate de stăpânf, îl avem cu el. 

Având în vedere că exet'cfţii!e dela finele abecedarului 
oficial sunt mai desvoftate, la acesta vor ·u neapărat reduse 
prin f-aptui fntroducerei traducerilor. Tradu<:erea se va aşterne 
deasupra sau dedesuptul cuvântului român~sc, nu în prelungire, 
spre a nu se împiedica citirea curentă„ spre ex: 

Rom. (Ionel, î grale) (Ionel se joacă. 
Numele proprii îşi vor păstra absolut forma românească 

ex. Popescu, Ionescu, Georgescu;- Nlcolescuetc. nu Popof, 
lvanof, Oheorghef, N'icolof etc„ 

Pentru alcătui rea acestui abecedar. evident. se cere cola „ 
borarea a câtiva colegi întruniţi în Comisiune, cunoscători al 
limbii brdgare precum şi obiceiurilor acestui popor. 

Se oere şf câţiva de-senatori buni, cari să lucreze figurile, 
iar exerciţiile de lectură ce urmează, să lămurească desemnul 
di'n clişeu. Proectul a.sttel alcătuit şi în conf-0r01îtate cu „Re~ 
gulamentul" relativ la cercetarea şI aprabare1 căiţilor didactice 
de curs primar, publicat în "'Monitoru? ofîc1al11 N o„ 208 din 1 ~ 
Dec.embrie 1908 \va 1i supu-s aprobării Ministerului lnstruc!fu,nii. 

Acest abecedar poale servi deasemenea şi la grădinele 
de copii. 

15 Iunie 1921 
• 

TB01'1A 1'1A'flltSCtJ. 
fo11t tnvăţltor-diriginte 

în co m. Raltovawde-Jos Durostor 

• 
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Cărţi · şi reviste. 
(Primite ta redacţie) 

l. Da.co~România = bnletinul ,.Muzeului limhei române'', con
dus de Sextil Puşcarfu. An. l. 1920-21, 
C.luj ln editura institut. de arte grafice 
"Ardealul". - Guprindţ numeroase arti· 
cole ·şi studii de fil.ologie semnate de Sex
tn Puşc·ariu, Vasile Grecu, NicQlae 
Drăganu, Theodor Capidati, V. Bo · . 
grea, SUviu Dragomir, Alecu Pocopo
vic1. E , Herzog. O OJuglea, C. tacea, 
Viviara G. Starkey, Al. Borza;. ·apoi 
n1nneroase recensiun.i şi o foarte in s -

t• 
• • • 

tructlvă cronică.' O reconizindăm cu stă
rui.o ţă a tenţiel pro f.e so ril'O r de limb a şi Ii
ter atu n1 română. PretuJ :· lei 150~ 

2. La centenariut n1ortii lui Petru Maior, cu:vâ.ntări come
moralîve rostite f h aula Uni 1Je-rsită ţii din 
C~uj, ln 2jl'5 Febr. 1921. da Al. Lapedatu, 
Ioan Lupaş şl SextîI Puşeariu. Cluj 
1921. Institutul de arte graf. uArdealul''. 

• • 

3. La centenaru.I lui 1.tasile Alexar1dri, 1821-1921 de 
S.ever Zptta: Iaşi 1921. Tipogr. Progre
şut. Pre.ţ4 I JO lei. 

4, Ioan Neculce, Buletinul Muzeului Municip'.ll dtn laşl. An [ 
fase. t Oct. 1921. Ap:1re periodiţ sub 
auşpiciile Primăriei Comunei laşi, Cuprin
de n•1m-eroase studii şi documente publl ... 
cate de Gh. Ghibănescu, A. Băleanu, 
N,. A. Bogdan, M. Costăc.hescu, T. T. 
Burada etc. 

5. Die ron1ănische. wissenschaftHehe Be,vegung auf dem 
Gebiete der Geschichte, Sprttchkunde 
und Geogr-aphie seit 1.918. De profe„ 
sorul: P. Arbore, în ,,Fesfschrift zu dem 11'. 
deutschen Ferfenhoc.hscti;nlkurs. Sfbht 1921 

• 
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