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. . 
. Cel oare cunoaşte trecutul istoric ,al D0hrog4i 

~i a călcat mai îndelung pământul , ei, o~serv.ândi oa
·meni, Jocuri. şi lucruri. acela nu va lua drept axa.:. 
gerare, părerea că. ea nu are sam·ăn în f~uropa~ · Ai • 
crede că un uriaş din vremea legendelor •.. :v,roind. 1 să 
facă o jucărie . pentru vre-un copil ·de al său. a, făurit 
~cest păm.ânt scuCl}p nouă, înciogâ9'dn-l cu 1 lanţ. 9,e 
ape din trei părţi. 

P_ământul ei este. în miniatur:ă, o, aduI).ijtufă.9e 
tot soiul de reliefuri, tnt-âlnite .în largul lumii. :lei 
munţi. mai încolo dealuri . . podisuri, şesuri.1Ici belµt 
largă a unui munte de granit, dincolo pîramida.,oo. 
.porfir a Consulului. [,ângă Măcin se , ţin şire de _şjr:e; 
.mai spre Măqăstirea Cucoşului podişuri inaJte ·de 
roci eruptive; spre margine «munţi» r-ăzleţi -ca rl;)~ 
nis-tepe. Pretutindeni varietate de-forme, tje cµlQri, · 
de îmbrăcăminte. Creasta de lângă Camena -~on~as
tează prin Rorfirul roscat. desgolit, cu pă_durile ,dese 
ctln spre C.eamurlia; ciriteii .zdrenţuiţi'. numai .sp~n,i. 
strânşi grăm.adă, susţinându-se reciproc •. de pe ~pi
narea Beştepei . _par -cerşitorii vegetali . faţă 9e -teii 
mari, tufoşi dintre Meidanchioi şi Ni09liţţl~. · , . 
. l)e te scob.ori ·mai spre. sud. dealurile ,e:u „spln·a::. 
re.a· ca .netezită cu Ulâna. sun't num~i :os-qare:. şi: P.ă~ 
ş·un.i. ,.Rar~ spre v.ârt'ul -lor~ piatra de clesu pt 1ese..1a 
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iveală. Dacă tţi îndrepţi paşii către Sarinasue. şesul 
tntins e una cu luciul mărll. 

Varietate neîntrecută este şi în pământ. !vline ... 
rale de tot soiul; roci şi mai felurite : dela granitul 
exploatat la Turcoaia, p.ână la marmure fel de fel 
împestriţate, ori caolinul alb ca crida; dela cvarţul 
ca cristalul, până la minereurile de cupru şi fer de 
la Altân -tepe, ori Cineli. o urzeală neîntrecută for
mează temelia acoperită d.e lutul galben, uşor sgâ
·riat ee fierul plugului~ 

Spre nord. svârcoUrile cele ·mai vechi ale pămân
tului au ridicat munţii ;, spre sud, păturile din pă
mânt nu au fost decât usor înălţate sau lăsate, când 
oprind valurile tnărilor trecute, când înlesnindu-le 
s~ în~i.nteţe pân_ă Ja poalele munţilor mai falniei de 
qât .. ,,z1. 

D'apoi variaţia apelor'? Spre răsărit Marea Nea
gră mărgineşte Dobrogea cu azurul valurilor liniş-

. tite; spre apus bătrânul Istru îi mângâie coastele 
cu . lenevi tele lui. ape. pe când spre nord delta. nu
mai stuf, ascunde svâcniturile unei vieţi bogate, la 
care iau parte pământul care se naşte şi vietăţile 
care îl împodobesc. 

Jn munţi, izvoarele gâlgâie mai adesea: îri dea
luri. unde şl unde, aşa de rar, în cât e loc de slavă 
pentru Creator; mai la sud stropii rari de ploaie cu 
sgârcenie sunt supţi şi duşi la adânc: apa rece se 
scoate cu lanţuri lungi trase de cai; este magnetul 
chemător de oameni. Spre nord râurile cu:rg în văi 
largi, umbri te; spre sud~ ,·remelnic, în brăzdături 
adânci. cu malurile apropiate, miniatura vestitelor 
văi din Colorado. Peste tot se întinde un ·cer mai 
adeseori senin; când norii nu..:1 întunecă, soarele se 
uită lung· îndărăt, răspândind pe cer ca şi peste 
ţarini. mantia de purpură a asfinţitului. ' 

O· adevărată corabie a lui Noe, este pământul 
1 Dobrogean. Mai ales primăvara şi toamna, când a~ 

pelc sunt împânzite de puzderia păsărilor călătoare, 
furnicarul cel mai bogat" de animale în Dobrogea se· 

• află. De la .mistreţii c'ărora le plac~ desişul . umbros 
ăl plaurului. până la helghea ca ninsă. lungă de q 
~):lioapă_ ~ ~el~ vulturpl măreţ şi pajur ~ voini9. pa~ă 
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la auşelul ce-şi ţese din pâslă cuibul ca o pungă, a
ninând u-1 de vâriul ramurilor de salcie, or.i pescăru
şul albastru numai smaragde şi topaze ; ·ctela şarpele 
lui Esculap, gros şi lung, până la şopârliţa cu bumbi 
de sidef; dela lenevosul somn şi' gustosul morun~ 
până la SV3rluga cât un vierme; dela lăcusta pusti~ 
toare, pâ·nă la ţânţarul aducător de friguri,-to.t no
ianul animalelor felurite mişună prin iarbă,_ pe sub 
pământ, în ape ca şi în aer.· Unele au .venit de dc:
parte; altele, musafiri vremelnici, dau un colorit exo
tic. Flamingii din delta Nilului iac uneori vizită nea
murilor sale dela gurile Dunării. iar vestitul ; şarpe 
Boa îşi are drept reprezentant pe Exijx jaculus. car.e 
stă toată ziua ascuns în nisip. Familii răsleţe de foci 
stau ascunse în grotele săpate de valuri .la 'CaV;arna . 

Şi plantele dau Dobrogei un caracter · exotic. 
Până aproape de Agighiol, liliecii fnfioresc pe coasta 
dealurilor. iar seminţele plantelor din 1'ranscaucazia 
şi Persia, au încolţit pe pământul dobrogean, alătu
rea de obişnuitele flori de prin mele~gurile n9astre. 

Acela.ş amalgan1 se observă şi printre oameni. 
Nu este numai babilonia în ,spaţiu, dela 1'ătarii în 
stângere şi C}ăgăuţii cu origine enigmatică, până la-
1 talienii cari au menţinut vioiciunea lor mcridionaţă l 
până în satul Cataloi. E mai ales variaţiunea î-n timp. 
ln Dobrogea. mai mult decât oriunde. se găsesc su
prapuse civilizaţiuni stinse. străvechi, straturi ,isto
rice, continuând pe cele geologice. Era într·o vreme 
ceia ce azi e polul nord, marginea luinii cunoscute, 
limita cotlonului marin în legătură cu. Medi.terana 
străbătută în lung şi lat; vechii istorici pomenesc 
de gurile Dunării cum se pomenia pe vremea· lui 
Cristoi Columb de gurile Orenocului. Se mirosia bel
şugul grânarelor dindărătul lor; se întrezăria impor
tanţa stăpâ.nirii lor. De aceea pe marginea Mării.· ca 
şi pe marginea Deltei, la Istropolis,. ca şi la l.T lme-:
tum. se înşirau cetăţi, puncte de observare. greceşti·; 
romane, bizantine, genoveze~ turceşti . . , 

ln brazda răsturnată ·de plugul noulur· colonist, 
pe lângă aurul seminţii asvârlite, sticleşte şi· 'aurul 
monedei înmormânt.ate de ·mii şi mii ct·e ani:' Sârgel.e 
ctstasilor lui' Dariu ·s:a· amestecat eu al;!ela al tuturor ' . 
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·~popoarelor din· care se ,trag .neamuri;le de azi di:O 
.peninsula rBalcanîcă. Dobrogea era trunchiul prin 
~e seva ;rădăcinilor resfirate in 'întinsa -stepă .eura
siat<ieă. trecea spre cununa frunzelor şi a roadelor 
.desfăşurate mai târziu ,în sudul Europei; era puntea 
.. pe unde. iafnă şi .vară, veacuri peste ,veact1ri. fu-rni
oorul omenesc ·· nu mai c0ntenia. 

·straturilor istoidce s'au supr:a.pus 'aceJea ale 1ţo
··gentl'elor. 'Cd toate că puhoaiele Gurg-cau pc -aieit&u 
·"'\'"îoiaiune. cum clocoteşte apa în gâtuitura din munte. 
nu ~c tle·admis ca frânturi din •viaţa atâtor neanru:ri 

:.dl'feri te să nu 'fi ră-m.a·s locului; procesul transformării 
::-inoon:şti~fnte a sufletului atator popoare felurite, nu ,se 
1~te să:n.u 1i 1 rămas .ca. o abureală măcar. în sufte
~tul u·nora din popoarele· d"t> azi. FoJklorul dobrogean 
-a.re ·aeeeaşi importanţă ·ca .şi descurcaFea trecµtului 

,.vijeli€>s al. pro:vin·ciei noastre tr·ansdanubiene. , -
·De .tr-ecut se leagă prezentul: ~ prin el. zilele de 

4 mâin·e. Dobrogea. cu gurile . Dunării şi portul C:oGs-
tanţa. este 1fereastra pe unde se aeriseşte cuprinsnl 
ţării. ~pe unde vine lumina şi căldura c-asei •noastre, 
altfel o clădire begată d-ar plină de umbră· şi în care 
·st,arrîntinde mucegaiul grânelor putrezite. -Făr.i ea 
ne~am ,înăduşi în săul nostru. Ea'-e prietenia1lu'l'lTei 
largi, ce ne scapă de duşmănia lăsată cu ,voja no~s
:ttă să se încuibe la hotare .de jur împrejur. f)rumu
lui dela nord la sud, din vechime, s'a şubstituit ePl 
dela apus spre larg.ul lumiL Puntea de gb.iată pestt 
ea.re spune t)vidiu că treceau neamurile sf.răv.e~hi 
,prin nord~ noi am inlocu'it-o prin cea dur.alnică. o 
, podoabă a civilizaţiei noastre. care duce la Cons
tainţa. Am spart zidul de ape şi am creiat. o poar.tă 
-nouă" nu mai p.u·ţi n importantă în vHtorul economic 

..,al rEuropej. ca 8i cea veche. Ea e.ste a noastră; tre
tbuie Lsă ~rămâie 'a noastră. Glasul ;v:eehîlor amîntÎii, 
-prin titulu.:_tur:a lui l\1irecc:, n~:o .spun~ ~ere.u. Ff.;)ndul 
curat romanesc. descălecato-r11- c1oban1 din -vârful n1.an
ţilor, ni-l repetă - intr1una. Sângele celor dela Plevna 
tl ·tntăreşte în co,n.ştiinţa noastră .. Prin muncă, prin 
dragostea în care învăl-ui m oamenii şi. locurile din 

.e~~ i:-ţ.?sonanţa· glasului strâvcch iu.tre.b.ue m·ărită., pen-
"~~;·~- să s~. ,P.ă~tr,~~~ ~n_ .v.:îitof. ,~-~~Cf;'!SJ.a.' ~-&.~:-~~tqfia 
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de azi, mai ales, datoria sfântă a celor ce-şi du~ viaţa 
în ea. 

Jucăria fiului de uriaş· este aşa de perfectă, în 
cât studiul ei poate da de turcă unei armate între§fi 
de cercetători. Orice specialist poate g·ăsi de lucru 
în ea; numele multor învăţaţi străini şi români este 
leg·at de ca. Dela Herodot la lvloltke, dela Strabo la 
Peters. dela'.Spratt la Suess, aei mai de seamă oa-
1neni de cercetări. şL-au îndre.ptat pri vi rea spre acest 
pămtlnt în toate interesant. Răscolirea ţărnei care 
acopere cetăţile vechi .. ori cercetarea pământului atât 
de variat, studiere~ adaptării fi inţţlor în delta ce se 
formează, manifestaţiunile frământării de con vieţuire 
a atâtor elemente etnice, închise în acelaş · mediu. 
tauna. flora, antropologia ei, atât de caracteristice 
prin amestecuri de forme depărtate cu cele locale. 
de forme ancestrale cu altele noi, fac din Dobrogea 
un laborator intens .. un câmp de cercetări cu roade 
preţioase pentru orice· ramură de ştiinţă, dela mi
neralogic şi până la sociologic .. 

Prin străduinţjl serioasă a tuturora, prio cola
borarea asiduă a cercetărilor ţ,i a l)obrogenilor cari 
ţin la bucala lor de pământ a Romanilor cari îşi 
dau seamă de excepţionala bogăţie şi variaţie a ţării 
lor, se poate înfăptui undeva , pe pământul ei, acolo 
unde se va găsi un suflet de om energic şi cu 
voinţă , cel n1ai frumos monument al dragostei de 
Joc: un n1ândru mu1eu 1·egional. Numai mâna să o 
întinzi şi se poate prinde de oriunde ·un obiect in
teresant prip,.sine, păstrat pentru generaţiunile vii
toare. lJn muzeu complect, b.ogat, variat, cuprinzând 
toate domeniile, dela. piatră, gâze şi până la oameni. 
se poate lesne înfăptui, ca altar al dragostei de ţară 
semn~·de .reală şi puternică legătură intre trecutul 
până în vremea poveştilor şi viitorul atât de mândru 
între1ărit. 
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O C H 11 
· (Din SuJiy Prudhomme) 

Albaştri, negri1 dragi, frumoşi, 
Câţi ochi n'au căutat spre soa.re ! 
Acum ei in morminte dorm, 
Iar '. soarele tot ntai răsare. 

Nopti dulci, de·z~n farntec negrăit, 
Atâţia ochi au incântat .' 
Şi·acunta stelele lucesc, 
Iar orhii s'au inlunecat. 

Să se fi slâns privirea lor, 
Pe totdeauna abătută ? 
O, nu! ei numai s'au intors 
Spre-o lume nouă nevăzută; 

Şi precum stelele ce cad 
112 cer işi schimbă locul lor~ 
Aşa şi ochii aţipesc, 
Dar n u·i adevdrat că mor! 

,_4.fbaştri, negri, dragi, frumoşi, 
()eschişi spre ţărmuri fără nume, 
R( dincolo de groapă vad, 

· Când s'au închis aici, in lume. 
Rozmarin 
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PAGINI DIN ISTORIA CULTURII ROIANESTI IK POBROGBA 
INAINTE DE 1877 

- ~-
. I 

Un articol al lui Ion lonesc1:1-dela-Brad 

La începutul anului 18'55, Ion Ioneacu-dela·Brad a publicat 
în revista lui Vasile Alexandri dela Iaşi 1) un articol întitulat 
«Românii din· Dobrogea», mai puţin cunoscut decât opera lui 
agronomic;ii, etnografică şi statistică; apărută la Constantimpol,· 
în toamna anu lu~ 1850, asupra căreia vom revenl cu câteva cu';. ·· · 
vinte m~i departe. 

. In legătură cu studiul de faţă, dăm aci, în rezumat, artico-· · · 
lui distinsului agronom şi statistician român, atât pentru obser.'· 
vaţiunile şi constatările lui interesante, cât · şi pentru sentimen-
tele patriotice ce i-au dictat frumoasele cuvinte de încheiere. ·, ,,· .. 

• • l 

<(Nu es te ţară pe lume,» -- zice,\ fon Ionescu-dela-Brad, - 
iicare, în°tr'aşa îngustă întindere de pămi\nt, să euprin1lă m11.i-
1nu1te monumente artistice, ca Dobrogea .... 

<.<Din distanţă în nistantă,» - ndăoga el, - «foarte aproape 1u1a 
'de alta, pe movile şi pe dealuri, se yăd ruinele cetăţuilor ro
mane, atât pe ţărmurile ~lării, c,1t ş1 pe malul Dunărei. Aseme-

1
) u Ro,;ui11.ia Lite1·m·ă11 No. 2 din 8 Ianu~rie ·1856, p. 18 - '1 ~. ·' · 
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••a, JD iruji.cw f~l'ii, se văd, din ~are iXl zare, tleoşebi de Tumtle 
de oe-tAţi, atlt de multe movile naturale şi artificiale, i•etU, de 
l•-a.m privi ca morminte de oşti, - din care m uite 1i son t, -

\ 
am puten 1.ice <:ă Românul in Do'bl'-ogea calcă _pretutindenl pe 
r\linile mMirii strămoşilor sii. 

,Pentru un arheolog român, Dobrogea antică este o minn nouă 
t,i înavuţită. Cetăţuile romane, dtirAn1,ate de toate gintele ce au 
t'.ălcat pe pământul Dobrogei„ sunt semne invederate âe temeiu
rile ee nvea:u Romanii de a vedea năvălind pe acolea asuJ!ra lor, 
~ prin o poartă firească, toate neamurile barbare din Europa 
f}Î Af!ia. Căile de la n)are la Dunăre s.unt făcute de Rc,mani, stră
mo§ii Româpilor. Aşa, intre altele, este un d:rum aşternut ,:,1 
piatră, care merge paralel cu şâ:ntul, căruia Tureii, impreunlî 
<:'1 celelalte popoare, ii aic şwnţ~i 1m Traian; şlt d:rtH!l merge 
tlela Silistra la Ealcic ..•• 

«Coloanele de m_a:tmllră şi de granit, ~apitelurile de -stilul cel 
mai curat, ornamentele iscusite ce zac in ruine sunt o dovadil 
în,:redintătoare. că Romanii au ocupat locurile acestea pe când 

f 1'~ a~l~· laţ d'ât!~'C ·a,J;ţ,trufe.S'etă 'W- tel1 mâ{ in"a!f grad de' înflori~: U 
Kiu\!fen~, vezi idoli scol>i1i1'cu o- iseusj,nţăi pot' zice, ·neiniitalii 
încă. Tot aeolo, in zid, am găsit o piatră eu două capete de bou, 
ineunjurale eu ghirţandă şi despu:rţite cu ~tele, piatră ce se14-
mănă cu ornamentele ţasei municipale din Turin; un aghezmata:r 
mare, de marmoră, scnlptat întocmai ea beni2teriul din Pissa : 
1.1dul de la )fang.alia, care formează portul ruinat, seamănă cu 
,aeel dela Civita Veccb.ia; ten1plul Dian.ei dela Amcerea_ 1), de&
gropat de călugării români, cari 'şî-au făcut acolea o mănăstire; 
templuJ dela Nicoliţel, cetate zis}t a lu,i Traia9, preflc.ut in bise
rică; stă'vil.1. - ă~ piatră 'Pe diurnul Silistrei şi o n-îulti1ne de alte 
asemenea lucruri rămase din vechea stvăh;cite it Dobrogei, suot 
o -dovadă de inrâµrirea popoarelor· apusene a!l>upra· acestei ţări, 
~ mnriinile între Europa şi As1:l 1>. 

Dopă' a~asuv caldă amintire ·a tr{X}utttlui, ,Ioneseu ·trecea la 
starea 'luerurik'>11 de i:}turici1 din 1850, şi constat-a că pământul Do· 
brogei e „bpn şi roditor".-, ·nu mai roditoe ·detât al Moldovei, 
dat: mai favorizat „ în privinţa indămânărilor negoţ alui~, având 
Dunărta şi Mat1ea Neagrj, ,,ca· o mare întindere de ţă·rmuri pen-

i 
tru o ta,râ aşa, de nucă~; că,dela Mare, de•alungul Dunărei, pâuă 
la Silistni, tl a găsit· 11 ·,d_ţ sate r0mâneşti, aşezate la poalele l!o

. driJor ~t pe malu1 apelor, - ,.căci· RQmân-ului îi place umb-ra de· 
oodru verde .şi răcoarea de. apă limpede,,la alt loţ. să .nu:I cautr, 
c:l nu-l eăs,şti",-şi că Românii' din acele sate „ ave·au o avere, 

I în vite, l.n ati_ere .şl in oloiu, ce· se putea estima I{\ 15.4-10.500 

\ 
lef"', c~ace ·constituiâ '*o stare de prpsp.eritate de. care .nki un 
ţăran •"de pe suprafaţa pământului nu. -se bucură'!, ' ' 
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Mai departe, el arătă că Românii d'îri' satele d~brogene Sl:lnt 

veniţi din toate părţile- locuîte de Români, aşa fncât· ef alcătuiau 
"mai în fieş~ce sat o Dacie fn miniatur(J.", adăugând insa că \ 
11 ttebue să facem o deosebire însemnată fntre fmpoporâmea ro- \t 
mână, statornic aşezata în ţa~ă1 şi între acea păstorească, care ) 
vitJe< acol(}1 pentru păşunatul vitelor sale din fllgusfimile munţilor 
Ardealului"; arăta, apoi, c·ă aceşti Romttoi, trăind bine cu Tu1·cSi 
~i avâod· deasupra lor numai pe ·1mpăratul, care este totodatli 
şi proprietar şi căruia ii dau dijmă „din ce s.e fa{e şi . când se 
fac:e'", au ajuas la aşa bună-stare,-,,cu toate pustiirile u-i-mate 
in atâtea rânduri în cursul celol" 50 de ani trecuţi" ,-în c~H nu 
numai că n'au dat îndărăt, dar încă "au crescut neîncetat şi a.u 
adaos ferjciTea IOT materi11lăe». Tot ceeace lipsea Românilor do
bro~eni pe atunci era ,.pânea sufletească!" Căci, 

-«ll'tiind omul hirie ~i indestulat fiind in nevoile cele tt'upeştî, 
vinr, apoi la aeeen de sa simte şi de celel:dte nevoj, mai-su-hli-nle, 
JJ.e enre de asemenen eată a şi le indestula. ,\şa, pretutindeni. 
Ror11,1nii din Dobrogea t1i1ti&- noooia de. da.~c(Ui, pe.ntru a dâ in vll
t(ltvră fiilor 101'. lu- câte-·;a sate cu11 şi gfisif. dasc<Il:i, pe euri ii 
ţineau ei, cu cheltuiala. lor. Este cutare t;at care nu s'a lăsat.· 
1>â11ă n'a {'urat oi.a Tara Românească un das,:ăl, pe care îl ţin 
Românii în sinul 1oT, 1nui hiue de ct1m u'ar fi in siinul lui -A~ 
braaro. 

•Romr.îm:# <Wok!a 1·omânizea.'t'ă pe to,ite ftoJJOturde -itupre:,u·,ct loo~i- \ 
t(}c.t·e cu fi.an,Şii. Toate nea,nurile celeJalte vorbesc limba Romfi.'111c.hti. 
fl~ T<Krllii şi C1' Tataf'ii eu m'a1it inţeles în ,,orbă rom("tte!fte. 1n bi
s~r.,că, Ş:i chi6.r pe 111idt .ţt,nt B-ul9a,-î1 popii tot î,~ rOifi-aneşte {;(l.tltd I 
şi eetesc . .4 cum de la sate românizarea a străbutiţt şi prin twrg~ri. lj 
&şa, it1; cetatea $ilistra; lloit-.anii, cari sunt uiai p11.pin·i la tiwm6r., \ 
a-u ftJcut ş~ pe B·ulgar şi pe Grec a, asc-iilta, i-1i ro11i(i.ne#e rtcgăciu~
zisă de popa wec. Iti şcoala oraşidui, $idita şi t,inulă i;tt, cheltu"ala 
"'lttw neamuYi, da&cdlul, carele este Bulgar, f.,wa,ţă pe tinrwi f:n limba 
~mihă, ca '!(na u est/! t11.ţeleasă de toţi,. 

Şi dnpă ce adăoga, c" un legitim sentiment de mândrie, că 
nactste şi alte aseminea fapte ~u':'lt o ,·ie dovadă despre desvă· 

lirea la l'are poate să ajungă Românul nostru, când se află in 
Îml)reju·rări priincioase şi este în stare de a lucra din toată· intma 
pentru sine şi ai săi", Ion ronescu îşi îocheiă arti~olul cu urn1ft ... 
loarele reflexiuni şi de.ii derate : 

ci:Ce ar lipsi oare Hotn:lnuh1i din Dohrogeu: i;;i.u1 Jriai liine zi• 
oond, eun1 ar- întrece el pe Romiintll din Principate; eând de a
colea ar putea trage ceiace.i Jipseşte aGolo : eultwa ~ufleteam.i(i 
ş• desvoltarea tUJ,ţiooal tî ! 

, <Nevoile Românului din Dohrogea, in p t·ivirea rrior:dă, fiind 
l1ar, -până Jo oaru•'C.ru'e irnd, tot aceleaşi ew ~IE! tutl111or ,:el<1r 
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trăitori în celelalte provincii române, oare· nu trebue st c!utăm 
să le îndestulăm deopotri,·ă, ca prin inde~tularea aoeasta 11cl a-.: 
sigurttm ctit tnai bi1ie oi,itoml. noaWM t~ţional ? 
· «La asemenea · deşteptare morală şi naţională mult al" fi de 

folos călugării adunaţi în cele două mănăstiri din Dobrogea, iar 
111ai ales cei din mâ-oăstirea dela Cocoş, ~ari, in · curs numai de 
zece ani, au ajunl'I, prin singure străduinţele lor, a dă stăpânirii, 
7000 de lei pe an, ceeace reprezintă o explaatM-e agricolcf. de mai 
bine . de 100 ()00 de lei. 

«La ce grad de hună stare~n'ar ajunge totimea Românilor din. 
Dobrogea, când un a~cf.mttnt. statot-nic l~ar închezişui df.zvlili- · 
rea· lor mai 1\eparte în privirea 1•elîgioas~ şl naţiona-lit, tmp1•e-zcna 
Şi ned88p4fţitd- !a 

Sunt, cum se vede, în acest articol, constatări intetesante 
in privirita stării materiale a Românilor din Dobrogea de acum 
70 de ani, dar mai cu seamă în privinţa stării lor morale şi 
culturale. Şi să nu se creadă oă Ion Ionescu-dela-Brad cedează 
vreunui sentiment de dragoste pentru ai săi , când afirmă că 

\ 
limba românească era, şi pe atunci, limba. vorbită de toate nea· 
murile împreună locuitoare tn Dobrogea; că fn româneşte slu
ji au prin biseriei preoţii greci şi tn tomâneşte îşi făceau lecţiile 

.. 

dascălii bulgari, p,entru ·a fi tnteleşi de toată lumea; şi că el Înw 
suşi ln româneşte s'a înţeles cu Turcii şi cu Tătarii în timpul 
excuraiunii sale de tr.ţi Juni sî jumătate pe ~eleagurile acestea. 
Las'că fostul elev dela Roville şi agronomul recunoscut, care era 
el, nu s'ar fi lăsat iDflntnţat, cu una cu două, de sentimente şo
viniste, câad făcea operă de ştiinţă; dar,- zifară de aceasta, dup1 
câţiva ani, la 1861, france,ul Lejean face aceiaşi constatare, 
aritâ o,d că, deşi Turcii în general nu învăţau buouros limhi străine, 
totuşj, din ca.uza relaţiunilor d.e tot felul cu unele neamuri creş

tine din Imperiu, au fost nevoiţi sli înveţe limbile acestora, aşa 
in cât vorbi.su greceşte în părţile greceşti, bulgăreşte în părţile 

bulgăreşti şi romdneşte fn Dobrogea 1) ; iar acum în UJmă d. dr. 
Qeor&e P1 ofir4h: vorbi rid într'un articol despre cultura. românească 
sub d r,minaţia tnrcă începe cu cuvintele : ,,Este îndeobşte cunos
cut că sub dominaţia tu rcă limba vorbită de populaţia creştiuă 
din Silistra eră limba românească; persoane cari trăesc şi astăzi 

1) G. Ujea1i: «Etn,-.g„aphie de la 'l'urquie d'Europe i , 180l, p. 3:> .. ,. 
, et. ce a'est que par suite d~ rela1 ions frequentes, comm:erciale,s ou :.ulres, 
11ue ce"x Cles Turcş) du N. E. pai:lent le bulgare, ceux d~ S. E. le grec 
et ceu.Q.1 de la Dobro-ndja le t 'Olfmam,,, 
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ne asigura că nu numai localnicii o vorbeau, dar şi cei veniţi erau 
ailiţi de trebuinţele vieţii să şi-a apropie• 1). Fenomenul s'a ob
SPrvat de altfd de mult şi în Ardeal, unde 8as·1l vorbeşte romaneşte 
nu numai cu Ungurul, dar şi cu Sasul din altă cetate, unde se 
vorbeşte alt dialect săsesc ; şi aceasta se datoreşt~, poate, nu a
tât însuşirilor intrinsece ale Umbei româneşti,-mai vocalică 'ş{ / 
mal lesne de învăţat decât cea maghiară, de pildă,-cât mai cu 
seamă marelui nuCDăr de Români din Ardeal, cu cari şi Ungurii 
şi Saşii vin în zilnică atingere şi cari, printr'un proces firesc şi 

fără nici o siluire, de-$1ungul veacurilor, au sfârşit prin a·şi im
pune limba. 

Ceeace e· de regretat, este ci Ion Ionescu-dela-Brad, tb~ 
sorbit de studiile lui agronomice şi statistice, cu caracter pur şti
iaţiffe, nu ne-a lăsat mai multe inforrnatii despre începuturile 
culturale ale Românilor dobrogeni, despre setea lor de învăţă
turJ, despre foamea 1or de pdne suffeteasc{t, despre dascălii fu· 
raft din Ţara românească şi despre alte lucruri de acest fel. 
v.ăzute cu ochii lui, căci am fi astă ii mai documentaţi in această · 
privinţă, şi am avea mai multe cunoştinţe ş-i mai mlllte date 
precise din prima jumătate a secolului trecut. 

ln ce priveşte a doua jumătate de veac, avem informaţîuni 
~i date mai numeroase, atât dela Tulcea cât şi dela Silistra, cele 
două ceot,re ale vieţii culturale româneşti, aşezate la cele două 
extrt mităti ale regiunii dunărene locuite de Români. 

Astfel, din Tulcea. ştim că funcUonă. o şcoală condusă de 
dascălul C. A.ndrian şi că guvernatorul „sangiacului". albanezul• 
musulman fsmail Kemal-Bei, (ajuns mai anii trecuţi, sub prin
cipele de Wied, prim-ministru al Albaniei), nu numai că permi
sese liberul învăţământ în Jimba românească peste tot, dar chiar 
însărcinase pe învăţatul călugăr. de origină transilvAneană, Nifon 
Balăşescu, să organize1e ş ·colile româneşti ce funcţionau de mai 
de mult în Tulcea, în satele dimprejur şi de-alungul Dunărei, şi 
sa înfiinţeze astfel de şcoli în satele în care nu existau. 

Ştfm de asemenea, din Silistra, că înainte ~e i870, cu mu lt 
mai 'nainte, f llnctiona, acolo, o şcoală românească, ce dăduse 
serii de absolven ţi, şi că, sub directivâ institutorului Costache 
Petrescu se organizase un serios început de mişcare culturală şl 

· '1) ,,Sili~tra« au. J No. 13 de Dumined!. '22 Iunie ·1919. 
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n~ţională. cu tendinţa de a se în Lia.de tot mai mult, În sfere tot 
mai largi~ şi de a cuprinde. dacă s'ar fi putut, Dobrogea lntreagă. 

Dar, dacă nu putem da amăounte şi fapte pl'..ecise dioainte. 
de 1850, suntem fericiţi 'că un nurnar de hârtii vechi, rămase de 
la C0st~che· Pttresa,, ce oe-au fost tncredinţate de d. Dimitrie 
Alessju, agronomul-şef. al judfţului Constanţa, înrudit cu el prin 
incuscrire, ne p.un în situaţjun,a de a îrimulfî inform sţiunile de 
până acum asupra acestei din urmi\ mişcări, ce-şi aveai in preajma 
anului 1870, centrul de radiere la Siltst~a. cum ş; de, a stabill 
Jegăfuri cu epo.ca de mai 'nainte, de care ne vorbeşte Iones.:u~ 
del~-Brad. . 

Aceste informaţiuni - şi mai ales uriele detalii - vor pă'.rea · 
multora oţioase; ele. totuşi, socotim că nu' vor fi J;psite _ de 
ori-ce . interesr măcar penttlJ. eei p_uţ/ni cari se ocupă de asemenea 
.cta stiuni. mai ales eă tocmai aceste lucrurr mici". suot semnul 
f!larilor silinţe şi al sacrificiilor ce făceau Român ii dobrogeni, sub 
dominaţiunea turcească, c~ ~ă-şi păslrtze lim,ba şi legea, ceJe_ 
două atr, bute esenţiale ale naţionalităţii, 

Şi de oare-ce această mode.stă mişc~re 'culturală şi naţio
nală dinainte de anexare e legată de familia Petreştilor,-nu în 
deajtins de cunoscutăţ -să înc.epem prin a da eâteva note olo
grafi ce asupra ei, şi in special aSUJJ ra celor doî reţ>reientanti 

mai de seamă ai ei pe terenul cultural: - dascălul Petrică şi 
dascălul Costache, - rămânând să le complec1ăm, pentru arest 
din urrnă, la sfârşitul studiuiui de f.ţă. cu unele date mai recente, 

r 

c.4nd rolul h1i dela Silistra încetase. 
' . 

j' 

II 

.. Dascălul Peirică" şi ,dascălul eostacf'H:iu. . 
.. 

Jntr'un caiet vecl1iu, ~u scoarţe pestriţe, a.Jroape desprinse 
dfn legătură, şi cu hârtie groasă, rară şi verzue, având miro.Sill 
particular, de mucegaiu, al cărţ ; lor de demult,-caiet „dintru ale 
dascălului Petre Mihail", pe care urmaşii Petreştilor îl păstrează 
cu· scurnpătat<', ca pe un document de familie, ,,,f{?cepui cu mila 
lui Dumnezeu cel sfânt", nu se ştie când, in prima jumătate a 
veacului trecu1}-·şi cuprinzând irisen1nări dat,ate încă dfn 1848, 
ni se păstrează câteva note preţioase, ,;are ne dau. amă11unte 
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despre o stare de lucruri de acum 80 de ' ani, amenin~tl:'~ 
cadă eu totul pradă uitări-t cei de veci, ca toate lucrurile tnne~ 

, ~ 

neşti pe · lumea asta. · ., 
Dascălul Petre Mihailt căruia a aparţinut ·caietul· şi care a 

făcut în el cele ~ai multe linse1nnăl'i, s'a născut) după cum' in
· suşi arată, ' la ·t August·ts1~ şi s'a căsătorit la 8 lanuarte 183~ 
cu Nieu]lrra lni Mitu ''Tachid. 

De unde va fi fost origi·nar, nu ştim. Vedem însă că tatăl 

să.o Miha.JI, o~scut desigur în secolul al XVHI-lea. a mutit la ~ 
Februarie· 1844 la Silistra. şi s'a îngropt~t în cort~a bisericii Sf. 
Gheorghe din cetite; că tot a.:olo s'a îngropat unchiul său ·Pa~ 
11aiot Clocit, mort la 19 Aprîlie 18~5, ((joi, în săptămâna lumi
nată>> şi socru-său Mita Tachici„ mort la 1'3 NoembrÎe '1846 ; i~r 

· soa·cră-şa, ;111aica Sora", răposată Ja 10 Apţjl 1844, cu doi ani 
şi jumătate mai 'nainte, s'a ingropat în curtea bisericii din Os~ 
trov. Ceea · ce ne face să cr-edem în temeinic ia veraiu nii că fa
m liia Petreştîlor e originară din Dobrogea, - o familie de „Di
tieni\ cum îşi spun Românii stabiliţi din vechi pe malul drept 
al · Dunărei, spre a se deossbi de Cojelii şi de Mocani, adică 
'de Românii veniţi, în urma, din judeţele de . peste Dunăre şi de 
peste munţi. 

Iodată după căsătorie, greutătile încep să impresoare pe 
dascălul Petrîcă. Co~iii i se nasc unul după altul (10 în 20 "de 
ani de căsnicie !) şi bietul dascăl- 'i a tot însemnat şi el, nume
rotându~i, la pagina 8 a.caietului : L) Gherghinica, mi s·a născut 
la 2 Noembrie 1839, ,,carea a şi murit" ; 2) Jleanca, la 1 [unie 

' 1841 ;·3) Costache. la 30 ranuarie 1843; 4)'Măriaţa,lt1 '2&:lurife 
JM4:; ~) Despi,ra. la 13 ~1artie 1846 ; 6) Hristache, la 5 Martie 

'1848;· 7) Uţa, la 20 Iuhe 1849, .carect a şi murit"; 8) Gh.eorglte 
la 25 lui ie 1851 ; 9) Paraschiv iţa, I a 14 Oetombrie' 1853 (µ,oartă 
în 1855) ; şi 10) Simion, ).a l' Septembrie 1856 (în ziua '· de St 
Sfmion Stâlpnicul). · 

Pe lâogă casele în care locuia, dascălul Petrică se ' ve_d'e 
că mai avea o · prAvălie, închiriată pentru c11 fenea,• cu · 15 !ef pe 
lună ş1 o vii~oară, al cărei rod îl vindea cam ln 6 !ei vadra·. 

·Aces·e venituri nu-i puteau iasă ajunge, lffl Să facă faţi greută· 
ţii or. tot mai mari. ale vieţii ; _de aceea el căula noui surse 'de 
venituri; --:şi ce sursă mai indt.:ată' şi mai sigură pentru· un om 
'ca ·-dânsul, ~decâ~ pufle rea în · vafoare: a fnvăţâturii c~ştigac.- ,'.:p,oâte 
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,dela vre•un , dascăl al vremii, poate chiar dela tatăl său Mih~il I 
Căci dascalul Petrlcă se vede a fi fost om cu cunoştinţe multe 
şi seriqase pentru vremea lui. Scriea romaneşte, cu chirîl 1cet bine 
şi cursiv; vor bia şi ecr,ea greceşte, corect; vorbea turceşte şi se 
pare dl ştia şi sA scrie; 11orb1a- şi probabil scriea- bulgăreşte. 

Şi .dacă aceste cunoştin1e ou erau de natu,ă să impresiooezepe 
contemporanf,-clci. mai toţi, vorbiau 11celeaşi l;mbi, unii chil&l' 
mai multe, invâţându•le empiric, din zilnicul contact, - · apoi das
călul Petrică ştiea şi alte multe lu.:ruri, pe care ei le i1,1norau: 
Ştiea toată slujba bisericească in româneşte şi în greceşte; 1!iea 
notele muzicale bizantine şi pute~ câatâ după ele; avea, din cetite 
fi din int:.1iţie, noţiuni de stil şi putea scrie, cu rost şi ou şart, 
nu numai scrisori p_rietenilor, ci şi (adresuri:s celor mai fnalte 
feţe bisericeşti şi politiceşti:-domnului elpitan ·costafor, coman„ 

_dir al punctului Calaraşi, nmarelui Pojcovoic şi cavaler de ordine 
împărăteşti K . . Domnul Odobescu", »Slăvirei sale Ni·uman-efendi 
stăpânirorul cetAţei Silistra" şi chiar „ lnălţimei Sale marehd Domn 
din tot principatul Valah iei, slăvitului Iorgu flibescu'", a\' ând şi for
mulare solemne, copi. te în caietul său, ca nu cumva să uite ceva 
din <:erinfele protocolare şi să greşească; ştiea să facă actele de 
notariat cele mai obicinuite : diate, la scrisuri, foi de zestre, -- şi 
la nevoe chiar pecroloage; ştiea multe lucruri din literatura bi
sericeai ă, care. povestite, recitate ori câ.ntate de el, nu se puteâ 
să nu mişte pe ascultători şi BA nu le stârniască .admiraţia; ştiee. 

apoi, reţete utile. - de pildA: ,,cum să facă cineva mult .mag,un 
pentru glas", - lu-cru ce pentru el însuşi, din capul locului, ca 
cântăreţ, iofăţişA, un interes practic; -iar o nepoată a lui {fc:1ta 
Despinei) ne asigură că ştiea unde trebui~ să sapi puţul, ca să 

găseşti apă, fără greş ; - şi alte multe cunoştinţe ce va. mai tf 
având şi de care nu ne-au rămas urme. 

Şi acestea nu-s numai vorbe. Despre toate ne•su rămas 
însemnări pe foile octogenarului caet, unde găsim, pe.Jângă cele 
m ,i.sus menţionate: «prea-măriri», în elinicâ, sfântului Gheorghe, 
sfintei Maria, sfintei Ana, sfintilor Mihail ş-i Gavril, sfântului fon 
Botezătorul, celuialalt sfânt Ion, gură-de-aur, sfâ.ntului Niculai, 
celor 12 Apostol!, sfântului Vasile-cel-mare, sf.â.ntului Grigorie
teologul, sfântului Anton, sfântului Spiridon, sfântului Dumitru 
şi celor trei·Erarhi; apoi ,pon,enirl». tot în elinicA, ,, pentru :Ma
iestatea Sa Serenisimul şi prea Milostivul nostru lmpărat Sultan 
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.Abdul-Megid1 stăpânitorul nostru \ pentru ca ;,să- l ,păzească Dum
nezeu ca lumin~ _ochilor" şi „să supue pi: toti protivnicii şi 
,duşmanii1 ', cum şi „p,entru prea virtuosul şi mult-Iubitul-de·Oum
nezeu Episcopul prt a sfintei Ep1scopîi a E11m„niei şi al nostru 
St11pân" şi pe.ntru „prea-sf1nţi , ul şi de n ·umnezeu trimesul Iero-
nim·, Mitropolitul prea·sfintei !viitropolii de Dristra, cel inai slăvit 
stăptinitor al fntregei ţtiri de-a lungul Dunărei şi al nostru Sta
pân şi Despot''~ după aceea, ca intermezzo, lo gr~aca modernă, 
Ctîntecul turturelei, pe care de sigur dascălul Petrică de multe 
ori îl va fi cân1at, după ce, în prealabil, va fi ingurg tat' o oare 
care doză de „m11giun p!!ntru glas" şi pe. care Enăchiţă' Văcă
rescu avusese grija să l traducă ~e · româneşte, încă din ultimele 
deceuii ale veacului XV Ul- lea, în cunoscuta-i „ Amărâta tu·rtureă.l' 
(dacă,. to1uşi nu cumva grecul dascălului Petrică nu v1ffl ·,.tra
du~04 el pe marele Vistier şi Spătar al Ţărei-Munten·eşti r); pâol 
~i axiome, în greceşte: «Cea mai trebuincioast1 tnvăţatură este 
sd te desveţi de releJ> şi proverbe in aceieşi limbă, (căd pe ctle 
-rbmâneşti, ştii1,du-le bine pe dio afa•ă, nu simţea rie.ioia să Je mai 
tos~mneze): ·,.După ·ce am dobândit stână şi vacă, tof i mă salută"' 
(un fel de :· ,,donec e.ris felix multos numerabis am icos" .•. al lui 
Ovidiu) •.. Er~. adii:ă, dascălul Petrică un om in-văţat la' Sil1stra 
(cine'Va ne asigură. după cum a auzit şi ei dela alt1i~ ,.mult mai ÎD'.· 

văţat · şi de cât ·Mitropolitut"!), cu cunoştinţe varia\e, · care ' nu 
putea să nu s.e impue mediului înconjurător şi care" nu l)Uteâ 
să nu se gândească a trage un tolos oare. care din această ·su~ 
pe'rioritate> pentru a-şi uşui a traiul lui şi a lor lui. 

Pe o pagină, nenumerotată, din caiet, găsim, îo1r'adevăr, ur.: 
'tliătoarea - -notă : · 

··,. Anul 1847, 1.Vfartie lntâiu: m·a,n tocmit la şcoa la, ' ca sa 
irtvăţ copiii carte rumânească."~ 

Şi imediat, în ·continuare; sumele primite' în contul anga
jamentului ·: 

.,, 
• 

t 

-400 lei , diu mâna lui kir Petrache ; 
~150 » iar din rnâua <lun1nealui, februarie 28. ·1848: 

50' ' » delâ Dimo1 pentru şcoala; ' 
30 :D d.ela Stoian Fâncît.iu, iar 1)entru şcoală; · 
50 ,» dela ki1• P.etrache! când am fost la . B~lcur eştî1 )a _·:1848 

Iunie '12. 
680 
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· Pe pagina din fată, aftă seco<eală.. cu -sai'deri &Uc<.'.esiv,e : 

2fJO') tei nl ':un tocnut sit ~lqjese la şcoală şi J.1 biserică, c r~ eon
<litie. 8ă pr.fn1esc deJa biserică câte lei. 60 p~ tun-a ~i eei
lalţi .să-i .primesc dela şco<Ălă. 

7'20 » am primit dela bif.!P.rică pe 1u1 1:1.n; 
·t280 " (rămâ.oe). 

·tOO » am primit dela Ivan a !ui Kivrog(u ; 
'1180 )) t?ămâne. 

100 . ... ;p -am prjmit .Joia '.Cudui:a~ .Mnngir . . 
. 1.080 )l fr.ăn1ân~) . 
. , 500 » am pritni t dela k:ir Hacauu, -epitropu l bi:;oti.;ei. 

fiOO 11 (rămâne). 

Faţă de ·aceste îusemnări., din e.are se vede că dascălul 
PeJ.rieă se t.ocrnise- la 1 Martie 1847 să înveţe pe copii earte 
~ânească la şcoala din Silistra, fără alte indicaţiţ1ni lămuri
·toare, câ.te..,va întrebări se .pot puue: 

1) Ce şcoala erâ ·aceea: româneoscii? bulgăreasţă:? vr.,.· 
-greceqsci!? - Che-iltie de fapt, la care nu se. poate răspunde 

·fătă date pozitive. Naţionalitatea celor cari P-lătesc ar1fi un in
·diciu. ;'. dar kir Petrache, kir BJcan n şi 'fudaraş Mungira. pot. fi 
şi rornâoi şi .greci, ·iar Dirno, Stoian Fânciţiu şi Ivan Kioroglu 
pot ~fi şi români şi greci şi bulgari • .hifai serios ar ft argumentul 
ee s'ar putea trage din lmpreiurarea că dascălul P-etricd tratează 
.-la 1848, în acelaş timp, cu aceeaşi autoritate şi cu acela1i $aJar, 
fi,pentru şe:oală ;I pentru biserică; căci dacă despre şcoală poate 
fi l ndoialâ a cui era, despre biserică, au e ,nici o -îndoială i:;ă 

era biserica românească, cu .hrarnul „Schimbarea la faţă''; , de 
unde ar urma că şi şcoala era tot românească. Jn tot cazul, ceea 
ce s·ar outea admite este cel mult că ea era a tutuFor nalfonalită
,tlJor creş-tine din Silistra, pe care autoritaţile turceşti le ingJobau, 
cu ioţeles religios, in cuvântul rum. 

2)
1
.limba- româneasca erâ limbă de predare Jn. ~coala dela 

Si/.istra, sau simplu obiect de studiu ?- Iar chestie de fr1pt, peotr.u 
a c!reia elucidare ar trebui dale. 0.1că admitem că părinţii 
tineau să·şi înveţe ~opH în ·Jîmba lor-şi ipote2a e a<l.misjbilA,
atunci limba românească nu putea fi decât obiect de st:udiu, cei 
puţin pentru copiii de alte naţionalltăţf. Dacă in~ă ne gândim că 
e vorba de o şcoală eleme11tl\ră, unde e greu de presupus oă s'ar 
fi dat copiilor primele noţiuni în mai multe limbi şi c-u ·mt:ţb.ma/te 

allahete de odată, trebuie să de.duce111 C'ă llmba ro_mân\"ască era 
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chiar' Jimbă de predare. ca .cea mai răspândftă ş'i cca mai C"t • 

noscută de copii. 
3) Exista şcoala din Silislra şi Înainte de 1847? - Ches• 

tfune Ia care nu putem răspunde. dar care s'ar putea elucida 
p-rin oerc€tări i11 localitate. Şi dacă, după cum s'ar părea, exista, 
atunci ,cine lnvăţil mai Î!lainte pe copii carte ru1nr.tnească ? - La 
această întrebare atât putem răspunde: că dascălul Petrică e 
primul dascăl român cunoscut, fără a fi exclusă posibilitatea de 
a fi fost şi alt dascăl, ori poate chiar şi alţi dascAli români, mai 
vechi, necunoscuţi în cit 

4) Dascălul Petricli Mihail. care i,r 1847 şi 1&;8 invă/,'t pe 
copii carte rumânească in şcoala de la Silistra, e una şi aceiaşi 
persoan,Y cu dascălul „ bulgar'' pe care Jon Ionescu f. a cunoscut 
acolo fn 1850, şi care işi făcea lecţiile în romaneşte? - Noi 
credem că da, şi că Jon Ionescu s'a înşelat numai asupra naţio. 
nalităţii dascălului Petrică , ceeace se poate lesne explica, mai ales 
că daseălul vorbea bine şi bulgăreşte. Ull lucru rezultă cert, din 
toate informaţiunile ce avem, şi anume: că dascălul Petre 1Wihail a 
condus mai tărziu, la Silistra, o şcoală curat românească, unde 
a învăţat pP copii până la moartea lui, şi cil la el a învăţat 
carte, intre alţii: răposatii Cristache Triaodt\fil, Dumilraclle Căli
nescu, Petre Iosifescu-Droc şi d. D·tru Păsculescu, încă 'ia viaţii 1) • 

.... Pe scoarţa din urmă a caietului, pe care el a însemnat, 
pe rând, eu mâna sa, moartea tatălui său i\fihail, a soacrei sale 
maica Sora, a uncbiolui său Panait Ciocă şi a socrului său 
~fitu Tachici, cineva, în continuarr, a scris cu creionu',. tot în 
litere chirilice, şi altc'. ne\ra, mai rârziu, a îngroşat cu rerneală, 

următoa1·ele cuvinte: nŞi el singur, dascălaf Petre Mihail, a r(l
posaf August 2J anul 18f9 şi s·a ingropat fn az111ea bisericii Sf. 
Gheorghe din cetate" ; după care fiul său Costache, la 15 Fe
bruarie 1866, eu litere latine, sub semnătură proprie, addogă în 
parantez : «Îlt a cărei curte acum este edificat<'i biserica bulgă
rească Sf. Apostoli». 

Dascălul Petrică moare astfel în vârstil numai de iO de ani. 
lăsând după el pe soţia sa Niculina cu şapte oopii nevrâstnici. 

1) Dr. Gem·ge Prop,1·i1t, a•tic?lul cita.t, 
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Costache, al treilea lui năsout, avea atunci de abia 16 ani 
şi 1/2• lnvăţase carte la tatăl -său şi vorbia de-acasă cele patru 
limbi pe care le verbia şi el. ln şcoli secundare ori superioare 
nu s~ ştie să fi umblat. La moartea tatălui său se găsia la Rus
c;uc, unde fusese tr'm:s să înveţe croitoria de haine bisericeşti; 
iar şcoala romAnrască dtn Silistra, lritemeiată de das.călul Pe1rică, 
a fost condusă, după moartea lui, pină în anul 1861, de fîica 
sa DE spina 1). 

C:esc\lt în frica lui Dumnezeu şi însuflându-i-se de mic 
eopil sentimentul iubirii de neam,-ce caracteriza de altfel toată 
acea epocă de deşteptare şi de renaştere nafiooală,-Costacn ~, 
(de aci înainte Petrescu, după numele de botez al dascălului Pe
trică), doritor de învătătură cum era, cetfa tot ce•i cădea în 
mână şi, imbogă indu-şi astfel zi cu zi cunoştinţele, la do[ ani 
d11pă moartea tatAlui său, în 1861 ~}. fu în stare ~ă ia condu~ 
cerea şcoalei, din mâinile surorei sale Despina. Căci Costache 
nu era numai un autodid1.1ct :i), oi şi un om de energir:>, aşa ia
cât şovăitoarea neîncredere a celor 18 ani ee-i avea pe atunci, 
rra înlăturată de ardoarea aqolescentului de a calea pe urmele 
tatălui său şi de a fi de folos mal'!1ei, fr;,ţilor şi „conf·aţilo1· " 
săi din Si1ist1 a şi din satele învecinate. 

Şi ocazia nu i-a lipsit. Pe sora lui Ileanra mai mult el a 
măritat-o, la 17 h1nua ie 1865, după Petre Iosifescu, alias Petre 

/ I. Drac, român ardelean din . Răşinari, venit de copil la Silistra, 
\ -q ăr bun cu d. N. Droc-Barcian. fostul director al lîceului din 

Giurgiu; pe frate său Simion el l-a învăţat oarte în ş_coala d,n 
Silistra, el 1-a trirrds apoi la Bucureşti, Să·Şi continue studiile în 

· tJ Vezi i.rticolul :neniîonat a.I d lui Dr. George P?·ofoi·iu .. 
2) 11;1 preţa ta unui Afec_edat·. ti_irco-rm1iâ1i, ti~ărit .de el la n usciuc 

în '1874 ş1 ded1cat c(PreaEm1n.enţ1e1Sale iI1tropohtultn Durostolo-Cer
ven~kii 'Domnului Domn GRIGORlE>), la a ,căruia «paterna gene
rositate» s'a vătut nevoit ş;ă recurgă, ca $ă-l poată imprima, Cos
tacl1e Petre1:1Ct1 însuşi ne ~pune: «Subs-e1nnatul l'le t:rei-spre-iece an-î 
profesionând n,isi11nea de instittt!o1: la şcoala romftnă din Silistra», 
etc., de ttnde urmează că. el proţe::.a dela 1861. -Vezi articolul d-lui 
N. Cai·!ojat1,: « (/n do~ttnient pri,·1tor la Istoria culhtl'ii româneşti in 
Dobrogea înainte de anexare», în Arltit•a Dootogei voi. II No. 1 pe Ia
nuarie-Aprilie 1919, p. 72-76. 

~) D. Dr. George Profi-;·i11, ne spune, în articolul citat, că Îll''\'ă
ţasa şi latineşte şi fran.ţu~eşte şi n,ai ştia pictura, arhitectura~ croi
toria şi alte n,eşteşugnri. 
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lioeul sf. Sava, el a intervenit să. fie pritnit ca bursier la Matei 
Basarab 1); şi a făcut şi pentru ceilalţi ce a putut i). 

Pe „confraţii" din Silistra şi din satele în vednatd de ase
minea i•a ajutat, ori când se găsiau la necaz şi aveau nevoie 
de intervenţia cuiva, cunoscăto1• de limbă şi di;! legi. pe lângă 

oan1enii stâpân idi. 
, ... «De câte oi•i bietul tata1>1-scri:i. Sin1iou Peti,ei;cu int/un 

ai·dcol intitulat: Dristonti 1tostr1t si noărut în U1iivers1il din Bu
cureşti, ') -«şi în ttrn1ă frn tele 111eu · n1ni n1nre Constnntiil Pe~ 
tresctl nu erau deşteptnţi, in n1ijlocnl nopţii, din cel n1ni dulce 
.eon1n, de persoane care ,.-eoiau i,ă nn un ţe că cutare ron1.âa sau 
creştin a fost arestat, ducându-Re la connc, la paşi, ca să-i ·libe
reie ! Cine susţinea procesele lor în faţa Cadiului t!ecâ.t ei ?11 

Ca să poată face faţă cu cinste rolului său de pater Jamilias~ 
ce şi-l luase fn serios, Cost11che trebuiâ să munce -tSCă ia toate 
direcţiunile şi să câşttge eât mai mult. La 1862, - un1 an după 
ce a luat conducerea şcolii,-vedem că se tocmeşte şi el, ca şi 

tatăl său, cântăreţ la biserică, cu 100 lei pe lună, căci şi el i"n, 
văţase doar rânduiala bisericeoscă; ţine apoi elevi în gazdă, tn 
casa pănnteascâ, unde se pare că avea destul loc; şi tot atunci 
proiecta o asociaţie cu viitoru l său cumnat Petre Iosifescu-Droc 
pentru alte întreprinderi, căreia însă nu vedem să-i fi dat urmate. 

Ş ;oala românească din Silistra a fost 1nai tâ1 zi11 1·ecunos
cută şi subvenţionată <le Statul rom~n. în eonditiunile in cari au 
fo:>t recunoscute şi subvenţionate şcoala din Turtucaia şi cele din 
Macedonia; el voia totuşi s1-i asigu,·e şi mai b:no cxis1enta ~i 
de aceia, la 1865, concepu ideia organi1.ării un ei Efcrii,-uo fel 
de comitet şcola1>,-care dela 18(;(; apare ca o instituţie deose
bi~, sub preşidenţia sa de drept. 

1) luaiute cbial' JP- a-şi tel'rtlina stnJiile, Si1t1ion n fo!'it 1111u1il 
maestru t!e gi1nna$tic.1 ln i\fntei B::i.~ara}J. La 188·1' el a organiza{ o 
tn11:iă şi a făc:nt un lung tt1rneu <le \Te-o zece ani în l~1n-01la. şi A~ 
n1erica, d,înt! revreientaţii ln Pari!\ Berlin, Londra, i\foJeiu, Lif:'a!Jolla, 
H.onen, llaYre, Ne,v-York, St. Lonis şi alte oraşe, cu succese de r.are 
au vorbit elogios zinrele şi reYistele epocii. !\fai cu senină liica sn n
rloptivă Eugenin (acun1 u-na Jean :\.less.i1,) :<-'a distiu~ prin în111lădierile 
eorpului de o n.1nre virtnozit.ite, ntrăgântl atenţiunea ,·estitnlui pro
feso1' D1·. R. Vircho,v. care a seri& asupra jocului său un !11r1g articol 
în «Zflîtschrift fnr Etnologie}>, Bel'!in 1891, p. 189-228. 

2
) Frntele său llristache s'a îuecnt in Dunăre la 19 Aug-ust-16611 

in vârstă de -13 âui. 
I 

3) No. 4 de sân1hătă fi Ianuarie ·1913. 
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' Şcoala însă, numai şcoala, nu era o arenă destul de mare, 
care să mulţumiască ambiţia tânărului dascăl întru îndeplinirea 
,.misiunei11 s1Je,-sfinte iluzii ale tioereţii I El ia ded contact di
rect cu <eamabilii lui confraţi„ din Silistra, pe eari îi mişcă şi·i 
zgudue, întinzân4u-şi apoi mereu, lot mai departe, sfera cunoş
ffoţelor şi prieteniilor, cu ten dinţa mărturisit& de a cuprinde toată 
Dobrogea într'o nlare mişcare culturală, pe care el o întrevedea 
ca o posibilitate indiscutabilă. Şi astfel, în 1869. el pune bazele 
• Societăţii române pentru cultură şi limbă", pe care în anul ur
mător o organiză definitiv, cu statutele, eu regulamentul, cu 
registrele şi cu sigiliul ei, şi pe care el a prezidat-o tot Hmpul cât 
a existat. 

O altă instituţie românească din Silistra, care trebuia scoasă 
dfn lâncezire, eril Comunitatea bisericească; şi Costache Petrescu 
a şf ut, intr'adevăr, să o stimuleze, făcând apel la spiritul de 
jertfă al tuturor şi punând în valoare o mulţime d.e energii latente, 

De aci încolo viaţa lui Costache Petrescu se confundă cu 
însăşi viaţa acestor trei instituţiuni :, şi din hârtiile rămase dela 
el, oricât de puţine, se poste vedea ce mare activitate şcolară, 
şi mai ales extra-şcolară, a desfăşurat el, până în ajunul anexării 
Dobrogei la llomânia. 

• • 

tiârtiile rămase dela Costache Petrescu sunt ur.nătoc1rele : 
1) Nouă caiete, făcute - de el, din coli de hârtie liniatăf în

doite şi cusute între ele, din care trei coprinzâod ît1semnări de 
tot felul, relative la Şcoală, la Efo :-ie , la Societate şi la Cornu~ 
nitate, iar şase statisticile populaţiunii ro,nâneşti din Silistrll, 
Oltina, C:lşla, Beilic, Ostrov şi Bugeac ; · 

2) Statutele Societăţii de eul ură şi limbă şi Regulamentul 
lor, o broşură de 31 de pagini, imprimata. la t8it în tipografia 
lui C. Petrescu.Conduratu & I. G. Cosrescu din Bucureşti, calea 
Mogoşoaei No, 7; cum şi o diplo:nă în alb din cele ce se dis„ 
tribuiau membrilor Sodei ăţii; 

3) O adresă a Primăriei comunei urbane Ştirbei (Călăraşi), 
în original, şi eâteva concepte pe hârtii răzleţe. 
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III 

Eforia şi şcoala romaneasc! dln Sllistra 

Cea mai veche din aceste hârtii este un caiet din 1865„ i.n• 
titulat: ,,Registrul sau breviarul de intrare sau primirea episto• 
lelor oficiale ale rnstitutorelui şcoalei române Costa eh i Petrescu 
~i a!e Onor. Eforii a şcoale1 •, în care găsitt1 inregistrate. pe o 
singura pagină, numai trei adre.se: 

una, cu No. ll60 din 19 Aprilie 1865, (ajunsă la Silistra 
după şapte zile, la 26 Aprilie), din pattea lui Andon Adi'Imescu, 
directorul 11 Monitorului Oficial", prin care i se aduce la ounoş~ 
tin ,ă că loaltul Guvern român a binevoit a dâ ordin Imprimeriei 
Statului ca să-i trimeată pentru şcoală câte tOO de e.xempltire 
din orice carte didactict tipărită acolo; 

a doua, cu No. 120l _din 22 Aprilie 1865 (ajunsă la Si(is
tra la 30 Aprilie), din partea aceleiaşi autorHăH, comunicându-i-se 
o listă de felul ·şi numărul cărţilor ce i se vor trimite şi expe
diindu-i-se tot odată un prim transport din acele c:ărţi, în şase 

pachete (No. 395-400) ; şi 
a treia, cu No. 5279 (ajunsl la Silistra. la 7 rviaiu 186S), 

din partea prefecturii judeţului lal om iţa, semnată pentru prefect 
de St. Gogălniceanu, împreună cu restul cărţilor, în 13 pachete 
(No. 4-01-413). 

Costache Petrescu era pe atunci în al cincilea an al ca~ 
rierei sale. Eforia şcoalei, judecând după titulatura registrului, 
exist~; iar Statul român, după cum se vede din cuprinsul adre
selor, veni~ în ajutorul ei cu căqi şi cu alt materia.I didactic. 

Subiidiile Statului român erau însă neîndestulăto.are. ceiace 
se vede dintr'un alt caiet,-sau ~mănunchiu 14, eum îi spune~ Cos• 
lache Petrescu,-cel mai interesant riin toate,-întitulat:.,Memo· 
rialul Societătii române din Silistra", în care totuşi găsirn felu· 
rite însemnări privitoare la toate cele trei instituţiuoi culturale 
ce functionau pe atunci în ac;el oraş. Afară de taxa de frecvenţă 
de 1 O lei vechi pe an de elev,-taxă de care cei mai săraci erau 
scutiţi,-bietul dascăl nu se vode să fi avut alte venituri stator• 
nice, pe care să fi co!ltat, aşa încât Eforia, pentru a putea 
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face faţă cheltueiilo\ se vedea nevoită să se adreseze, fie au~o
rităţîlor1 fie particularilor, pentru a obţinea subsidii. 

Astfel, la 20 Januarie 1871, Eforii se plâng autorităţii comu
nale din Călăraşi, că „sunt foarte trişti, că nu pot îndephnl datoriile 
ce intră în sfera roisiunei lor", cerând primarului şi consilierilor să 
le intindă no mână de ajutor". La acest apel, primarul C. O. 
Poenaru-Bordea răspunde Eforilor, cu adresa No. 542 din 2~ 
Februarie 1871. că „Consiliul, în limitele restrânse ale ·fondu· 
rilor sale, a oferit suma d.e 240 de lei în ajutorul şcoalei române 
din Silistra "

1 
adăugând ră «în anul viitor sp, ră a fi mai fericit, 

spre. a alocă în bugetul său o sumă suficientă, pentru a satis~ 
face zelul de lumină ce au confraţii noştri din oraşul D-voastră>. 

Ce mfîre eveniment a fost la Silistra a1!eastă donaţiune ! 
La 3 Aprilie, Costache Petrescu se şi duce la Silistra ca să o 
încaseze şi să o {acă venit Eforiei; .iar aceasta se grăbeşte a 
rugă l\'iinisterul lnstructiunii să ordone a se publica ln 11Moni
torul Oficial" o mulţumire publică Primăriei comunei Ştirbei 
pentru donaţiunea făcută în folosul şcoalei româneşti din SjJis
tra, ,,:singurul Hrnan de scăpare al naţionalităţei n~astre rotndne 
din 'partea dreaptă a bătrânului Danubiu, naufragiată de vdn
turile sorţii şi strivită de atâtea elemente străine''. 

Dar lfgeneroşii donatori" erau şi pe atunci rari. In tot de
cursul anului 1871 nu s'au mai făcut alte ofrande, decât o liră 
otomană (=104 lei) din partea lipscanului Enache Dimitriu din 
Bucureşti şi alta de doi napoleoni (=182 lei) din partea lui Ion 
Dragomirescu (,,Memorial", pag. 22). Aşa în cât bietul dascăl 

nu ştia cum să mai înoade cele două c~pete ale aţei cu aceste 
venituri) cari, la 16 Ianuarie 1871, atingeau cifra de 778 de 
I . . h. , e1 .... vec 1. 

La 5 Aprilie 1871, Eforia se adrese.ază iar Minisleru1ui cu 
rugămintea să-i trimeată1 gratis 200 de exemplare de Abecedar, 
200 de Caligrafie, 100 de Aritmetică pentru clasa all[·a şi a lV-a> 
cum şi un rând de hărţi geografice .şi câte 50 de coale matri
cole pentru fiecare clasă; iar fa începutul lui Octombrie, I. M. 
Riureanu, directorul li~eului Matei Basarab, dărueşte şcoalei din 
Silistra 60 de exemplare din scderile sale : 20 din n Istorioare 
pentru copii .. , 20 din n Datoriile copiilor către părinţi „ şi · 20 din 
,,Cele două surori, sau Frumoasa şi Urâta". 

www.ziuaconstanta.ro 



311 

lntr'un t'aiet de 6 foi ni s'a păstrat ce. talogul şcoalei pri· 
mare d'in Sinstra pe anii 1869-1870. 

Cupertâ albastră, a (:aietului, pe lângă titulatura de: 11Listă 
de numărul elevilor înregistraţi la şcoala română dio Silistra în 
anul şcolar 1869-1870, îacepută la 18 August 1869'' şi pe lângă 
adnotaţia, semnat! de institutorele ~C. Petrescu<', c.ă „această 

lh1tâ serveşte şi pe anul 1870-'71", ~.ti poartă şi p1:cetea Efo~ 
riei, de mărimea unei piese de 2 lei, a~ând gravate lmprejur, 
intre două sttle, paralel cu drconferenţa, sus, cuvintele: IT Eforia 
şcoalei române», jos, suprapuse: [18661> şi «Silistria», iar în 
mijloc o cumpănă în echilibru şi între platanele ei un ochiu, din 
care pleacă, ca dintr'un focar, raze în toate direcţiunile. spre pe
riferie,-ceiace insem na : {umin~ şi dreptate. 

Catalogul începe pe paginile 2 şi 3, arcitând ~e lot spaţiul 
lor, în rubrice deosebite: «No. de ordine», trfctmilia şi numele 
elevulu i», «data naşterii, anul, luna şi ziua», ~data venirii la 
şcoală, anul, luna şi ziua", nclasa", ,,aatiunea t>levului şi locui 
natal". ,,profesiun~a părinţilor", .,numele şi connumele cores
pondentului• şi „diferite obsetvaţiuni". 

Elevii înscrişi în anul 1869-70 sunt în număr de 4:1, din
trQ cari 3i băeţi şi 7 fete şi nu sunt trecuţi în catalog nici în 
ordine alflibetieă, nici după clasele in care frecuent3U, ci cu totul 
întâmplător, probabil după cum veniau să se inscrje. 

Dăm aci numele lor, cu indicaţiun ea "numărului de ordine•• 
(i11 cilre arab<'} şi 11 clasei" din care făceau parte (fn cifre latine) 
şi cu lăcnur, rea oă pentru patru elevi aceas 1ă ultimă indica
ţiune lipseşte: 

<) M < " ., < 
"' C Numele elevilor <î) ~,: (/l ... Numele elevilor • "CI -< <li o „ o-e .:i . z <> .J z~ - CJ i.; 

1 Totescu Mar ina I 91 Stoicescu Nicolai II 
2 Petrescu Simion absol. i~ Ste1·escu Nicolai II 
3 A.ngheluşescu Demosten II Elefterescu .Petre II 
4

1 
Dimitrescn Pet re l1 12, Călinescu Aris totel n 

ă,1Popescu Dimitrie I[ ·13 Altmann Ludwig li 
6, P opesc1.1 lvauca 11 141 Iliescu Gheorghe II 
71 Nedelcescu Costache II 15 Dimitresc n ~faricn [.a II 
8 I vănescn Costache II 16 Dimitrescu P etre 11 
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~~,, I :i I <I <) 

~. j Numele erevilor 
rc:,I C 

Numele elevllor o..., < I . ;;; .. I .J " .. ~c~l u z C, 

~ai.eseu Teodor fI 3J,Chiţescu Gheerghe I 
1~ Atan.asest:u Pe1•icle [1 :Ht! Gheorghescu Apostol I 
1 , C-tinescu Ale:tandrina II 32; Eoicescu Domnita II 

~~ 
Nute~:u Iancu l! i Antonescu Petre lII 
Grigorescu Denioslene u An:tonesc1J Danii) 111 

22J Popescu Teodor . l[ 3- Antonescu A tanase 1I 

n 
Popescl,l DoLre 1[ 36 !\fardfrosian Cheorc II 
DurnitresCsu Iou H ~1 Popescu Zaharia III 
Elefterescu Sultani l[ Nae ţ{itea<!U { 

Jy ăh.esc.u G heorgl1 e ll 39 ·Marinescu Costache 
I 

II 
271 A vr ăp1escu Grigore - 14( Atan:uiescu Efimia r 
28 .Atanases!!u Gheorghe -- 41 Stănescu l\!arin 

I -29 Jvănescu Donciu - ~ 
Toţi aceş1i elevi au urmat regulat cursurile, afară de unul 

(Stoicesc11 Neculal din Cocargea, care s'a reîntors aca-să, după 
cum se spune la rubrica «ohservaţiunilor») şi numai unul a ab~ 
solvit cursul primar (Simion Petrescu, fratele dascălului Costache, 
„fiu de profesor", după cum se spune la rubrica ,.,profesiunea 
părinţiJoru). 

Din indicaţiunile dela rubrica ,, naţionali tăţit •: putem pre
ciza ra, din cei 41 de elevi, 2 erau Bu' gari (Totescu :ri1a„ 
rina şi lvănescu Costache), 1 German (Altmann Lud,vig), 1 Grec 
(Elefttrescu Sultani) şi l Armean (i\llardiroshtn Cheorc)> iar re~ 
tul de 36 Români. 

Dopă 11locul natal" : 35 erau din Silistr.i, 2 din Vaidomir, 
1 din Ostrov, 1 din Cocargea, 1 din Călăraşi şi 1 din Tran
silvan ia. 

ln sfârşit, dintr'o Notă dela finea catalogului vedem că nu-
mărul elevilor şi elţvelor ar fi fost de 126, dar n'au fost toţi 
primiţi şi trecuţi în regislru, .,peP.tru ci n 'au pHltit legiuita taxă 
de 10 lei pe an, pentru diferite spese mici''. 

* * * 
ln anul următor (1870 - 71) şcoala a fost frecventa tă de 

un număr de 80 de elevi şi eleve, adecă de un număr îndoit 
de mare decât cel din anu I precedent. 

Catalogul acestui an e mai cu îng6jire ţinut. El are ace
leaşi rubrice, şi ordi nt>a înscrierii e tot cea in t âmplătoare, a pre
zentării. 

Iată numele elevilor din acest an, cu acelea şi indicatiuni: 
a „numărului de ordine11 şi ,,clasei" din ,are făceau parte: 
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1 Elefterescu Petre 
2 Marinescu Petre 
~ A tanasescu E timia 
,~ Beniamescu Iancu 
~I Atanasescu Pel'icle 
6I PoJ?escu Dimitrie 
'2 Ch1tescu Gheorghe 
8 Iliescu G he org he 
! Ionescu Co~tache 

H Dimih'escu Petre 
11 Vicescu Stoian 
-I~ Ionescu Gheorghe 
13: Ionescu Donciu 
14t Popescu Zaharia 
1~ Dimitl!eseu :a1aria 
16 Sterescu Nîculai 
1 ~ Niculaescu Ghel'ghina 
18 1\!atee&cu Teodo1· 
19i :Nedelcescu Costache 
20 Jeculescu Nicolai 
211 Ilie$CU Caliope 
2~ Marinescu Anghel 
23! Săvulescu Veneţia 
2~ Călinescu Al'istotel 
26 Stoenescu Eleft.erie 
20 Grigorescu Demostene 
2'/ Popescu Petcu 
28 Mărgăritescu Enache 
29 Gheorghesc,i Constantin 
30 AlLinann Ludwig 
3·1 Mănescu Pandele 
~i2 fonescu Grigore 
B:] Vlădescu AniheJ 
3~ Antonescu Peti·c 
35 Antonescu Danîil 
36 Antonescu Tănase 
37 Di,nitrescu Teodo1· 
31 Stoenescu Ton1a 
3~ i\.tanasesC\i Gheorghe 
.~o A tan :tsescn Zaro fint 

373 

3 Jt~ Numele fl .Pronumele 

111 
III 
I 
I 

li 
Il( 
1I 
II 
IV 
I 

lH 
H 
li 
111 
1 

IV 
li 
IV 
III 

[ 

l 
I 
I 

HI 
II 
II 
I\' 
l 
l 
III 
f 
l 

II 
IV 
IH 
fi 
[V 
I 
l 
1 

41 Angheluşeseu Deinosten n 
42 Dimitresc\1 Costache IV 
4~ Săndesou Slave { 
44 Săndescu Enciu I 
45 Zahatiescu Gheorghe l U 
46 Petrescu Ion I 
47 P1•avatieşcu Gheorghe I 
4f Dafcescu Nicolai III 
49 Mărculescu Elefterie I 
5( Alanasescu Alexandru I 
51 Gheorghescu Cristache I 
52 Gheorghescu Nicolai IV 
53 Vasilescu Duinitru rv 
6~ Ionescu Ştefan I 
55 Ionescu Dumitni l 
5f Grigorescu Evangheli I 
57 Ne-<lelcescu Malagmatina l 
5! Păsculescu Despina I 
5~ Culescu Gherghina l 
6f tonescu Iotdan I I 
6-1 Dimittescu Ivanciu · I 
62 Chiriţescu Costache !'1

1 III 
6; Panaiteseu Gheorghe Ir C 
61 Săndescu G heol'ghe , I 
6f Georgescu Nicolai i I 
66 Mărculescu Gheorg·he I I 
67 Mătculescu Ilie I 
6t: ConstantinescuAuastase I 
6f Stoenescu Mantu l 
70 Mihailescu Ion I 
7·1 Popescu Teodor IV 
72 Popescu Dobre JII 
71 Geotgescu Teodor I 
7, Florescu Petl'e f 
75( Lă1.ă1•escu Marin !I 
76

1 

Leibu Iţic , r 
77 Ionescu Ion I' I 
781 lonesc u Teodor · I 
79

1 
lonescu Ilio I 

80

1 

Constantiuesi.:u Teorlor 

1 

1Il 

Dacă apropiem între ele cataloagele celor doi an•, vedem 
că din cei 40 de elevi cari au frecventatîn t869-70t u11ul a ab-
1:mhdt cursul primar, 12 au fost promovati în clasele următoar.~. 
11 e.u rămas repetenţi şi 16 n'au mai urmat şcoala. 

www.ziuaconstanta .ro 



374 

" ·• '( rt· c11 talogul· anului 1870-71 figurau deci numai 23 dr e
levi din anul precedent, promo vati ori repetenţi~ restul de 57 
erau noi veniţi. Ei n'au fost însă 1(,;ţi înscrişj în clasa J.a, cum 
s'ar putea crede, ci unii au fost admişi în a II a, ·alţii in a lfl-a, 
alţiiohiarîna IV-a de-a dreptul-c~eace dovedeşte că mai învă
ţaseră şi în alte' şcoli. Oin ac('st punct de vedere populstiunea 
şcoalei primare din Silistra din anul 1870-71 se înfăţişează astfel: 

Clasa I: 44 elevi ; 4 repetenţi şi 40 înscrişi din nou; 
Clasa II : 13 elevi : 1 promovat, 4 repetenţi şi 8 înscrişi 

din nou. 
Ckisa lil : 14 elevi: 7 p1·0 1no'\'aţi1 2 r{)petenţi şi 5 înşcrişi 

din nou. 
Clasa lV: 9 elevi : Q p1•01novati şi 7 înscrişi din nou. 

După naţionalitate, elevii din ultimul an erau : 1 German 
(Altman Ludwig. fiul agentului de vapoare), 1 Bulgar (Popescu 
Petcu, fiul popei din \'aidomir), 1 ,.,Arnăuchean" (Dimitrescu 
Ivanoiu), 2 Evrei (Beniamescu Iancu, cun1 se vt>de, .,româoîzat•• 
şi Leibu lţic~ fiul cârciumăresei Rifca lţ'c, cum se vede, "nero
mânizabil"), iar restul de 63 Români. 

După locnl de naştere, ei erau: 65 din Silistra 6 din Ol~ 
tina. 3 din ''a.idomir, 2 din Ostrov, 2 din Cranova, 1 din Bu
ge.tc, 1 din Satu-Nou şi 1 din Galaţi. 

După profesiunea părinţilor , numai ;;J în 1869-70 şi numai 
9 in 1870-81 erau plugari; restul: preoţi, dascăli, negustori şi 

n1eseriaşi,- (cârciumaci, băcani, br~şoveni, lipscani, brutart, cis
mari, croitori, blănari, ferari, ciurari, bofangii, răruţaşi, lumână
rari, abagii, pietrari, cgrăuşi, caş :avalgii. e1c.),-toţi orăşeni. 

Observăm, în sfârşit, că şj în anul 1870- 71, după o men
pu11e a institutorului Petrescu, ar fi urmat să fie îns.:rişi 106, 
dar ca- pat'te din ei n 'au plătit „ 1 egiuila" taxă de 10 Jei pe an, 
pentru întâmpina rea n1ici lor spese, şi n ·su fost admişi, afa r ă de 
9, cari din catalog se constată că au fost scut ,ţi . 

I V 

Societatea română de cultură şi llrnbă 

La 12 Octombrie 1870 s1au pus bazele unei noi iostituţiuni 
cnlturale : ,1Societatea von1ână de cultură şi linzbă din Silistra". 
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Scopul ei, definit de art. II din statute, era următo1 ul : 

A propaga, pl'in toate mijloacele putincioase, intr$ l:\o
mânii din aceste păt· ti învăţătiwa Uuwii 11ta.t~1ie (rqmâna), a. af'lttd
Comunilatea to1nâ-nă şi Efo,·ia şcoalelor 1·01nane de ai.ce tn a( ace· 
,·ile şi ,m,isiinwa lor; 

A conlucra la dezvolt~t·1:a educaţiunii naţionale şi a ap~a 
privilegiile ei ; 

protejând şcoalele urbane şi rurale din toatt! Dolwvgea şi ' 
stăruind a înfiinţa şi o şcoală de fete in oraşul Silist1·a; 

cerand şi aeLivand prin stiJruintele sale înnntlţirea şi fnt· 
fninti..tăţi,·ea şcoalelo1· ; 

stăruind din toate putedle pentru e"Xacta punere in lu
crare a donaţiunilor făcute în favoitrea invătăturii publice ; 

aP.~rând dl'ept1.u·ile legitime ale corpului învăţătoresc. prin 
toate mtJloacele legale ; 
. ajutând pe junii ~colari ,·o,nt1ni Upsiţ, de 1nijlol')ce de aci şi 

di1i Dol>royea. · 
stă1·uincl a susţine o şcoală cu pa.ti"li clase p1·i11iare peMtru 

ji~n:i sau a.didţf, în orele de noa11te iania şl. în itilele de sărbătoare 
uara şi a coutplecta .bibHofeca- şc-0aleî pe11tr1t folos1tl uaţi011al•J etc. 

Chiar fără a mai socotl acel „etc." cu care aceaf.tă enumc~ 
rare se il'lchee1 trebue să recunoaştem că „Societatea" ~i pro· 
punea un ma1e program de muncă, pentru a căruia aducere la 
lndeplinire ar fi trebuit să aibă însemnate mijloace materiale şi 
o nestingherită libertate de ai ţiune. 

Puteau fi membri toţi Romanii cari manii Jstau această do
rinJă prin~ cerere adresată preşedintelui, iar acesta putea s~~i 
admită imediat, rămânând ca comitetul să le decearnă mai târ
ziu diplomele c•1venite (art. IV). Petsoanele condamnate şj ne
reabilita~e pentru deli,3te ordinare şi ir.fam:inte, cum şi membrii 
corpului didadic pe drept lndepărtati din posturile lor1 pentru cauză 
de moralitate,nu erau primiţi (art. V). Persoanele care, fiind admise, 
cădeau ullerior în culpă pentru vre-o conspiraţie politică şi membrii 
cad nu-şi platiau la timp cotizaţîile ori p~rdeau calitatea de Român~ 
se excludeau din Societate (art. VI). Societatea ţinea adunări g~ne
rale odată pe an şi comitetul odată pe lună vara şi odată pe săp
tămâna iarna, afară de şedinţele extraordinare, ce se puteau ţinea 
de câte ori se simţea n·evoie (art. VII). Ea a.vea să se declare de 
finitiv constituită de îndată ce statntele aveau să fie semnate de 
20 de membri (ar~. VII I). Comitetul societăţii se compune~ din 
un preşedinte, un vice-preşedinte, un casier şi trei secretari, 
(art. IV). Fondurile se alcătu i au din coti?aţiunile membrilor de 
un leu pe Iun§, din cotizaţiuni~e de un leu odată pentru tot-

www.ziuaconstanta .ro 



376 

dea una, la primi rea diplomei, pentru acoperirea cheltuelilor ti
parului, şi din darurile, subventiunile şi donatiunile ce i s'ar 
face (art„ XIII-XVI). Pentru înJesnirea membrilor din ţările ro
mâne, s'a dispu:1 ca ei să-şi poată plăti 'cotizaţiuoile şi să poată 
încredinţa donaţiunile unor delegaţiuni, compuse din câte trei 
membri, cu reşedinţa in capitalele tuturor judeţelor (art. XVI). 

Regul11mentul avea 7 ,z de articole. 
Membrii primului comitet au fo,t: Pr~şedinte: C, Petrescu; 

Vice-preşedinte : Părintele Chr. Zaharia; Casier : C. Sau/eseu; 
Secretari : P. 1. Droc, N. Petre5CU şi S. Teodorescu; iar mem
brii fondatori, adecă membrii aderenţi înainte de imprimarea 
statutelor,- în ordinea în care sunt trecuţi în .ele,-urn1ătoarele 

persoane: 

1 C.:onstantin Petrescu 20 Nicolai Slefan 
o ... Constantin Săulescu 21 Voicu Iliescu 
3 Petre Săulescu 22 l\fanole Ghiţescu 
.i, ~icolai Petrescu 23 Pr. Teodor din Vaidomi1 
5 Stoian Teodorescu 24 l\Iihalache Iliescu 
6 P. I. Droc g5 Chiriţă Teodorescu 
7 Ilie G heorghescu 26 I vanciu Teodorescu 
8 Costache Nicolaescu 27 Dhnitrache Anghel 
9 Oin1itrie Păsculescu 28 Anton Teodorescu 

10 Dimitrie Căli o eseu 29 Gheorghe Nicolaesc,1 
1·1 'Nicolai IordănE seu 30 Christache Triande.fil 
-12 Sava năducănescu st Pr. Gheorghe din Ostrov 
13 Apo'stol Gheorghescu 32 Nuţu Stan 
14 Nicolai Eustatescu 33 Petl'e Petrescu 
·15 Păr. Chr. Zaharia 34 · D. Chirescudin Ha;:;oyata 
16 CTheorghe Pavlescu 35 Ivanciu Vicescu 
'17 Nicolai Călinescu 36 G. N. ~eamtu 
18 Enciu Călinescu 37 C:. Petrescu-Condul'alu 
·19 Tănase Triandafil din Bucureşti 

·Societatea îşi avea sigiliul ei deosebit, de fo~ma şi mări

mea celui al Eforiei, purtând, confot m art. 72 din Regulament, 
pe lângă titlu „marca imaginei lui Romnlu şi Itemu",-în trea
căt fie zis, slab executată. 

> •• •' 

• * 

Ni s·a păstrat, cum semnalăm mai sus, şi un exemplar din 
diplomele ce ie dădeau membrilor admişi ai Societăţii. Diploma, 
tipărită pe o coală în mărime de 56X40, (din care desenul, îm
preună cu chenarul, ocupă 46X35), poartă sus deviza „ Lumină
Progres", scrisă pe razele unui soare ce mijeşte de după un nor 
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întunecos; imediat după aceea titulatura Societăţii, într'o ban
derolă artistic desfăşurată pe un fond gălbui; in colţul din stânga, 
emblema Societăţii, cât se poate de corect desenată: lupoaica, 
tolănită J în stare de repâos, cei doi copilaşi lângă ea : unul su
gând, inconştient, altul cu mdna stângă pe botul ei, privind-o 
nepăsător, aproape afectuos, peste umăr, şi în fund, dintre nişte 
copaci, un cioban surprins şi oarecam speriat de spectacolul ne
aşteptat ce i se înfătişâ; in sfârşit, jo_s, pe fond alb, mentiunea 
că f>tn şedinţa dela ... domnul •.. a fost numit membru ... 
al Societătii" .şi loc pentru semnăturile membrilor comitetului şi 
pentru No. dip~omei. 

4 

• • 

"l\femorialul Societă,tii" ne dă oarecare lămuriri to privinţa 
activitălii sale. El e scris in întregime de mâna preşedintelui 
Costache Petrescu (de uade se vede de ce puţin folos îi erau 
cei trei secretari), şi nu e primul «Memorial>) : In frunte, pe 
cuper!ă, stă scris, îotr'.odevăr, ccNo. 2»; ceva mai jos, dopă ti
tulatură, se lămureşte că e «urmare după i\lemorialuf No. 1~ şi 
la sfârşitul ultimei pagini (a 28·a) într'o notă, isc~li1ă de preşe
dintele C. Petrescu, se adaogă că ,. ~fen,orialul Societăţii ur
mează Ia mănunchiul făcut sub No. 3, început la ll N0embrie 
18:71 ". Ne lipseşte, adecă, şi începutul şi continuarea şi sfârşitul 
,,Memorialului"; iar în „măounchiul" No. 2, ce~l avem dinainte, 
ni s'au pă~trat, pe cele 28 de pagini scrisr, 97 de însemni!d, de 
la No. de ordine 28 din 15 Innuarie (ceeaco însemoează că în 
,,mănunchiu\ 1' No. 1- e1·.tu 27 de înre,gistrăr,), pâpă la No. 125; 
din seara zilei de 11 Noembde J 871, de unde înregistrările trt>c 
tn "mănunchiul" No. 3. 

<cs\Iemorialul Societăţii>) nu e, drept vorbind, numai. al So
cietăţii; ci şi al Eforiei şi al Comunităţii, de oatece, cum am 
mai spus-o, găsim în el înregistrate şi corespondenţa şi hotă~ • 
rârile acestor io stituţii. 

Cu privire la .,Societatt H găsin,, că Ja 16 Ianuarie 1871 ea 
avea un activ- de 568 de lei vechi, după deducerea cheltuelii de 
210 Iei şi 10 parale. Cât de„pre pasiYul ei,-sau mai bine zis, .da
to1·ia ei „flotantă" ,- se dau I ămul'iri în şedinţa dela 3 l ~Iartie 187 I: 

• 
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.... ~~fembrii prezenti fiind în nun1ăr 1le 18, şediuţa se de
clară dt!sehisă. PreşecHntele, sttJ1ând clopoţelul, dă seama voia~ 
jului său la Bucu1·eşti pentru tipărirea staţutelor, diplomelor, 
sigiliilor, biletelor de cununie şi alte spese, adică: 

«Imprimarea a 1000 exemplare statu~e . . lei 728.-
«Imprimarea sigiliilor (două) . . . . • ,, 136. •1~ 
4-lmprimarea diplomelor, 600 exe1nplare . 11 318. 11, 
«Imprimarea a 1000 bilete de ciluunie . ., 182.-
«SpeselP. voiajului . . • . . . . • . ,, 318.-

« (n total . ,, 1683.-JI 

O situaţie, de sigur, nu înfloritoare, dar care s'a mai ame
liorat in ur.mă, f,ind dat că aceste cheltueli se făceau odată 

penti u mai multă vreme. 
Dintre persoanele cu care Societatea stătea în corespon

dentă cităm pe V. A. Ureche, J. ~I. Riureanu1 căp;taa Dimitl'escu, 
I. Minculescu şi Ion Dimitrescu, din Bucureşti; pe C. G. Poe
naru-Bordea, G. I. Perieteanu, Iorgu Ionescu, Dun1itru Man ole 
şi Alexe _Vineş din Ialomiţa; pe N. Droc-Baroian şi Enache 
Zamfir din Giurgiu ; pe Dumitru Rădulescu, magistrat si C. Pe
trescu. inspector şcolar al judeţelor Ialomiţa. Brăila şi Râmnic, 
din Brăila ; pe Gheorghe Mihăilescu profesor la şcoala comer
cială din Galati şi pe Dîamandi l. Manole din Braşov, care, -
rugat să facă adesiuni print, e „confraţii transilvaniu-răspunde 

că va aduce el însuşi, to primăvara viitoare, rez.u ltatul, la Silis
tra. Iar .Printre primii membri aderenţi vom menţiona pe Di~ 
mitrîe Cyrescu (sic) ,.institutorul român din Rasovata" 1) care 
f.igureaza şi ia statute cu numele corect de Dimitrie Chirescu. 
tatăl d-lui avocat N. D. Chirescu din Constanta, preotit mai târziu 
I& parohia Cerna vodel, în comuna pe ca~e fiul său avea s'o 
administreze, ca rrimar, după 4F> de ani 1) 

1
) lniâlnim ,,Rasovata", cu termina.ţiunea bulgărească tµ,, oda.tă 

în sta.tutele „Societăţii" şi de vre-o două ori în manuscrisele rărna.se 
de la Petrescu (alternând cu Rasova); de asemenea în harta. lui Io-

• 11escu dela Dra.d. Rasova însă a fost totdeauna sat cnrat românesc şi 
Rom;lnii 11u i-a.u spus niciodata altfel decât „Rasova" sau „R(iş01;a" 
(cuvânt vădîL înrudit cu „R1,şava" (Orşova) cu iuţelesul arhaic d~ 
«Roşia-~), iar une ori şi „Rtisânata", forn1ă ce o giishu în articolul d-ltu 
U. Niţesclt, instituto1· din Tulcea în articolul «Dobrogea. în ajunul :i
nexării:o, din «D\lnărea de jos», Gaiali, No. '12 din August 1909, p.13: 
«[ntr'o ii aud pe n1ama zicând tatei: Niţă, un hăel avem. Sn-1 dăm 
·Ia şcoală la R(i.si1nata (Rasova) oii la Cenia1dta (Cernavoda)i să in,•et~ 
şi el ceva, măcar cum să se roage h;i Dun1neze1.1». 

~) Despre părintele Chireecu din Cernavoda tot d. D. Niţescu ne 
,/ 
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V 

eomunitatea romană din Silistra 

Tradiţiunile no»stre bisericeşti în Dobrogea, şi în special 
rn Silistra, au o vechime destul de mare. Amintim numai faptul 
că Mitropolia din S.itistra a fose zidită de Grigore Ghica J, care 
a domnit îo Munteni11 înfre anii 1672 şl 1674. Aceasta se vede 
drn hrisovul lui Aiexandru lpsilanti, Domnul Ţării Româneşti, 

din 21 lVIartie 11777 : 

.... «Soeotirn Domni a mea şi pentru sfânta şi d urnnezeiasca 
h:Ii tropolie d tn cetatea Dârstorului de pe Dunăre, la care se cins
teşte şi se pră,.;nueşte h rnmul cins titu lui cap al sfântului slăvi
t ului pr ooroc înainte mergătorului şi Loteiătorului Ion, foindcă 
acea.stă ~f llntă M itropolie a f ost ziclită, .şi int.Uţa.tă de 1·ăposeb™l 
Ghica G-rlgorie Voclă cet di1i tâ-iu <_167'.! - 1674), d1~11ă pu,tinţa, vretit-1+-
rilor de a.tn-1,ci« '). 

Despre acest Grigore Ghica Voevod cronicarul Jon Neculce 
ne spune că era om • harnic şl tare şi sumeţ şi gata 111 răspuns 
şi la toate socotelile". Dar ce vremuri grozave vremurile lui I 
Vremurile evocate. cu atâta putere. da Sieokewicz in vestita lui 
trilogiei, când impulsivul "Mehmet, Jmpă r atul turceoc s'a sculat 
singur cu sine i\-cum ne spune Nicolai Costin,-.,cu toate pu
terile sale. cu mari oşti tUri3eŞti , şi Tătarii cu Han cu tot, şi au 
purce~ cu toată greimea ia ta ralleşească, trecând priR Moldova, 
asupra Kameniţei", şi câ„d, cu toate acesta, Grigorie Ghica,
silit să ia şi el parte la expediţie,-găseşte timp să zidească Mi
tropolia din~ Dârstor, după cum contemporanul său Duca•Vodă 

al l\{oldovei, care ŞÎ·a pierdut atunci şi tronul fără nici o vină 

şi n'a lipsit mult să-şi piardă şi capul, găseşte de asemenea timp 
să zidiască mânăstirea Cetăţuia de lângă Iaşi,-viz:tată şi de 
teribilul Sultan ,-deşl ţara ii era sleită de oştile turceşti, jefuită 
şi ro bită de hordele tătărăştf şi bântuită de podgheazurile leşeşti. 

•Mitropolia dela Silistra, a fost apoi restaurată, după aptoape 

spune in al'licoltll citat mai sus (p. ·18) că «a fa..:ut fapte fr umoase 
româneşti» şi că itin timpul răiuoi ulni, pentrn patriotismul său şi dra~ 
gostea de nean:i şi pentru cit încll'ăsnis.e a-ş i i ace datoria de păstor în 
acele timpuri prea tulhuri, apărându-şi ct·e<liucioşi i de nedreptăţile ce 
sa ~omitea\1, er,l cât J/aci, n1ci mai mult, nici mai puţin. să fie pus 
de Turci in g•u•a tunului, ahia scăp,ln1\, ca prin minune. pe o corabie 
din port, sub pa,·.ilion s trăin». 

. 
1

) G . . Pf?i?et-LisseatiM: «Incercare de rnonogr a.Ge asupra cetăţii 
Drăstortth.a-S1hstra» , ·Buc11reşti , 1913, p. 223--225. 
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Ş0 de ani, de Grigore Ghica al Ii-lea (t748-1752J ş, Ln 

sfârşit înzestrată de Alexandru f psilanli, care, prin acelaşi 

hrjsov din 21 Martie 1777, dArueşte şi bisericilor dio Babadag 
şi Boazchioi (Cernavoda), amândouă din eparhia Mitropoliei D~r· 
storului, câte 25 de taieri de fiecare, plătibili la sf. Gheorghe 
şi la sf. Dimitrie,-.,ca să-şi cumpere tămâe, untdelemn şi fădH 
de ceară1',-ceeace dovedeşte continua preocupare a voevozilor 
noştri de soarta Româr.iilor .dobrogeni şi în deosebi ·de aşeză
mintele lor religioase. 

Acelaş gând a preocupat şi pe unii particulari, buni crt:Ş· 
tini şi buni Români, mai cu dare de mână. Astfel, biserica din 
Babadag a fost zidită in 1828 şi rezidită în 1856 de Români 1

); 

un român t1ansj}vănean, ieromonachul Vizarion, a zidit mănăs
tirea Cocoş, în 1843, şi un alt român traosilvănean, Niculai 
Hagi Ghiţă, originar din Poiana Sibiului, de lângă Silişte, a 
rezidit-o şi a · înzestrat-o cu toată averea lui, consislând din 
15.000 de _g_albeai, 500 de oi şi 15 cai, după cum arată inscrip„ 
tis din 1852 2)., •• Şi mai în toate satele, cum din bătrâni se 
pomeneşte, Românii dobrogeni îşi aveau, dacă nu biserici, cet 
puţin modeste case de rugăciune şi preoţii lor. 

Cu asemenea tradiţiuni nu e nimic de miTa:-e ca i\iitropo~ 
iitul Grigorie :,,al Durostolo·Cervenskii", care păstoria la Silis-

, tra în 187 4, şi cu al cătui ajutor Costache Petrescu 'şi-a putut 
tipărl Abecedarul turco-român, să fi fost de origînă român tran~ 
silvărtean,-cum a fost !o format d. N. Cartoj "u de către d. N. 
Droc-Barcian, mai ales eă d. N. Droc-Barcian e in măsură sA 
ştie bine lucrurile de pe atunci. din Silistra :;)-şi să fi ridicat 
la demnittltea de protopop pe părintele Chr. Z:iharia. preşedin
tele Comunităfii şi vice.pre_şedinte!e Societlţii române de acolo. 

Orice comunitate religioasâ, prin însăşi natura alcătuirii 
ssle şi scopul ce urmăre.şte, se oc:ipă de lucruri măruI'lte, pre-

1
) G. Teodoresc1i: <lDin. trecutul Dobrogei >J, 1897, p. 16-1 i. 

~) .At•kim<r1tdriiMl .Rom(l.11. Srn·cscu: «Mănll!!tirile dol,rogoue», Bu~ 
cureşti, 1914, p, 20. 

•) Se pare că după Ier(m-i1n cel din {{pomenirile» das('.ălului Pe-
tricl!., în scaunul l\1itropoliei dela Silistra a urmat un alt gr~c Dionisi6, 
âmintit de dr. G-. Profiriu, şi apoi românul Grigorie. 
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cum : fixarea cotfaatiunilor datorite · de en1.1riaşi,-adicâ „aruncui„ 
pentru întâmpinarea cbelh. elilor,- r('gulata lor încasare, plata le
furilor personaJr lui bis!ricesc angajat de ea, cumpărarea celor 
necesare oficierii serviciului divin, reparatiunea localului biseri
cii, când se simt~ nevoie, etc. şi rare-ori, în caz de contesta~
uni litigioase, rep1·ezentarea ei în justiţie, prin anume împuter
niciţi. De aceea existenţa Comunitaţii interesează mai mult decât 
însă-şi activitatea el ; şi în ce priveşte Dobrogea, e neîndoelnic 
că asemenea comunităţi, legate de însăşi viaţa sufletească a po
porului, funcţionau, mai mult sau 1nai puţin organizate, fn toate 
centrele şi fn toate satele unde erau biserici sau case de rugă
ciuni româneşti. 

Comunitatea rom~1nească din Sflistra îşi avea regula'Ilentul 
e;, sig Jiul ei deosebit şi un registru special, în care se treceau 
diferitele ei operaţiuni şi hotă!'âri. Ele nu ni s'au păstrat. Din 
„ Memor·ial" vedem însă că registrul Comunităţii în an ul 18'71 a 
costat 14 lei vechi; că în acelaş an, la 13 Aprilie, s'au cheltuit 
22 de lei cu o petiţie către Miutesarif, pe care s'a aplicat nu
mai sigiliul Comuni1ăţii, dar care nu ştim ce cuprindea; şi că 

membrii erau făcuti atenţi une-or;, că sunt di.tori să se con• 
forme Regulamentu/al. 

Pentru seara zilei de 8 Maiu 1871, Costache Petrescu a 
convocat adunarea membrilor ,,Societăţii", ,.Eforiei" şi itComu~ 
nităţii" în şedinţă generalii, având a discuta şi a lua hotărâri 
în , privinţa următoarelor chestiuni: 

<d. D<!1·ea <le seanlă a casei generale ; 
<(2, Hegnla.rea 1111ttii cotizal,i11nilor; ., 
"3. A lefJl*'etl n, I> ·m.e11ilwi d·h~ Cr111nn1.itr1,i.e f)entnr cmi.si1i11 l Mi· 

tropolî'ei .5i ,·e!tu-u.ifole .5e,hnţe ale lvr; 
ţ.lp, Cl,esUii,iec,, ftise-ricii noastre: si 
<([., 0 a.u1ii1li!'e)fenera.lă a lucrcv/ifor ·IU'!.ţi<m.,de 1'01»tl11l', după 

cn111 trehue să ~e refel'e, n v,,n<l in ve,{ere sarcinile ce-şi impuue 
fier:are din aceste fa·ei institn ti uni ronH1ne f.i.tă cu l 11n1ea : ş1 ne~ 
cesitatea 1inei e:-:cnrsinni prin con1tu1e" , 

8'au prezentat nu1nai: 14 membri ai SocietăJif, 7 ai Efo· 
riei şi fi ai Comunităţii. Deşl preşedintele regretă că nu s'au a -
dunat mai mulţi membri, el totuşi găst necesar să facă darea. de 
seamă deJa punctul 5 al ordinei de zi ; să proceaG.!ă la alegerea 
celor şase membl'i ai Comunităţii în consiliul mitropolitan, ale~ 
gându-se (probahil eei 6 prezenţi): Ilie Mifache, Anton Teodo· 
rcscu, Neculai Ş:efan, Neculai [ani, lvanciu Teodorescu şi Mi· 

î 
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tică Oprtscu şi ~ă numi&scă pe părintele Chr. Zahada, preşe
dititele Comunităţii, şi in funcţiunea dd ca~ier. Tot atunci s'a. 
hotărât ca »mf:mbrii consiliului l\1itropoliei să se adune la Miw 
tropolie în şedfote regulate. Joi seara, pe la orele 12-2, şi în 
toate Duminicile, după eşirea din biserică''. 

Pentru ziua de 12 August 187 l, Costache Pelrescu a con
vocat o nouă adunare generală a membrilor Societătii, Eforiei 
şi Comunităţii. La acrastă şedinţă au răspuns 2.0 de membri. 

«G. N. Neruntu ia euvi\ntul şi .interpele.ază urgenţa chesti
unU 'ffisericii; $e adreseaZ'ă la preşedintele Conrnnităţii, ohiec
tt\.J\<ln-1 eă nu-şi întieplineşte datoriile, cni11 nici 111e1n brii Co
m11nik1til, ci'\ei nu se adună regulat 1n şedinte1 · <lttpif.. 1·effi1.lc,1m~11L 

«Preşe,lintele C. Peh'escn face at.leiaşi oh8ervatiune şi n-
1lnnarea decide a se 1nai face o petiţiune şi a ;:,;e tli1 C:timaca-
1n11hii, eeril:nclu-i-se rezn1tatul chestiunii Mse1·icf.i RlJm·<l-11.iltir 
( •Schi1.il>a.rea. la f~ţi'fi,} <lin Sili-sb·c~. 

E regretabil că na ni s'a păs·r;lt nici o însemnare care să 
ne lămurf asră; fn ce consista acea 11chestiu11e a bisericii Ron1â-
11ilor din Silistra"? Găsim numai că după două zile. la 14 Au~ 

· gust, petjfiuaea era redactată, că i s'a aplicat llUmai sigiliul Co
munităţii şi că s'a înmânc1t Caimacamului de către o delegaţiune 
compusă din C, Petrescu, D. Stătescu. I. Teodores-cu, Ant. Teo
dorescu şf Gr. Pavelescu, în frunte cu părintele Chr. Zaharia, 
preşedintele Comunităţii. fnterverrţia însă a fost infructu0asă. de 
oarece ,,Caimacamul respinge petiţia şi dă o copie după prdinul 
Miu tesarifului din Rusciuc în pri vi nţa judecăţii bisericii". Şi tot 
ce mai ştim în această privinţă este aă cu petiţia s'au cheltuit 
131/z lei , că s'au maf dat 12 la Casferia generală şi că la ll 
Septembrie Comunitatea a primit dela Căimăcămia Silistrei, suh 
No. 410, ,,ma.tbataua" e.dresată Miutesarifl icolui din Rusciuc, cu 
c;1re trim fsese acolo pe C. P·etrescu şi A·, t. Teodorescu cu 
procura Comunităţii No, 86; dar despre obiectul li ligiului Co· 

· munităţii-ru cine îl va fi avut-şi pe care se vede că ea 1-a 
pierdut, tot nimic nu ştim. 

O şedinţă importantă a Comunităţii a fost şi acea di a G 
Octombrie 187 lJ Ja care s'au luat oarecare măsuri pentru spow 
rirea fond urilor ei . . 

« Comunitatea rornfi.nli <lin ~ilis(ra l>,-spun~ J\{~m,,wirili,1., -
1l(l11nilnd1t-se ln şe1linţiî, la şcoală, 11 deHherat n He trimite în re
vizie prin co11111nP)e ,lin :i.ce!-t j11deţ 11e )iăriutele ~:tchelarie An
gh~l ~in 0ltina s,i Diinitrie Stiitesct,, instil11tonll ' clasei I-a şi a 

I 
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!I-n din Sili~;Lra. l'e hlrrgă l'ev faoral, numiţii· vo1' strânge ajutdâre 
Jlrin panta1u~m Comunităţei No. 122 pentru Goinun:itate. S'a mai 
tăcut o tal'ifă în care se arată taxa fiecărui obiect şi care s'a 
trill'1is la:. fiecare comună». 

Pentru a se putea justifica. la nevoie, că e indreptitţit a 
face r"'vizii prin comune, Comunitatea a dat la mâna părintelui 
Anghel Sachelarie un oer-tificat, în care. se precizează caracterul 
acestei însărcinări şi Urnitele ei, în cuprinct-erea următoare: 

« Comunit.ntea ron1ână din Silistra, in şedinţa dela 8 Oc
tomltrie an. 1871! nu1r1eşte pe cuvioşia sa pirintele Ang11el Sa
~helnl'ie ca revizor al comunelor ro n1i1.ne .din ju(leţul · Si1ist1'a. 
Cuvioşia lui va avea r.lreptul de a fnce revizie n,jmn.i. când Co-
1nuuitatea îi va ordoni\ şi c,tnd neapărata trebuinţă va cere re. 
viiuirea i va raportit Co1nuuităţii toate împrejurările ce intrli. in 
cercul însă1•cină1•ii sale. Insărcinarea sa este: de a face obse1' -
vaţiu11i preoţilor clacă işi Îllf.lepliuesc datoriile religioase- în lH
sel'ică şi către ji<l'por; al <loilen, <lac.ii preotii împliner-;e regulele 
<late de Comunitate; al treilea, va (10văţui pe popor să trăiască 
în pace, să me<1l'gă la l.tisericiî, să-şi ilea copiii la învăţătnră, să 
Jie cre,liucioşi lni Dumnezen şi Im păl'atului Sultan Abtiul~A.zi s , 
.ca astfel să Îlm plăeu1i lni Dumnezeu şi oamenilor. Prin ur
rnnl'e, toţi preotii, eiorhagiii1 exarii şi tot poporul român -<l in a
.cest jt11le.ţ. sunt r11gati !lă-1 l'ecllo.oască şi să-1 aj nte la tl'ebuinţă. 

-0.Dat în Silistra, 18711 Octon1hrie 8)), 

Ni s·a păstrat şi textul Pantahuzei (apelului) lansate c·u a~ 
cea oraiiune1 cu care preotul .Anghel Sachel3rie şi institutorul 
D'fmftrie Stă.tescu erau îndreptăţiţi a strânge ajutoare pentru Co
munitate. l ată~I: 

~< Pren c11cernicilor j')l'eo1i, cini,.Liţi ciorlmgii, exarî şi toţi 
}Jinee11 vilnta!ii creştini prttvOf(JaYnici 1li11 coirrnnele l'omflne ale 
j ndettth1i Silis tra,-paee ! 

«Comtu1itntea rotntu1ă <lin 8ilistl'a vă roagă să l,ineţoiţi a 
? ajut11, necare 1lnpă Jl 11~erqa_ ş_i Y~ia. :--11, c11 ori-ce vil va _1ăs~ 
1 onn:,. Pen tl'11 ncea!';ta sa tt'lnns p:il'ln Lele Anghet Sa.chela.ne şt 
down nl invăţălor Dimitrie Stătesc11 cn acenş;tă pantaluiză. Acest 
a,jntor se stntoge spl'e hinele şi foîos1il no~trn româ.!l, şi Comu
nitatea 11ă1lăjdueşte că veţi priiml cu l111cnrie şi cn Roinâni veţi 
cil\ aj1.1toare c,U se va 11ute.\ mai imhelşngate şi hnunl Dunruezeu 
să ue n,jute să ne pnt~m luminii. 

«l'1·eoţii snnt rugaţi • u muh1:t impl'ennă cu pnl'tătorii ac~s
tei pantahuze. 

«Silistra, 1871, Octom beie 1 OJ>. 

lată şi tar;fa ce s'a stabilit atunci, în care se ~rată ,taxa 
fiecărui «obiect> ,-adică fiec~rei .slujlle bisericeşti ,-î.n tolo.su I 
preoţilor şi dascălilor. şi care nu trebue să fie conf1Jndată nici 
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cu ofrandele benevole date in folosul Comunităţii, nici cu • vtă
dicia" ce se plătia de fiecare sat ia folosul I'ilitropoliei: 

:1. La naştere, (Jelirea apei - - - -
2, La botez- - - - - - - - -
3. La biletul de botez- - - - - -
4. La i11olifta ele 40 de zile - - - -
G. La sfeşLanie- - - - - - - -
&. La cununie; I, II şi III - - - -
7. La înmo1·mântarea oamenilor - -
8. l,lein, copiilor - - - - __, - -

9. St.lipii: E.vangheliile Joiloi• şi &îrnhetelor 
10. Sărindarul - - - - - - - · -
1:1. Parastasul - - - - - - - -
12. i\faslu, rle flecat'e preot c:He 10 lei -
13~ La · pornană- - - - - - - -
14. La st'. t'ânh'l:nei, cil.te u lei ,le stăpttn 

-L11 rreQt li L<1 l)asciil 
-L.ei · I Pac. l,li i l'l\J'. 

·J 20 --
7 1 --
·J 20 --
Q -- - -
::J -- - 20 ~ - 2 

20 4 --
10 2 --

• -,) - -
20 - - -
10 - 2 -
·IO - 2 -
2 20 - -
• ,) - 2 -

Cele trei instituţiuni româneşti din S!listra,-nEforia", ,,So
cietatea" şi 11 Comunitatea",-- tindeau Ja unul şi acelaşi scop: 
cultivarea sentifnentelor ronzâ11eşti prin şcoală şi biserică şi răs
pândirea tnvăţăturii de carte şi spiritului de ordine p1·i11tre Ro-
nzâ11ii dobrogeni; ier Costache Petrescu era. oare-cum, sufletul 
lo,r şi aven un vădit ascendent asupra tuturor. Aceasta e atât 
de adevărat, incâ1, după cum am vazot. la anumite epot:e tus
trele instituţiunile erau convoeate îa adunări generale în acelaş 

timp şi în acelaşi loc,-la ŞcoaJă,-şi bugetele Jor au fost mai 
totdeauna aniestccatet acoperindu-se cheltueli!e uneia cu venitu
rile celeilalte. Costache Petrescu se credea îndreptătil să inter• 
vina, cu toat!i autoritatea. une ori, când lucrurile nu mergeau 
toeu:,ai bine, aşa cum I am văzut intervenind ln şedinţa dela 12 
August 187 l, aşa cum intervine mai târziu, în şedin ta dela 11 
Noe1nbrie, când a convocat pe membri pentru a discută cu ei 
oare-care chestiuni de regulament şi „pentru a face oare- care 
observaţiulli asupra neg!ljen/ei fn care siau nienzbrii acestor in-
stitut/uni». · 

Din rezumatul acestei d n urmă şedinţe aflAm di şcoala de 
adulţi, care era un deiideral al statut~lor Societăţii din 1870, 
funcţiona în toamna anului 1-871 şi n1embrii prezen\i erau chiar 
staruitor invitaţi să o fl'eCvPnteze. Nu se poate iarAşi trece ru 

\. 

• 
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vederea 1 fără un cuvânt de merift. tă laudă, propulsiunea dată in~ 
teresulu i pan tru biserică şi şroală, prin inspecţiu oile dela .sate şi 
prin încur~jarea absolvenţilor şcoa1ei din Silistra, de a-şi con
tinua studii le în girn c azHle din ţară, cum e cazul elevului Căli

nescu, intern în clasa a V-a la 11 Matei Basarab'' şi al Elevului 
Stănescu LV1arin, căruia, f e lângă un cuvânt de caldă recoman· 
daţie, fe n'a putut s~-i lipsiască, i s'a dat, dela casa Eforiei şi 
,,un ico ar (=201/,1, lei), spre a merge în Buc,lreşti ca să stu
dieze clasele gimnaziale". 

Odată, la 5 Maiu 1871, fie pentru a stimula zelul altora, 
fie pe:ntru a-şi degaja propria răspundere,-in tot cazul în exe
cutarea unui vot al adunării generale,-Costache Petrescu •• a
lege• conturile fiecărei instituţ'uni; şi atunci se constată <'ă „So~ ' 
cietatea" avea un activ de 11698!4, lei şi un pasiv (împreună eu 
imprlmatele neplătite) de 1564112 lei, adică un deficit de 39{51-l 
lei; .,Eforii." : un a1Jtiv de 2209 lei şi un pasi-v de 377 lei, a
decă un excedent de 1832 lei; iar „Comunitatea": nici un ac
tiv, şi un pasiv dJ 7021b lei, care era deficit curat I E drept că 
situaţia „Societăţii" urma să se îmbunătăţească după plata da· 
toriilor f)entru imprimate, iar in ce priveşte „Comunitatea", ea 
şi a putut în curând plătl din datorie 5L61l1 lei, ia 30 Iulie 1871, 
ajungând să fie, de sigur, pe 1oamnă, când a încasat produsul 

1 
colectei cu pantahuza, cea mai bogară din cele trei Instituţii. , 

VI 

eâteva statistici dobro_sene 
Dintr'un alt punct de· vedere, tot atât de interesante pen · 

tru însemnătatea elementului românesc din Dobrogea în a doua 
jurnătat~ a secol ului trecut, sunt, de sigur, şi statisticile popu
laţiun . i rotnâneşti din Silistra, Ostrov şi câteva sate dinprejur. 

Statistica Iul Ion Io nescu-deJa.erad 

Cu 20 de ani mai înainte, în primăvara anului 1850, dio 
însărcinarea marelui Viiîr Reşid-Poşa. fon lonescu-iela Brad ,i 

întreprins o ani:;hetă agricolă în această provincie, în tovărăşia 
' inginerului român Jovanu, şi a publicat rezultatele ei într'o serie 
de articole în „Journal de Constantinople\ pe care apoi direc. 
torul ziarului, Noguez, le-a extras, în toamna aAeluiaş an, în
tr'o broşură intitulată · ,,Excu1·sion agricole dans la plaine de ra 
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Dobrodja",- insot,ită1 de o hartă, etnografică şi topografică a Do
brqgei şi dedicată Sultan1:1lui, pe at11Dci domnitpr:, Abdul-Megid 1). 

Dia acel studiu, cu caracter q uasi-oficial, peatru a căruia 
ale'ătuire· nu a lipstt nici c0ncursul autorităţilor locale, rezu.Jtă că 
Ionescu şi Jovanu au viiitat 388 de sate din caza-lele (pJăşile) 
Tulcea, Saccea (Isaccea); Măcin, Hârşova şi Baba (Babadag) ale 
eangiacului Tulcea, şi Kiustenge, Mangalia, Balek şi Bazargic ale 
sangiacului Silisţra; şi că au găsit în acele sate, peste tot, un 
număr de 15.764 de familii, repartizate, după naţionalitate şi im
portanţă numerici, precum urmează: 4800 turceşti, 365@ româ
neşti, 2225 tă1ăreş;1i, 2214 bulgăreşti, 1092 căzăceşti, 747 lipove
neşti,. 300 grecgşti, 212 ţigăneşti, 145 atabe, 126 armeneşti, 119 
evreeşti şi 59 germane. Familiile româneşti veneau, cum se vede, 
111 rândul al doilea, în ordinea importanţei numerice. 

Pentru Dobrogea-veche (lăsând la o parte1 caza-lele Balcic 
şi Ba~rgic). numărul familiilor româneşti rămâne acelaş, do 
3656, şi elei- vin fn primul loc ca însemnătate numerică, faţă de 
2268 turceşti, 2225 tătăreşti, 1194 bulgăreşti, 1092 căzăceşti, 747 
lipoveneşti, 250 greceşti. 172 pgăneşti, 119 evree.şti, 76 arme
neşti şf 59 germane. Oe unde urmează că Român;, Cazaci, Li
poveni, Evrei şi Germani nu locuiau în Ca:irilatţr,-cel puţin în 
satele vizîtate de Ion Ionescu 2). 

, In articolul din ,,R0mânia L•terară" pe care ·Îl rezumăm la 
începutul acestui studiu, Ion Ionescu, predzea2ă că cele 3656 
de familii româneşti dobrogene se desco~puneau as!fel: 4603 
bărbaţi, 4728 femei, 6789 ,băeţi,· 8367 fete, 1800 juni-feciori şi 

1) De.ispre acest studiu scriea, la 4 August 1850, Ion Ghica, din 
Boyadge}{euy, lui Nicolai Băll'!escu, următoarele: 

(don eseu :;i'a intors împreună cu .J.ovanu. Au făcut o l tit:l'll 1·e 
foaa'Le tmpo1·tantii asupra Dobrogei: tahloul'i bine lucrate şi tl'ei ltiirţi: 
una etnografică, una topograficii şi a treia drnmeaJă. Ionescu JHt hlică 
o serie tle articole asu pra căi ătol'iei lui, în Jou~'lutl ae Ci111,sta11,tiuoplc. 
Noguei (dh-edorul iiartJlui) îi face şi o bt·oşură din adunarea acelor 
articole)).-Ve-ti «Scrisori iuedite dela ~. Bălcef'.tcu şi Ion C hi<;a», adu
nate şi publicate de N. Carlojan, Bucureşti, 19131 p. 25. 

2) E hine tle refinut că în DoJrt'ogea-veche Bulga1·ii e1·a11 IHai 

I ntune1·oşi in regiunea Ba!)ada9ulni (871 de fa1uilii, fată de (574 ,·orni'l
neşti), .stal1iliţi fiind c<clepuis ?ne vingtain~ d'ann~es, ahandon~ant !1es 
terres 1ngl'atef'.t pour ce\Jes h1en plus fertlles qu'tls ont trouYee.is dnns 
ce pays», ial' în car.â,-na T11lcea nn el'~ll ilec:î.t 200 rle familii hulµ-ă~ 
l'eşti faţă de l200 româneşti. 
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1744 fete n1ari, reprezentând astfel o populaţie de 28.031 de 
suflete. 

Cifrele lui Ion fonescu sunt confirmate de statisticile ulte
rioare ale lui Bielosercovîci şi baron d'Hogguer (1878) şi de in
<licafiunile, aproape contemporane, ale lui Camille Allard (1856), 
Lejan (l8ot ) şi ~?eters (t865) . 

Sta.tlsticele răma.~ e dela Costa.che Petresc:Ll 

lntocmite pe o sc:1.ră mai întinsă şi pent,u trebuinţe de or
dine practică, nu se poale totuşf tăgădui inte1 esul ce înfăţişează 
statisticile populatiunii ron1âneşti din SHistra şi câteya c-0rnune 
învecinate, ce ne-au rămas dela Costache Petrescu. 

Cea mai veche, întitt11ată «Statistica Românilor din urbea 
Silistra din anul 1870 Noembrie în 26)) este „e laborată" chiar 
de e11 după cum se spune pe cuperta caietului şi a se1·vft, de 
sig,1r, ca model penttu celelalte, căci toate cuprind aceleaşi ru
brice, şi anume: 1, Numărul" (de ordine), ,,Faniilia" sau, altele: 
N I . I) l 'I . ~,'! t . " J 'l I C . . .. . B V ,, urne e ş-1 orec a , apcn: ,.•na un , ,,. uni , ,, op11 ş1 „ a. 

trâni", (ultimele patru rubrici fiind subîmpărţite în două, pentru 
a urăta sexul inşilor). A-,t-fel pa aceiaşi linie, orizontală, s1a tn
secnnat: mai întăiu No. de OTdine, apoi numele şi pronumele 
şefului familiei, iar în rnbricele următoare: câţi „maturi", câţi 
uJuni", câţi "copii" şi câţi „bătrâni 1\-.bărbafi si „fen1ei". 

Dăm, pe rând, despre fiecare statist'că c~î.teva lă1nuriri a
supra formei în care ni s'a păstrat şi asupra rezultatelor ce con
stată şi cităm, din fiecare, nume de familii (iau 1,porecle"), din 
care unele se păstrează încă de urmi: şi. 

· a) Populaţia T01ntt.nenscit a Silistrei din t870 

Statistica populaţiunf.j româneşti dio Silisira e scrisă cetet, 
de Co:1tacl1e PetrE seu. Pe patru pagini, pană la No. de ordine 
116, ea s~ urmează regulat ţ se continuă apoi pe pagina a 6-a 
până la No. 1,15, şi pe pagina a 8-a până la No. 183; revine 
după aceea, în continuare, pe pagina a 5-a până la No. 212 şi 

pe pagina 7-a până la No. 241 şi se sfâr.şeşte pe pagina a fl-a 
cu No. de ordine 2{D, având câteva din ultimele nume ocrise 
e;u creionul. 

Descompunerea. fanliliilor pe nurnărul membrilor e ţăcută 
în lubricele respective numii până la No. de ordine 201; pen
tru ultimele 48 de f~milfi nu e făcută. 
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ln sfârşit, statistica n 'a fost totalizaiă nici Însoţită de vre·O 
notă explicativă, după obiceiul )ul Costache Petrescu. 

îoate acestea ne fac să credem că lucrarea, exactii pen
tru ceeace cuprinde, e o lucrare necomplectă, care nu arată 
toată populaţia românească din Sflistra. 

Vom observa în sfârşit că la No. de. ordine 13t Costache 
Pefr<'scu se trece" şi pe el cu soţia Jui, fără copii şi fără alţi 
membri ai famfliei. 

Aşa, cu lipsurile cu care se înfăţişeaiă, statistica constată 

un numAr de 249 de capi de familii romdneştl in Silistra, re
prezentdnd o populaJiune de 8J7 de suflete. din care: 201 băr
hali, 178 femei, 95 tineri, 44 ft>te, lă2 băeţi. l 31 fetiţe, 8 bă· 
trâni şi 28 de bătrâne. 

· Dacă am adăuga numai lipsurile semna!ate,-fără a mai 
socoti că statistica nu pare a fi complect" ,-incă ar trebui să 

conchi~em că populaţia românească a oraşului Silistra, în 1870, 
era de peste 1000 suflete. 

)ală şi numele proprii ce Întâlnim : 
Abagiu, Anastasescu, Andreescu, Arab,agiu, Arab-uşea·c, A

vram, Baba-Chirana, Baba-Joe, Bacanu, J3adea1 Balicciu, Banu, 
Bădălan, Beanu~ B:iregu~·. Birjaru, Boiangiu, Botea. Bratu, Bru----taru, Bugeceanu, Burunsuzu, Buzatu, Cafegiu, Caiccîo, Cantara-
giu, Caraconcea, Caramiş. ·Cariz.u, c~sapu, Călinescu, Cărămi
daru, Cepoaică. Chior-Pi scale, Chiulhangiu, Ciocăneşteanu, Cts
maru, Ciuraru, Civitu, Cocoş, Cojocaru, Coleaşa, Cr~un, Cristea, 

--. 
Croitoru, DJ_n, Dimciu, Dimorian, Dinu, Dobre, Dragnet Q~oc, 
Dudu, Eniu, Feraru, Ftunză-verde, F.-vânt, Gavazu, Georgescu, 
Gheorghescu, Gheorghiu, Ghi!aci, Ghiţuleasa. Golea, Guleamă, 

Guşu, Higioglu, Iliescu. Iordan, Iordănescu, lvănescu, Lelcae, 
Lum ,î.o.ăraru, Manes, Manoie, Marcu, l\'1ătelaro, Mămăligă, Mân---dru, Mircescu, M:.ţache, M~anu, ~Iogru, Moşu, Muşatu, Neaintu. 
Nic0laescu, Nicolae he, Nuţescu. Nuţu, Olteanu, O pre 3cu, Ost ro„ 
veanu, Palaburt, Panaiot, Pascalt>, Păsculescu, J>avlescu, Pân„ 
daru, Petra na, Pelrarv, Petre, Pelrescu, Petrică, Peşte-lung, 

Pravăt, Prodănescu, Hăducănescu, Rădulescu, Hoşu, Sandu, Său
lescu, Seizu, Sintion. Sintionescu·, Sinţaru, Simion, Stan, Stan
ciu, Stătescu, Stoian, Stroe, Surdu, Şiretu, Şontea, Ştrengărita, 
Teodo'rt>şcu, Trandafir. Trand,firesru, Tdfu, Tuculea, Tudorarhe, 
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Tunsu, Turcu, Ţăranu, Ţiganu, Ţin ţaru, Vasilescu, Vicescu, Vi
zitiu, Voichiţa, Zaharia, Zangogioglu, Zavergiu. 

h) Populttţitt l'Olntlnenscă. a Oltinei şi Ci1şloi· tlin 1873 ~i 18'14 

Pentru satele O!tina şi Câş!a avem două rânduri de sta
tistică, pe doi ani (1873-1874), în două caiete deosebite. 

Stattstica Oltinei, din primul caiet,-în care s'au trecut sta
fsticele pent!'u ambele sate, pe .f873,...,.. cuprinde cinci pagine 
cttet scrise de părintele Anghel Sachelarie din Oltina,-. care, după 
cu111 ştim, 1n 1871 era însărcinat, împreună cu institutorul . Di
mittie Stătescu, să strângă mijloace cu pantahuza pf;ntru Comu
nital'!a românească din Silistrs. 

Rubricile, totaJizate, arat!l o populaţiune de 127 {amilii 
româneşti cu 779 de suflete: 167 bărbaţi, 157 femei, 40 tineri, 
34 fet~ 18f> băeţi , 16D fetiţe, 13 băt ~âni şi 14 bătrâne. La sfârşit 
se fece menţiunea ca sunt 10 femei văduve şi 9 oameni săracj; 
apoi urmează iscăliturile primarului întâiu, Agi Neagu, ajutorului 
Ion Mitt, cu muiururile Tor, cum şi ale preotului Anghel Sa
chelarie ~ preotului Necolai, (acesta din urmă cu chirilice), 

Ca (urne de fall)i!ie găsim: 
Ada.ri, Andrei, Aparu, Baba-Culina, Baboia, Baba-Oprina, 

Banu, Băt~ă, Bălănică, Bârja, Boncia, Bozgariciu, Bulamaciu, 
Buzalâcu, tara-Stoian, Cârciumaru, Cârgilă, Chirea, Chiriac, 
Cicu, Cioba~:u, Ciuculeacă, Cocoş, Comao, Costandache, Coţo
fana, Craiov,anu, Croitoru , Culea, Curâo, Curtu, Diacu, Dima, 
Dineu, Dodă, Enciu, Enio, Floree, Fotea, Frangu, Gae, G~rgilli, 
Gârdea, Geliaa, Gherghiniţă, Ghergicu, Gimpirea. Goglează, Gos
podin, Grecu, :9rosu, lanllche, Iordan, Lefterică, Manole, MariD, 
Mărcută, Mişca;\ Mitea, Mitu, Miţq,i, Mocanu, J\t1oraru, fv!_otoi, 
Mustăţea, Neag\, Onea, Onică, Oprea. Pae, Panton, P.:ivel, Peţa, 
Popescu, P,oic.et, Protoghiru, Radu, Rotia, Saghină, Sandu, So
coteală, Stoian, ţcl~pu, Şecheru, Şerban, Tăgui, rfodor, Torică, 
Ţăranu, Terian, Yelicu, Voicu, Zainea. ' . 

Statistica saÎA.Jlui Câşla din acelaşi caiet, pe 1873, e dato-
rită tot pădntelu,i\Anghel Sachelarie, care o iscăleşte, iscălind 
şi pe reprezentanţi\ autorităţii comunale, neştiutori de carte şi 
fără muiururi: Costdche. Todor, primarul întâiu şi Ivan Bulgaru, 
primarul al doile~ (care în~ă ou figurează în statistică, dacă ou 
cumva i se mai zicea şi lvan Cazacu, singurul ,,( van '1 ce-l g~-

www.ziuaconstanta .ro 

; 



390 

sim printre lecuitori). Cuprinde numai o p'lgină ş i const"ată o 
populaţiune românească ele 29 de fanzilii, reprezentând 1'27 de 
suflete: 28 bărbaţii 27 femei, 6 Hneri, 8 fete, 29 bărha ţi, 25 fe~ 
fiţe, 2 bătrâni şi 2 bătrâne. 

Notăm ca nume de familie: 
Arahagiu, Balaban, J3ăjănaru, Ca !man, Cazaeo, Chioru, / 

Găină, Maiduca, Moraru, Saraosu, Stoilln, Şerbao, Torică. . .. / 
La 14 Noembrie 1874 s'a întocmit o altă statistică, pent:7 

ambele sate, scris.ă în alt caiet, de altă mână, destul de ceteţ 7 care aproape nu diferă în rezuJtate de cea din anul precedcnţ 

c) Pointlaţitt ro11111,neascrt. tt Hcilicului din 18i3 I 

Statistica locuitorilor români din Beilic din 14: Maiu J873 
e scrisă de mâna unui în~epător, care de abia cunoştea alf~ţtul 
şi nu ştia nici să deosebiască cu vin tele într~ ele. E, dintre bate, 
cea care se prezintă mai rău, din aces.t punct de vedr:e. ln 
schin1b1 însă, ea pare a fi o lucrare coniplectă, totaliza;ă, în~ 
cheiată, iscălită de primarul Gheorghe Manole, de ajutorul său, 

Iaai Panait Radu, de popa Voicu şi de popa Ion {ac1sta din 
urmă cu litere chirilice) şi poartă în dreptul numelui ilor doi 
reprezen1aoţi ai autorităţii comunale două n1uiururi (pţeţi) tur
ceşti, care dau lucrării, oarecum, caracterul autenticitşlii şi oft~ 
cialităţii. , 

· Er&n, după această statistică, Ja 1873, tn Bei/ic/127 de fa,. 
nzilii ronuîneşti, care reprezentau 459 de suflete, .şi fnume; 125 
bărbaţi, 124 femei, 31 flăcăi, 3fi fete, 41 băeţi, 80 ~tiţe, 11 bă· 
trâni şi 11 bătrâne. ' 

· Din numele proprii, a căror cetire e sigură, cităm urmă
toarele: 

Arnăutu, Baba·Nearşa, Barbu, Brănduşu. UJlgaru 1 Butoiu, 
Oalgiu, Candelgiu, Cara-Bageac, Cazacu. Călin, C~rgiJă, CăsJălău, 
Ciorbagiu, Coconu. Cocoşică., ·Colacu, Costea, Q:>vacu, Crăciun, 
Croitoru, Dan, Dasc~lu, Deli Oh1rorghe, Oodiu, Ibtin. Oardargiu, 
Oheorgt.escu, Ienică, Leică, Maceacu, Manole, 1~ ărleantl, Mihai, 
Mihale, !\1incu, Mitache, Miticu, Miţa, Tvlocanu, 1!\1oş.-Danu, Moş. 
J)inu, Neagu, Negoviţă, O~ea, Panait, P~n. (~âr.zan ?), Petcu, 
P..9lla, Potlogea, Radu, Roa1ă1 l\omânu, Săt,·oîa,Îlu, Seim~neanu, 
Sivriiu, Sterpu, Tarabscu, Târnă, Tilimilr, Trandafir, Trofln, T..:
doraş, 'făranu, Urecbiatu, Uzmaru, Uzun. 
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d) Populaţia românească a Ostrovului <lin 1874: 

Statis-tica locuitorilor români din Ostrov e din Ianuarie 
1874. E1:t e întocmită de institutorul Grigdre Goşea, care sa vede 
că era inv.ăţător la OstrQv, iscălit propriu, cu acest titlu de n in· 
stitulor" pe coperta caietului, sub C. Petrescu, (car~ iscăleşte, cu 
altă c.erneală, ca 11 director"). 

Statistica cuprinde 11 pagini, cu rub1 icele totalizate la fie.;. 
care pagină; dar o recapitulare îotr'un total general, ori -vre-o 
voroire la sfârşit, is(ălită de cinevs, care să arăte că lucrarea e 
terminată, nu se vede. 

/\Şa cum este. stiitistica_ constată 294 de Jan1illi rontâneşti 

uz Ostrov, con1puse din 1330 de suflete, şi anume: 263 bărbaţi, 
280 femei, 119 tineri1 U3 fete, 270 băie1i , 268 fetiţe, 14 bătrâni 
şi 23 bătrâne. 

Ca nume proprii înseninăm 1.lrmătoarele: 
Adam, Andronache, Anghel, Baba-Chira, Balbac, Banu, 

B'arbu, Bădăracu~ Bănică, Bidechiu, Binbasi, Bisioc, (Busuioc?), 
Bolioc. Boi:!.t_Oiu, Botea, Br1 ceag, Burlacu, ~urtea, Cafnargeanu, 
Cangea, Cara~Anton, Caraca~, Cara,Dragne, Cata-Gangiu, Cara
Ion, <;ara-Manole, Cazacu, Căinoiv, Călărăşanu, Caiacu, Cântă. 
bine, Chibuţoaia, Chircea, Chirnt:scu, Ghiţulescu, Oîacâru, Cio
lacu, Ciorbagiu, Cimpoca, Cimpoiaşu, Civitu, Cochirleanu. Co. 
coşelu1 Cojocaru, Condrumaz, Costandache, Costea, Coţofană, 
Creţu. Cristică, Croitoru, Cu-moară, Catâru, Dadea, Danciu, Da
marica, Delea, Deli-Eniu, Dinu, Dioslea, Dogaru, Dragon, Duda, 
Dunaau, Eanu, Fâtăilă, 1-<'ildeşiu, Florea, Galiceanu, Gâlceavă, 
Goşea, Goştilă, Guguşio, Hangiu, tioţu, Hl'istu, Ion, lxaru, Lef
te'r;' Leţcae, Logofătu, Lulea, Lungu, Manea, Marcu, 1\Iatache, 
Mattrodin, Maxim, 1\1.ialciolu, ~licu, Mişca, Mitiş, Mjgea, l\Jo~.!]u, 
Mogâldoaia, Mogoş, Moşu, ~iută-casă, ~anu, Neacşu, Necula, 
Nedeliu, Nuţu, O~nu, Panache, Pascu, Pă,traşcu, Pârjol, Pârli
oală, llârpafă, Pisica, Pisicaru, Popa, Popa-Stan, Popa-Stancu, 
Popescu, Poştaru, Postea, Preda, Prunaru, Puiu, Putcil, Recu, -Hoibu, Roşu, Slehelarie, Sava, Săracu, Sfântu, Sfreatcu, Soare, 
Socoteală, Slemnă, Spârc~, Stoenică, Stoica, Sterian, Strde, Şi
retu, Şopu, Ştirbu, Tataru, Tărănoiu, Tudorache, 'făranu, 'fi· 
ganu, 'finteru, Uilă, Ursu, Yr: tză-verde, Vâjeilă, Vlad, ·voiciln, 
Voinra, Zaim, Zave,git:. ...- .--

'--
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e) Populaţia roiuanea8cii a Hugeaoului din 187! 

ln sfârşit, ultimastatistică ce mai avem ca satului Bageac: 
o I ucrare începută, ce nu pare a fi terminată, scrisă de un în
cepător, mai mult sau n1ai puţin lizibil, pe două pagini, cu ru
bricile netotalizate, după care urmează şase pagini albe şi tocmai 
pe a şaptea n1entiunea de încheiere: ))Comuna Bugeac, 1874. 
Noembrie 5- Vlădici a s'a strâns şi s'au ert1tt 3 bătrâni şi 3 să
raci", fscălită de preotul Costandin şi de Velicu Ciorbagi, pri
marul, care îşi aplică ~f muiurLJI în dreptul iscăliturii. 

Tot-alizând rubricile ce:or două pagini s :rise, găsim o po
pulafe rorn1nească de 53 ja,nilii ca 230 de suflete: 5$ bărbati, 
54 femei, 21 tineri, ·23 fete, •16 băf'ţt, 29 fetite şi 4 bătrâni. 

Iar ca nume propr.ii: . 
. Anton. Baba Chira, Baba-Tudora, Cârnu, CerceJ, Chechea, 

Chitu, Cocoşoae, Cornoveanu, Dima, Doda, Dragne, Fotino, 
Gavrilă, Ohişanu, lanazu, Iordan, Lungu, Mal'in, Micu,. tvliron, 
l\I~anu, N~agu, Nech1for, Paifeni, Partenie, Pascal, Petri, Stan
colu, Surdu, Tlu., 'fodor, Ulunianu, Văcani, Vanu, Velicu, Zilria. 

Tablou rcz111unfiv 

Strânsă înlr'un s;ngllr tablou rezumativ, populaţia r on1â
neQscă din cele şase localităţi recenzate sub directia şi din in
demnul lui Costache P~trescu, în preajma anului 1870, era aceasta: 

@ 
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51 O::it1'0"· 2iJ4 2UJ 280 ·[ 1tl u·· 27u 20s' 1" 2:3 J:l:lO ., 
4LJ! 2fJl 41 fi HU!JC!lC 

r.: i) G3 541 2'1 9'l l ()· 'I ) );)1 ) .... - ... ,, 
I 922 s:371 s20 312 238 72~$! 702. !j'l .... 78; 171 i:.! 

Dacă ţinem seamă de lipsurile relevate în statistica Silistrci 
şi de faptul că această statistică şi cele ale Ostrovului şi Bugea
cului nu par a fi com.plectr, trebue să conc-hidem că populaţia

nea române.ască din cele şase loe:alitiiţi recenzate depiişia cifra 
de 400D de suflete. 

• 
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• 
VIJ: ' 

Sfârşit u l unei „misiuni 1
' şi începutul un~i datorii · 

După. ce Costache Petrescu, la 1865, a căpătuit pe sora sa 
mai mare, fleanca, măritând-o, cum am arătat, cu Petre losi
fescu-Droc, era firesc să se gândiască, în calitatea lui de şef al 
familiei, şi la căpătuirea celor două mai mici, reeace a şi făcut, 

căsăto1ind pe Despina - ce-i mai zicea şi Virginia- cu Marin 
Popescu, negustor din Turtucai&, fiul lui Neculai Popcea şi pe 
Mariuţa, - cu Neculai Călinescu negustor din Silistra, pe care 
l-am văzut figurând printre membrii fondatQri ai „Societăţii de 
cultură şi limbă"; şi s'a căsălorit şi el însuşi - nu ştim anume 
când: înainte ori după aceea,-cu Gherghina, fata negustorului 
Trandafir Bacanu din Silistra, cu care a avut un copil, Mircea, mort 
de mic, şi de care în curând s'a despărtit, pentru a se căsători 
a doua oară cu Sulta,~a. văduvă, tot din Silistra, de care se pare 
că îl lega o veche afectiune şi cu care n'a avut copii. Fra1ii săi 
Gheorghe şi Sio1ion, acum sburătăciti şi-au văzut fiecare de 
rostul lui~ ajungând cel dintâiu ingine r-hotar,1ic şi cel de al doilea 
artist~gimntlStir, apoi proprietar rural, întreprinzător de multe
şi in sfârşit - ziarist. 

lc.formafiunile ce le avem de~pre ş~oala românească din 
Silistra după 1871 sunt mai puţine, deşi ea a mers în continuu 
progres, până în primăvara anului 1878, când a fost închisă de 
Bulgari. Un 11proces-verbal" de mai târziu (din 15 [ulie 189'7 1

) 

iscălit de i_oginerul Gheorţ!.he Petl'e :;cu-Durostoreanu , de artistul
gi mnastic• rornân Simion Petres0u, de învăţătorul Or. NJuşică şi 

de advocatul Marin Stănescu, cu care se lansează o lis1ă de sub~ 
scrip Ue, în scopul de a ·se 6trânge fonduri pentru redeschiderea 
ş,~oalei şi „pentru a se ridica un modest monument marelui pa
triot 21 Homftnilor de pe malul drep t a1 Dunărei, răposatului C. 
Petrescu ", arată ca în această epocă şcoala românij din Silistra 
„ajunsese a atrage Ia cursurile sale n1ai toată populalia şcoalelor 
bulgară şi greacă, ba chiar vre-o câţiva eievi turci", lucru ce a 
îndemnat pe guvernul român nsă o subveo{ionrze" şi pe auto~ 
ritătile turceşti „să o recunoască oficial ca institut de cultură ~i 
instructlune în S1atul oto,nan"; şi că această favoare îi „atrase 

1) Tipă.rit :i:t1 tipografia „ Modernă" a lui Grig. Luis din Bucureşti. 
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invidia ceiorlalte naţionalitătiq ; iar ,,ura contra profesorului-apos
tol. C. Petrescu, crescu în a şa grad, că viaţa sa era în jo.c". 

·şcoală deosebită pentru fete, aşa cum statutele II Socfetăţii" 
lşi propuneau, nu s'a ,putut înfiinţa; un pas s1a făcut ins~ şi în 
această direcţiune, de oarece, după informaţiunile d-lui Dr. O. 
Porfiriu, intre anii 1875 şi 1878, la şcoala de băeţi funcţionau 
şi două învăţătoare f}eotru fete, plătite de guvernul român. 

Turburările din Serbia dfn 1876, care au fost preludiul răz
boiului ruso-româno-turc din .anul ur.mător, au creat, fireşte, în 
tot Imperiul noului SultaA Abdul-frlamid o atmosferă neprielnict1. 
oricărei mişcări culturale· şi naţionale din partea supuşii or lui, 
creş_tini ; :aşa î1,cât activitatea celor trei institutiuni culturale 
românţşti a fost şi ea., ,cu necesitate, redusă. Cu toate . aceste 
dintr'un raport adresat Domnitorultri Carol I la 12 Iulie l87(i, 
menţionat în „Anuarul gimnaziului fon l'.vlaiorest'U din Giurgiu" 
pe 1912-1913, p. 62, rezultă că „Societatea -română de cultură 
şi limbă" dia Si11stra dăinuia încă, în 1876 1). ln ce priveşte şcoala, 
ea n'a fost închisă decât în Martie [878, de autorităţile bulgă

reşti 2)J· ca un prim semn al spiritului de toleranţă şi respectului 
pentru Jiberiă.ţile cetăţeneşti ce aveau să se dl! svolte în noul Stat 
balcani~. în tem ~,at şi cu jertfa gângelu i românesc. 

·se ştie, intr'adevăr, că după războiu, Congresul dela Berlin 
a atribuit Silistra României, p-unându-i chiar obligaţiunea de a 
construi un pod peste Dunăre, în a monte de ~etate, pentru a 
stabili legătura cu noua ei pr.ovincie> dar că ~eprezentantul Ru· 
siei în comisiunea de delimitarea f 11ontierei dobrogep.e, confor
mându-se ordiuelor dela St-Petersburg, s'a împotrivit cu o în" 
dărâtnicie dusă până la ameninţare; aşa încât, în cele clin urmă, cu 
t<?ată împotFivkea reprezentantului Prantei şi mai cu seamă celui 
ai Italiei, graniţa a trebuit să se fixeze pe o linie convenţionalii, 
plină de sinuozităţi, intre Silistra şi Ostrov; vechea noastră Dristra, 
stăpânită de Mircea'l'cel~Bătrân, dela 1387 şi luată de Turci dela 
Româlfi, în preajma anului 1420, a trebuit să fie atribuită Bul
gariei; iar podul de peste Dunăre a trebuit să se facă în aval 
de Silistra, la Cernavodă, în dreptul văei Cara-su. 

Această împrPjurare. a fost o primă ocazie de răcire a re• 

1) N Ccwtojatt, al't'colul citat din „A1'11iv:i. Dobrogei". 
•) Di·. G. Porfiriu, atticolul citat din ,,.Silistr.(I ", 
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l~!iunilor dintre noi ,Şi. noul Stat dela miază .zi:. şi să ad~ugâni 
că nici dupa aceea aceste relaţiuni nu, s'au îmbunătăţit. Ani dţ 
zile incidentele de frontieră s'au ţinut lanţ, iar chestia Arab-, 
tabfei, puţin a lipsit să ne ducă ta un conflict a,rmat. Bulgarii, 
liberaţf. ţineau cu orice preţ sit-şi arate recunoştinţa faţă de Ro
mânii-liberatori! 

ln această perioadă Costacb~ Petrescu a avut multe de pă~ 
t1mit. Procesul-verbal ml)i sus amintit ne spune că „viaJa lui 
erâ din zi în zi ameninţatău, iar o nepoată a Juj, d-na E.Iena 
lnocenfi, fiica Despinei, ne as:gură că a fost şi arestat, împreună 
cu un ofiţer român Angelescu şi pe µgnciul de a fi executat ea 
trădător, dar că Românii lui din Ostrov, Marin .Pâtea şi Cons
tantin Oe,bre Dicu, împreună cu baba Uţa, mama popei Tudor, 
(care, acesta, înv5ţase carte la dascălul Costache, de s'a făcut 
popă), j . au sărit în ajutor şif recurgând la o stratagemă isteaţă, 
au izbutit să 1 scape de sub pază şi să-l treacă Dunărea îutr'o 
barcă la Călăraşi. Fapt e că dela 1878 Costa(he Petrescu n'a 
mai pus piciorul îo scumpa lui Silistră, unde s'a născut şi a co
pilărit, unde şi-a cheltuit cei mai frumoşi ani ai tinereţei şi în
deplini rea „m isiu nei" sale cultur.ale şi naţionale, unde odi hn.eau 
somnul de veci tatăl său Petrică _şi unchiul său Mi.hai! şi unde · 
mama sa Niculina. acum înaintată în vârstă, continua să-şi ducă 
zilele in casa bătrânească. 

La 16 Decembrie 1878 Costache Petrescu, care figura în 
cadrele corpului didacti~ din R'.>mânia, a fost numit institutor şi 
1lirector la şcoala primară din Constanţa, având ca singur ajutor 
pe Şeic Isleam, numit tot atunci, pentru limba turcă; ş;, fa 6 
Februarle 1879, el inaugurează această primă şcoală românească 
din Consta11ţa în prezenţa prefectului şi a celorlalţi reprezentanţi 
ai autorităţii, dtJpă cum rezultă din monografia inedită a şeoalei 
ce ne~a fost pusă la dispoz:ţ;e de actualul ei director d. G. 'Tă
năsescu 1}. 

Nemulţumit cu atâta, în anul următor el a înfiinţat, din pro
prie iniţiativă, o şcoală de adulţi, după modelul celei dinSilistra, 
în localul comunei de pe strada Traian, uade mai târziu s'a 

1) Din aceasUi monografie ra1.ullă că "coala pi·ima1·ă No. 1 <lin Cons• 
tanţa a funcţ onat la început numai cu 2 clase, p i.nă la 18:li, când .-?'a tnM 
fiinţat clasa. a ll-a; în 11nt11 U\·mă1 or ~1,1 înfiinl;at a 4-a; iar în pri\rinţa p 'r~ 
-»onalului didactic, numai din anul 189()..91 ea are pairu in$lil11t<>d. 
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mutat po1upiel'ia şi apoi primăria şi unde astăzi funcţionează 
serviciul sanitar al comunei. Acolo „dascălul Costache", în 1880 
şi 1881, făcea cursuri de noapte cu tineri şi bărbaţi de toate 
neamurile, după ce peste zi mai dădea şi lecţii de Jîmba română 
la şcoala cornu nită ţii bulgare. 

Cunoştinţele şi activitatea lui erau necesare şi în alte direcţii. 
Chestiunea regulării proprietăţii rurale din Dobrogea era 

pe atunci cea mai însemnată preocupare a dobrogenilor: atât a 
celor cari aveau drepturi vechi de valorificat, cât şi a celo· cari 
urmau să fie împ.roprietăriţi pe disponibilităţile mirie ale Statului. 
Comisiunile de plasă, iaslitufte în conformitate cu regulamentul 
din 5 Iunie 1880 pentru adunarea vechilor tît'uri de detenţiuo.e 
·tapit, - ce urmau să fie verificate de con1isiunea centrală dela 
Bucureşti şi schimbate cu titluri noi, de proprietate absol:ttă, ro
mâneşli,-începuseră să funcţioneze ; şi Costache Petrescu, bun 
cunoscbtor al limbii turceşti, era indicat să aibă partea lui de 
muncă în această împrejurare. 

La 10 Febiuarie 1882, el s'a r1;tras din învăţământ şi a fo::st 
numit translator oficial la prefectura judeţului Constanţa; Arhi
vele. judecătoreştl şi administrative abundă incl1 de· traducerile 
lui din ac€astă epocă, pe baza cărora, s'au recunoscut atâtea 
drepturi şi s'au respins atâtea pretenţiuni neîoten1~iate. 

Mai târziu s'a retras şi dela prefectură şi a deschis un biu
rou de notariat pe Strada Carol, unde: e azi hotelul Comercial, 
mai ales pentru traduceri din limbile orientale în rornâneştţ. Pe 
atunci el a publicat şi câteva articole în ziarul ·. Constanţa" al d-lui 
Petru Grigorescu, tratând despre verseturile din Coran strigate 
şi cântate de muezini din minaretele 111o~eheelor şi geamiilor, 
despre scriereli cu caractere arabet despre modificarea sunetelor 
primitive prin aplicarea punctelor diacritice şi despre 11lte câtev„ 
snbieete. 

In ce priveşte şcoala românească din Silistra, pe care el n 
fost silit sit o păi-a-3iasră, informaţiunile culese de d. Dr. Geo~e 
Profiriu dela bătrânii de acolo sunt că intre 1879 şi 1882, ea 
n'a funclionat, fiind închisă; că Bulgarii au dărâmat-o chiar şi au 
zidit pe locul ei o şcoală nouă, numai pentru el {cum au făcut 
şi cu biserica); că 1nai târziu, în 1882, comunitatea română, prin 

• 
stăruinta lui Petre losifescu-Droc, cumnatul lui Costache Petrescu, 
a redesc.bis-o în alt . local, unde se găseşte acum casa cu No. 44 
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4Jn strsJd~ General 'f"~ârje-.1:1; fă răpoşatul Petre. Dob~e ~i alţi ro· 
mâtd S:.au duş la Buooţ9şti Ş'~ obţinând_ ajutor dela guvernul ro,:' 
man, ~u adus cu ei pe dascălul Tudor 'Nicule5cu, care a fauc ... 
\ionat dela 1882 pană la 1886; şi c,, atunci, au1odtă~ile ~u im
puş co,nunită!ii româneşti s~ ~ibă şi dascăl bulgăresc. şi să 1 
plătiască cu 1500 de Jei pe an, dar comunitatea neputând p1~1Y. 
şcoala a fost din nou inc.bisă; "ş_i cu {'a s_tingându-se candela 
românismului, desnationalizarea elementului românesc începu 
vertiginos". 

Jn acest timp, la .Coostanta „dascălul Costache", - cum .îi 
spunea toată !urnea şi după ce s'a retraş din 1nvăţământ, -,- îşj 
trăia ultimii ani, ta sărăcie, .ţofcând din caerul scumpelor, lui 
amintiri dela Silistra şi pov~stiod prietenilor intâr~iati greutăţHe 
ce a trebuit sil înwingă., lup.tele ce a trebuit · eă dea şi primejdiile 
la car:e a trebuit să se expună, pentru a învăţa carte românească 
pe iub{fii 1.ui nconft•aji" ctela .Silistra, în şcoala întemeiată dţ 
.tatăl său "siogurul liman de sc~pare aJ naţionalităţii române din 
drea;pta bătrânului Danubio, n~u.fragiată de vântu.rile sorţii „Ş,i 
strivită de atâtea elemente străine". 

Şi c~ ,cât anU treceau, tot mai poson1orâţi şi mai monotoni„ 
cu atât ş,i .scumpele lui ami.ntiri se întunecau şi _ se -pierdeau .în 
negµra lo-r; - până câ.nd ..•. 

•..• .. ta 13 Iunie 1803, or.ele 10l/i a. m., Constantin Petrescu. 
1n ~tate de 50 de ani. de profesiune institutor, domiciliat în Cons·~ 
~anţa, căsătorit cu d· na Sult~na Pet:resct1t în etate de 35 ~ ani·, 
Jie profesiune menajeră, fiul defunctu.lui Petre Mihăilescu şi it 
de{tfnctei Niculina Petru Mihăilescu ",-cu1n spune actul de deces 
No. 167 /1893, - şi-a 9at obştescul sfârşit la do1niciliul său din 
~trada Călăraşi No. 1 (acum strada Cristea Georgescu 1). 

Printre n1artorii cu cari d. Petru Grigorescu, ofiterul stării 
civile. a constatat decesul, figurează ~i Dumitru Stătescu, fostul 
institutor dela Silistrâ, care a plecat odată „cu directorul" Său 

de acolo •. urmându·l peste tot locul, până la 1noarte, şi care pe 
atunci exercita profesiunea (de sigur, mai bănoasă) de .. pescar! 

ii lnfortnaţiunea din 11 Reoi11ta J1Jforfoi;," an \' , No . 6-7 pe luaie-luFe 
t919 după care „C. Petroscn, fostul institutor din Si'listta, de · al căru i o.1Je
eed11r ~orbeşte d Cartnjan, e a:um la Vitlenii-dc-)Iuot{l, încă săniU(I~ şi zd,a· 
văh", e, cum se vede, ~r~11itl. 

www.ziuaconstanta.ro 



. . ,. " .. ; 

Actul de deces greşeşte nuntai când afinn"ă că maina ~da&-
călu lui Costache'\ Nicu li ni er â „defunctă" f n l 8Y3. I n realitate 
ea trăia la Silistra, unde a şi murit după doi ani, la 19 Iulie 
1895 ... Şi apoi pe rând şi-au 'da't 'rfl din u1·mă tribut to'·.i copiii 
e_i : Gheorghe la 9 februarie 1902, în Bucureşti, Mariuta la 9 
Noembrie 19L5 în Silistra, Simion la 15 Aprilie 19L6, în Cons
tanta, Heanca la 1918 în Silistra şi Despina la 26 Octombrie 
t918, pe timpul refugiului în Bucureşti. 

Astfel s'au stins două generaţiuni ale unei modeste familii 
româneşti din D_obrogea, care. ne-a ~at pe cei ·dintâi dascăli cu
noscuţi ce i-am avut la Silistra şi mul1umită cărora serii de ge
ner.aţiuni au putut învăţa carte române-ască în rei 30' de ani ce 
s'au sti ecurat dela 1847 până la 1878. · 

I 

· Ei ·~i au considerat viata ca închinat-ă unei „m~siuni 14 şi şi·au 
î~deplinit cu cinste datoria în vremuri grele, deşteptând printre 
~confraţii" !or români conştiinţa _ naţ onalităţii lor şi ferindu-i de 
desnaţionalizare. Oricât de modestă ar fi opera lor, ea nu ră· 
mâne rnai puţin meritorie, dacă mai ales jinem ·seamă de î1npre· 
jurări le în care s'a făcut. 

Acum începe datoria Statului român de a intensifica cui· 
tura române~scă în Dobrogea, cu mijloacele şi înlesnirile 'ce-i 
stau la îndemână, pentru a putea inenţinea în dreapta Dunărei 
ceeace am dobândit cu grele sacrificii de sânge ; înstăpânirea 
noastră ten1einică şi nezdruncinată la Marec. Neagră, ca o condi~ 
ţiu ne · esen/ială de desvoltare econon1ic<1, cult-urală şi naţională ·t, 
întregului nean1 ion1ânesc. · 

IOAN N. ROMAN 
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• 399. 

1N1/\\Ă DE MAMĂ 
(Din Jean Rlc:hepin) 

A fosl an biet băiat odată 
Nebun îndrăgostii de-o fală 

Ea nu-l iubia şi-i zise:: .A'lâine 
l'reaa sâ-nii adaci, să dau la câine, 
/ninia 111an1ei tale". Zboară 
!Jăiaiul, 111aqia şi-o ontoară, 
li s111ulge initna şi iar 
/.,a draga /ai aleargă.. . . [Jar 
J•'11gind căzii. ~i in f ârână 
li scapă il.ţltna din tnână ,, 
.5i ini,na se prăuâliâ, 

.~i, prăuăl indu-se, uo1 bia, 

.5i ini111a'11trebd 111ereu: 
,, Nu te ai lovi/1 copilul 1neu ?" 

Rozmarh1 
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CA NTECELE CREATIUN II 
' 

Heln rlch Hei ne 

[ 

I ... a·nccput iăcu Divinul 
Stele m:ii şi mândrul soare 
Şi făcu pe boi în urm-ă 
Din. a 'frunţii lui sudoare. 

Mai târziu tăcu şi fiare, 
Lei cu g·hiarc lungi, trufaşe·, 
.~poL leilor asemeni, 
Mâţe mici şi drăg·ălaşc. 

In sfârs·it făcu si omul, ' . . 

Domn pe lumea nou zidită; 
Iar, cu c-hipul lui întocmai, 
St ma1muta mucalită. . ' 

Dracul, deci, privi şi râse: 
«Doamne> sing·ur te repeţi ; 
Copiind pe boi, acun1a 
Dai viteilor vieti !,> ' . 

2 

Către drac g·răcşte Domnul: 
«Fac aşa. căci însumi vroi: 
l\1ii de. stele după soare 
Şi viţeii după boi; · 
l)upă leu cu lungă ghiară 
Eu întocmai fac pisica . 
După om eu fac maimuţa.
Insă tu nu faci nimica f.> 
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«Spre vecinică g·lorie astfel zidii 
Pe soare, pe oameni, pe boi şi pe lei 
Şi'n urmă-ca singur un pic să petrţc
M aimuţc şi stele. pisici şi viţei». 

-'1 

Abia:ncepui cu zor zidirea lumii 
Şi'n şase zile totul fu sf&rşit. 
Dar planul ei, ce-i singur o n1inunc, 
Eu mii de ani adânc l- am chibzuit. 

Zadarnic lucru-i orice plăsmuire 
Şi'n scurtă vreme poti să cârpăceşti, 
1)ar numai planul ei 'si chibzuinţa 
/\ rată lun1ii cât de meşter eşti. 
Sutimi de ani cu gi'tndul m·am butut 
Şi g·rcu de tot putui să-i viu de hac. 
Un doctor jtu·is cum să-1 iac n1ai bi ne · 
Şi eh iar pe n1icii purici cum să·i fac. 

In a şasea zi de lucru 
Zise Domnul încântat: 
,,Gata-i azi creatiunea, • 
'fotul merse minunat. 

Poleeste mândrul soare 
Oceanul nesfârsi1, 

• Verzi şi lucii sunt copacii,-
1'otu1 pare zug·răvi t. 

lvlieii albi ca alabastru I 
Cal~ă iarba cu siia1fl,-
Ce splendidă c natura 
Şi cât c de naturală ! 

Cerul tot şi ·n treg p{1mân lui 
Pline sunt de-a mea mărire
Până'n veci să- mi cânte om ul 
Laudă şi multun1irc ! 
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6 

«l\tlaterialuJ, stofa poeziei, 
Nu poţi aşa oriunde s'o găseşti ; 
Nu-i zeu să facă lumea din nimica, 
Cum văd că fac poeţii păn1ânteşti. 

Zidii pe om din tină cum putui, 
I-am dat apoi din sufletu-mi scântee 
Şi din grăsimea coastei stângi a . lui 
l?ăcui cu drag şi splendida femee. 

Zidii tot astfel cerul din pământ 
Şi din femee îngerul ceresc, 
Căci stofa-şi are preţul ei întreg 
Din arta celor cari o croesc" . 

7 

,,De ce zidii făptura toată, 
· Eu n'aş putea nici însumi spune, 

Simţiam in suflet cum mă arde 
Nestinsa mea vocatiune. 

' 
O boală fuse'ntreg temeiul 
A tot ce ast fel am zidit,
Creind puteam să-mi vin în fire, 
Creind m'am însănătosit'" I 

' 

Ion Bentoiu 
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V I S tJ R I De f fl T I\ 
(MâdcbeotrliumeJ 

Trad . după Hans aenzmann 

., . . 
I 

,5i ea şedea br0<f âll~l 1nereu 
Şi-adânc câ.nl a un cânf Pc sun1bru, 
Cânt a . <le crinii ce se · vestejesc, 
De dragostele ce .se ofilfsc, . 
De-un .,narin.a.r ,leparle'll llOaple şi 
De felele ce părâsile sunt. 

II 

greu, 

in vânl, 

,5i {ol cânlă pân' seara sr:âpălă; 
Din sân apoi nă/rarna şi-o luti 
.51 puse' ll ea o / loare' nccl işor, 
t:c-alungă ceasul-râu şi ori ce dor; 
ln brâu aşa, încet, o polri vi 
.5; cu'n suspin copila adortni .... 

lu 1an Costin 
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UI\LOI\RE-f\ cDUCf\TIVI\ R DE'SE"MN\Jlt..H 
CI\ OBIECT De STUDIU 

In programul şcoalelor de toate gradele, sunt două 
feluri de obiecte, teoretice .şi dexteriiăţi. Numirea aceasta, 
dată ,de legi şi regulamente, e schimbată 'de elev-i şi pă
rinţi într'o aftă numire mai potrivită, adică: obiecte prin
c;pale :şi secundare. Puţini elevi dintr'o clasă <lau atenţia 
cuvenită fiecărui obiect principal; dar când un obiect e 
secundar şi regulamentul nu prevede niciun mijloc de con
strangere, atunci fndiferenţa e complectă. De aceea, în 
şcoalele unde aceste obiecte sunt bine predate şi elevH 
se prezintă mulţumitor, aceast'a este exclusiv meritul das· 
călului care predă acel obiect. 

Obiectele secundare sunt: Desenu1e1l, Muzica, Cali
grafla .şi Gimnastica; ; $i pentru a marca mai bine aceas
tă d.eosebire, legile şi regulamentele numesc pe cei ce 
predau aceste obiecte, maeşf ri, având salarii şi grade dife· 
rite de ale colegilor cari predau obiecte principale ţii sunt' 
numiţi profesori. Când s'au tradus programele noastre din 
limba franceză, (programul dese·mnului liniar în prhna formă.) 
s'a tradus şi cuvantul nmaitre" cu maeslrut cuvânt care 
n'a corespuns cu sensul ce-I au. cuvintele „maître• sau 
~rnaestro.-.-, după cum n'au corespuns nici programele 
franceze cu firea şi puterea noastră de a Je aplica. 

Dintre dexterităţi, desemnul se predă o singură oră 
pe săptămână. Celelalte se predau de două ori pe săp~ 
tămână; dintre acestea, gimnastica mai are şi două ore 
de ansamblu. Repartiţia aceasta a făcut-o legiuitorul după 
cum · a crezut că un anumit obiect este mai mult sau mai 
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puţin important pentru învăţământ şi, după cum vedem, 
desemnul a fost considerat ca cel mai secundar dintre 
obiectele secundare. 

Ce valoare educativă are desemnul şi dacă, potrivit 
aceetei valor~, n'ar meritâ o mai mare importanţă didac
tiuî'i decât aceea pe care i-o dau actualele legi şi regula
mente, aceasta ne-am propus să arătăm; dar sarcina e · 
cu atât mai grea, cu cât mijloacele de cercetare şi de· 
inonstrare ne sunt foarte reduse> iar subiectul atât de .... 
secundar. 

* * * 

Inainte de a ară ta cum ar trebui să fie considerat 
de;semnul, să vedem pe scurt, cum a fost şi cum este 
considerat el 1n prezent, în şcoalele noastre secundare. 

Avem şc.oli de Belle· Arte şi Coniervatoare de muzică; 
dar aceste şcoli au menirea lor specială : au pregătit şi 
pregătesc artişti, pictori şi mu2icanţi1 iar nicidecutn maeştri 
de muzică şi desemn. Niciana din şcoalele de Belle-Arte 
din Iaşi sau Bucureşti n'are vre:o secţiune pedagogică, 
unde ele-vii să fie măcar· îndrumaţi spre <.a riera didactică, 
Aceste şcoli1 potrivit scopului ce urmăr( se, de a forma. 
pictori, au şi programul alcătuit în vederea acestui scop. 
Elevii învaţă ca studii practice ~ desemnuJ1 modelajul, pic~ 
tura şi sculptura ; iar cunoştinţe teoretice: anatomia ar~ 
tistică~ - istorja artP.lOl', perspectiva, estetica, etc. 

Peotru a fi admişi în şcoalele de Bflfe-Arte, candi
daţii, pe lângă aptitudini la desemn, trebuie să prezinte 
şi certificatul de absolvire a unui curs secundar. Se făcea 
exeepţie pentru elevii c:u talent, cari erau înscrişi, fără a 
mai prezi&:Jta r.ert•ficatul de abHolvire1 la început ca au
<lîenti, iar mai tâvziu ca tlevi regulaţi. Candidaţi nu erau 
prea mulţi şi cum cei putini. cari se înscriau, aveau toţi 
talent1 rxcepţia a devenit regulă ; iar cei cu diplomă de 
absolvire a cursului secundar, erau o biată excepţie. 

Pe atunci-zic „pe atunci", pentrucă expunerea mea) 
ca toate tlxpunerile pe scurt, începe dela Adam,-~Iinis
terul de Tnstructie avea nevoe de maeşt,·i de desemn şi, 
cum a.bsolvenţii erau puţiui, numia la catedrele vacante 
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pe aceşti rlevi cu talent, numai după doi-trei ani ' de frec· 
ventare a şcoale, de Belle·Arte. Aceşti candidaţi de pictori 
refhizjţionaţi pentru a fi maeştri de desnmn, ca şi copiii 
de trupă dela muzica mHitară, deveniţi maeştri de muzică 
şi sergenţii majori înaintaţi la gradul de maeştri de gitnu 
nastică, sunt cei cari au pus piatra fundamentală îovăţă-
mântului dE>xterităţilor dela cursul secundar. C, te generaţii 
n'au trecut pe sub ochiul vigilent şi mai cu seamă pe ,sub 
m~na acestor pictori! Cţ)te urechi n'au fost desmierdate 
mai mult sat,1 mai puţin plăcut, de aceşli muzicanţi · cu 
talent' I Echilibris Ucă, piruete „ salturi, a plecări înainte, cred 
că sunt cuvinte introduse în limbă din epoca aceasta de 
copilărie a învăţăm.ântului nostru. In orice caz, dfla a
ceşti maeştri ne·a rămas moştenire desconsiderareaobiec· 
tului şi a titlului de maestru. E cam mult de atunci ; acum 
nu cred că a mai rămas vre unul, decât cel mult pensionar. 

La noi au fost în totdeauna prefi.ceri repezi, nu alât 
de mari ca în prezent, dar au fost şi conform legii ce· 
rerii şi ofertei. Cu cât absolvenţii şcoalelor de Belle-Arte 
se înmuJţiau, cu atât cond1ţiunile de numire deveniau mai 
grele. Mai târziu s'au ţinut concursuri pentru fiecare ca
tedră şi, de data aceasta, oricât de talentat ar fi fust 
candidatul, trebuia să prezinte uo certificat de studii şi 
diploma de absolvire a şcoalei de Bene-Arte. Urmează 
apoi examenul de capacitate pentru trei specialităţi: De~ 
semnal, Caligrafia şi Dese1nnul liniar, cu diferite şi corn· 
plicate probe pedagogice. Din aceste trei specialităţi, nu· 
mai dese1nnu1 se învaţă în şcoala de Be\le·~rte, iar ra
ligrafia, desemnul liniar şi practica pedagogică, le prepa· 
rau singuri candidatii. La examenele de capacitate lucr~~ 
rile de desemn erau, într'adevăr, în cea mai mare parle 
lucrări de artă, iar celelalte probe Jăsau de dorit, cum 
era şi firesc. Cu explicaţia aceasta, nimeni nu mai poate 
fi surprin3 că sunt maeştri de caligrafie cari scriu, cum 
spune poporul : 

Scriu la tine, 
Vai de mine, 
Talpa gâştei , 
Gândul rouş_tEî, 
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Când .ii vedea slova mea, 
Să fugi încotro Ji puteit. 

Sunt desenatori foarte buni, cari scriu foarte urât, 
unii penlrucă nu le-a plăcut să scrie frumos şi n'au vrut 
să înveţe, alţii din cauza naturii lor nervoase, alţii în 
sfâ~it, fiindcă afectează scrierea neglijentă, crezând că 
ne-glijenţa în scriere va fi interpretată drept semn de ac
tîvitate şi superioritate intelectuală, când, în realitate, ne
glijenţa în scriere nu poate fi interpretată decât aşa cum 
trebue să fie luată orice nfglijenţă: ca o necuviinţă şi o 
nepoliteţă faţă de cei cari sunt siliţi să citească mâzgă
liturile „ talpa gâ~tei". 

Orice desemnator cu bunăvoinţă şi cu nervii în stare 
normală poate fi caligraf, pentrucă scrierea caligrafică e 
desemn şi, ca urmare, toţi maeştrii de desemn ar fi şi 
caligrafi, dacă în şcoala de Belle-Arte ar ti avut măcar 

, cele mai elementare îndrumări. Dar şi orice meşteşug, fie 
cât de modest, ucenicul trebuie să-l învP.ţe dela un maes
tru. Numai caligrafia, care e un meşteşug atât de delicat, 
o ramură de artă, maeştrii cari o predau trebue să o 
înveţe singuri, dacă o învaţă, şi dacă nu, atunci predau 
ceeace nici ei singuri nu ştiu. 

Pentru deseninul liniar, zis şi technic-industrial, sau 
real, matematic, am d~ făcut aceleaşi observaţiuni ca şi 
la caligraJie în ceeace priveşte pregătirea maeştrilor. Im
portanţa acestui fel de desemn pentru secţiunea reală de 
liceu n'o micşorează nici chiar programele, care prevăd 
două ore pe săptămână, iar nota are mai mare valoare 
decât cea dela des€mnul liber. 

Cu toată importanţa recunoscută a acestui fel de de
semn, ş coalele de Belle-Arte n 'au nicio catedră de de
semn liniar, iar viitorii maeştri, ca şi pentru caligrafie, nu 
capătă din şcoâlă nici o îndrumare. 

Ce departe a ajuns iniţiativa particular~, care a des
chis pe Calea Victoriei ateliere de lustruit ghetele, şcoli 
de dans şi Academii de biliard ! 

Practica pedagogică e mai grea de învăţat, dovadă 
~xistenţa atâtor Seminarii pedagogice. Autoeducaţia, cit 
toate · că e susţinută de unii, nu se poate generalizit. Untti 
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viitor maestru, oricât de mult talent ar avea, după ce şi 
1-·a epuizat învăţând cele trei specialităţi, ii rămâne prea 
putin pentru pedagogie, ştiinţă despre car.e tn şcoalele de 
Belle-Arte nu se pomeneşte nimic. 

Toţi membrii corpului didaeti~ învaţă şi practică pe
dagogia înainle de a li se fi încredinţat catedra; pe când 
maeştrilor de desen1u li se încredinţează 1nai iotâiu ca
tedra şi apoi practică şi tnvaţă ei singuri pedagogia ; a
dică li se cere să citească fără ca cineva să le fi arătat 
literele ! Cei mai buni pictori, absolvenţi ai şcoalelor de 
Belle-.i\rte, treceau peste toate aceste greutăţi şi, spre ne
norocirea lor, deveneau 111aeştri, obligaţi să predea ce 
n'au învăţat şi să uite ce ştiau. Unii din ei n1ai conti
nuau să se ocupe de pictură, neglijând obiJgaţiuniie ma
estrului; alţii ră_tăceau în goana după doi iepuri ; puţini 
s 'au resen1nat, căutându-şi răsplata şi mângâerea iluziilor 
pierdut~, în cariera de dascăl. Aceştia au dibuit, desorien
taţi, dar au muncit n1creu. Experimentând şi continuu co
rectându-se, s'au perfecţionat chiar. l\lajoritatea lor se 
consideră chiar ca nişte deplasaţi, retrogradaţi. Proble
mele pedagogice nu-i interesează. Ei suspină după idealul 
pierdut şi n'au destulă voinţă de a-şi făuri i.Hl altul. In pre
darea lor, în loc de entuziasm şi căldură comunicativă, 
c·opiii văd oboseală şi plictiseală. l">t:nlru unii, .·ntl'eaga lor 
activitate în clasă se reduce la rrienţinerea ordinei, acti~ 
vitate încordată şi obositoare, mai cu sea1n:i atunci câ.nd 
devine sport .... 

La dexterită t.i elevii sunt înclinaţi să fie mai desor
donaţi. tvlaest!·ul nu t xp]ică prea mult, nici nu ascultă ; 
trebuie să facă corecturi generale . şi individuale. La de
semn, prin însăşi natura obiectului, elevii trebuie să facă. 
anumite mişcări necesare: ascut creioane, şterg cu gurna etc. 

Această libertate de mişcare şi rumoarea ce se pi'o
duce, încurajează naturile vioaie şi cu înclinare spre des
ordine să facă şi alte mişcări şi sgomote care, ia clasele 
nun1eroase, unde supravegherea se face mai grE:u, dege
nerează într'o complectă desordine. E foarte uşor ca un 
maestru puţin energic şi nepregătit să nu-şi mai poată 
menţineil ordinea în clasă şi să devie o sart:ină pen.tru 

• 
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directori·. · Din acest pun,ct de vedere lecţiunea de dexte~ 
rităţi cer.e o mai mare încordare de supraveghere, iar din 
partea 1naestrului mull tact şi pricepere pedagogică. Pentru 
obiectele teoretice, fie profesorul expozitiv sau euristic, 
Ol'dinea se menţ·ne mai uşor prin ch·ar natura obiectului 
~i prtstigiul ce i-l dă clasificaţia de obiect prÎncipaL Pen:trll 
ca ordinea să fle menţinută, elevH trebuie să fie ocupaţi~ 
iar ca să·i ocupi, ti·ebue să ştii cum, l)e unde ·să ştie 
bietul pictor mulţime de lucruri subtile, în afară de spe· 
cinlitatea lui, dacă în şcoală nu le-a învăţat, iar în prac
tică nimeni nu i le·a arătat. La greşelile celor .nfpregă
tîţi, Ministerul răspundea cu o nouă dispoziţiune., mai umi· 
l1toare, eare apăsa mai greu asupra maestrului deja des· 
curajat şi desorie,ntat. 

Din cauza raporturilor nenormale intre maestru şi ele,·t 
se năştea ,ură şi răzbunare. Elevii răm!lneau corijenţi pen„ 
tru rlesoraine, nu pentru reavomţă 1 c·eeace a făcut pe Mi ... 
nister să suprJ.me corijările ~a dexterităţi, De atunci ,re
sulamentul prevede că: «elevul care a auut reauoinf ii la 
<te:tlerităti, na r{nnâne corigent, ci e nernu1fal -la altă 
şcoală((. Pedeapsa n'ar fi mare in oraşele cu mai ·multe 
şcoli secundare1 dar în „ort!Şele din provincie coreg.punde . 
cu elimina:rea ~i dacă părinţii sunt săraci, cu elin1inarea 
defini li vă. 

„Reaua voh-r(ă o .conslalâ ,Dirigintele Cll n1.acstrul 
respectiv iu prin1.ele l>in1.estre, aeeiaşi irnpretuul cu Di
reclornl in ullin1.ele bin1.eslre". Deci o adevărată Cotni
siune de anchetă transportată la faţa locului, pentru a 
constata că d-nul Ionescu C:foe din· clasa I B şi-a tăiat 
cu degetele foile caetului de caligrafie, sau l-a strâns în 
patru şi l-a pus în buzunar, să·i fie mânile libere la sărit 
c.apra. 

Când nota mai mică de cinci la dexterită~i se p1:1ne 
cu atâta control şi ceren1onial, .cine ar mai putea spune 
că regulamentul nu le dă importanţa cuvenită. Totuşi, 
maeştrii se simt umiliţi pentrucă regLdamentul: îi declară 
incapabili de a aprecia singuri reaua-voinţă. Dirlgintii de 
abia işi îndeplinesc îndatoririle strict necesare şi nu n1âi 
.au Ump ~i pentru anchete de felul acesta. [n ultimele bi-
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tnestre maestrul e în bună companie, pentrucă Dirigintele 
e declarat incapabil de a constata reauav:oinţă şi el e 
pus s.1b controlul Directorului. Noroc că nu mai sunt bi
mestre, căci ar păţi-o şi Directorul J 

Pentru a evita această tutelă, maestrul nu pune note 
mai mici de o Ş,i, în asemenea cai, toată notaţia e mărită 
cu unul sau două puncte, pentru a păstra propotţia între 
diteritele grade de apreciare. Elevii notd ţi mai mult decât 
mer.ită „îşi fac provizie'' şi în ultimele bimestre lucrează 
sau nu, după cum sunt de capricioşi. Aceşti elevi promo
vând, continuă procedeul în clasele următoare şi a&tfel se 
întăreşte tradiţia că la dexterită~ nu rămâne nimeni, ori
cum s 'ar purta. 

Tutela maestrului e motivată de unele abuzuri; dar 
pentru unele excepţ;i, ·nu-i drept să se ia o măsură ge
nerală; mai drept ar fi fost să fie tutelaţi numai abuzivii. 
In loc de această dispoziţie, luată de Minister drept pe
deapsă, mai potrivit ar fi fost să fi lăsat ca cQnferin~a 
_şcolară dela sfârşitul anului să-şi dea avizul şi să reme
dieze orlce abuz, ceeaee face $i acuma· când moderează 
exigenţa oricărui profesor. In schimb, să se fi menţinut 
pentru desemn corigenta, flin~ chiar al patrulea obiect de 
curijat în eursul inferior şi al treilea în cursul superior. 
Elevul corigent, învăţând la celelalte obiecte, va avfft ne
voie să varieze munca lui, exercitaindu-se la desemn, aşa 
eum face în timpul anului; iar toamna va prezint a un 
carnet de schiţe şi crochiuri după natură din excursiile 
J~i şi din memorie. Corigenta la desemn, ca orice măsură 
întrebuinţată cu pricepere, ar fi o uşeară pedeapsă şi un 
stimulent pentru unele naturi, bune în fond, dar oarecun1 
răsfăţate. Existând corigenţa, notele la desemn vor re,.. 
prezentit în mod just aptitudinile f1ecăruj elev; ba, chib
zuite bine, în urma unei analize minuţioase, cltiar n1<'dia 
,nolclor celor/a/le obiecte ; pe când în starea actuală nu 
. ajută decât a mări fictiv media generală. 

După cum _am arătat la început, în programele ac
tuale desemnul e prevăzut cu o singură lec~iune pe săpn 
tămână la toate clas.ele {afară de clasa II şi secţia reală, 
unde se predă de două ori pe săptămână), . ceeace face 
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3·2 ·de lecţiuni pe· an, dacă nu sunt ~ărbătoii. ·Ih srhimb, 
pentru muzică, programul prevede două lecţiuni, plus două 
ore'· de ansamblu, eventual trei lecţiuni pe săptămână la 
eyrsul inferîor, deci de trei ori mai multă importanţă de 
cât i s'a dat dese1nnului. Importanţa didactică a muzicei) 
nimeni nu o tăgădueşte. Vreau să arăt numai că legiui
torttl, faţă cu muzica, a nedreptăţit desemnul, nedantlu-i 
cel puţin o importanţă egală. Pentru aceasta 'voiu face o 
comparaţ,une în.tre muzică şi desemn. 

Dese1nnul cultivă, si111f nl uă:ulni şi sil11ft1l rnuscalar. 
Muzica cultivă numai sÎln(ul anditiv. 
Sîm~ul muscular, în combinaţie tu cel tactil, ne face 

să cunoaştem forn1a, distanta, uoltunul, iniinc/crea, ;c;il
ţira/afa, situaţia,' etc., deci toate elementele care compun 
ideea de s;>a(iu şi ideea de lirnp. El ne confirmă exis· 

, tenţa un~i lumi în afară de noi şi ne ajută să o cunoaş
tem. Organul special acestui simţ fiind tot sistemul mus ... 
cular, el este un simţ precis, pozitiv, nesupus iluaiilor şi 
halucinaţiilor, sin1ţ ce controlează senzaţiile primite prin 
'celelalte simţuri. 

Simţului vizual îi corespunde, ca senzaţii proprii, cele 
de larnină şi de culoare; iar simţului auditiv îi corespunde 
numai un singur fel de seniaţi i : cele de snnel. 

Aceste două şit'nţ~rj, auditiv şi viiual, ocupă treapta 
cea mai - înaltă în clasifica~ia celor opt simţuri şi pentru 
aceasta pot 1i numite şi sim~urile nobile, 'pentru elemen
[ele estetice simple ce prezintă senzaţiile lor proprii. Un 
sunet armonic sau o culoare produce asupra noastră o 
impresie· plăcută. Com~1 arate aceste două simţuri, vedem 
că cel auditiv are un singur fel de senzaţii, iar ' cel vi~ 
zual două senzaţii proprii; iar prin acţiunea lui. pune în 
funcţiune încă două simţuri care contribuesc şi ele ctt 
senzaţiile lor proprii la complectarea şi mărin:a impresiilor. 

Dintre toate prezentaţiile venite dela toate simţurile, 
senzaţiile vizuale sunt în genere ctle care se reproduc mai 
aşor şi totdeauna mai exact. EJ e au proprietatea celei mai 
mari reproductibilităţi (reviviscenţe). 

Potrivit cu complexitatea de elemente psihice pe care 
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le€ pune m funcţiune, simţ-ul văzului, din areat punct de 
vedere, îl consider superior sirnţului a~ditiv . 

.Mulţumită ou1turii simţului văzt1l11i s'au desvpltat în 
omenire cele trei arte plastice (sau statice, pentru că se 
estind în spaţiu .şi ·implică mai puţin ideea de mişcare) : 
Ar11itectura1 Sculptura .şi P.ictura ; iar prit1 asociaţ e, l\ii
mica (cu dansul .şi arta dramatică). Cultivând s-imţul :vă
.zulut elevii vor avea .putinţa de a înţelege .şi siinţi trei 
arte; iar dacă cultivăm simţul auditiv, va simţi şi aprecia 
un:a singură,-muzica. 

Dintre arte, muiica s'a desvoltat mai intâiu, apoi ar· 
11:itectura~ sculptura .şl pir-tura. 1\iluzica vo1be.şle in special 
simţuluj, nu raţiunii. <filh1I bucăţii în genere sugerează 
idei, ·iar nu 1nelodia în sine. Pentru a sitnţi mu.zica nu se 
cer multe cunoştinţe. Ea impresionează _puternic şi ime
diat, i~r elementele ei de impresiune,-sunetele,-se siting 
odată cu ecoul ultimelor acorduri. O s.hnt pasări.le şi ani~ 
malele, copilul în leagăn şi omul primitiv. Dovadă că mu
zica nu pretinde multe cunoştinţe, sunt geniile muzicale 
pl'ecoce, care au ajuns la o re1narcabilă desvoltar.e la vâr::ita 
:f1·agedă a copilăriei : .Mozart W. la 4, ,ani, FI01·jtzel von 
Reuther .la 8 a.ni, BronislawHuber1nann la 10 ani, Enfscu 
Ja 12 ani. rn ·schimb isto1ia arte.lor nu citea7.ă niciun ar· 
hite-et, sculptor sau pictor, care să se fi .manifestat pu· 
ternic la vârata de 8 sau 10 ani. Bin cele expuse se 
vede lămurJt cât de importantă e cultivarea simţului ·tizual. 

.Din punct de vedere pedagogie rmportan_ţa e co1âr ... 
şitoaxe 

Pentru desemn e n€voe de o mulţime de condiJiuni 
materiale. E ·necesară o sală cu lumină specială şi cons„ 
tantă, un anumit mobiHer, un model, 1nateriale .necesare 
(hârtie, creioane, gumă, etc.). Mai trebue exercitată .şi mâna. 
Pentru ·muzică nu e nevoe de o sală cu Iuinină specială; 
elevu pot cântâ, sUlnd in picioare, tn marş, la lumina Ju
nei, în i.ren sau în barcă; ei au de subordonat un singur 
organ, iar condiţiunile 1naleriale se reduc la un camerton1 

care nici el nu cere o prealabilă pregătire. Un ~I.ev poate 
cânta oricâod vreâ., dar nu deset1~11ează dec~t atunci când 
poate, dovadă sunt 1·ecreaţiunHe, care sunt numai 1nişcări 
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şi cântece. Dela emiterea prin1elor sunete ale unei me~ 
lodii, până la ultimele note ce se pierd, a trecut ua timp 
foarte scurt in comparaţie eu o bucată · de desemn, ispră· 
vită după mai multe lecţii. 

La muzică elevii se împart în trei categorii : a) ·Cei. 
cu voce şi ureche; b) Cei cu ureche şi c) Cei cari nJau 
nici voce nici ureche. Aceşti din urmă, oricum li s1ar 
emite un sunet, indiferent de timbru şi intensitate, nu-l pot 
aprecîit, nicî. reproduce. Urechea lor de cele mai multe, ori 
e needucabilă şi atunci li se spunecă »n'au ureche",cu 
înţelesul că le lipseşte complect simţul auditiv muzical. 
Pentru ei nu exii:ită sunete armonice, cum nu există cu
loarea pentru orbi. Numărul ior e distul de mare; intr'o 
clasă poate ajunge până la un sfert. In schimb,· la de
semn profită toţi, şi cei cu defecte fizice . Am avut elevi 
miopi, bolnavi de nervi, le lipsia unul sau două degete, 
mâna dreaptă atrofiată, sau nu vedeau cu un ochiu. Pe 
nîci unul nu l'am scutit de desemn şi caligrafie. Le-am dat 
o deosebită atenţie şi, cum în totdeauna aceşti elevi au 
multă bunăvoinţă, au devenit chiar cei mai buni' din c-Jasă. 

Simţul văzului e educabil. Expresia „n 'are ureche", 
dela muzică, nu se poate întrebuinţit la desemn că „n•are 
ochiu" sau ,,mână". Pot fi ochiul sau mâna needucate, 
dar nimeni nu le contestă existenţa. 

Simţul văzului având două senzaţii proprii, daltonis
tul, care nu va vedea culoarea, va aprecia efectul de lu
mină. Ambele aceste senzaţii sunt controlate de simţul 
m\.1scular, care pipăe, ridică, măsoară şi compară. Pe când 
Rimţul auditiv, având un singur fel de senzaţii, nu le p9ate 
controHt. Un elev fără ureche cântă faJş şi cânta înnainte, 
fie singur sau în cor; el are con1Jiogerea că cântă bine; 
pe când un elev, care a fil.cut un desemn, se jenează să-l 
arate; alţii îl denunţă şi, când îl prezintă, zâmbeşte oare
cum ruşinat, ştie că are greşeli şi, când i se atrage aten
ţiunea asupra lor, se convinge imediat şi .]e corectează. 

Profită la muzică cei cu .ureche şi cei cari au şi voce 
şi ureche. Aceşti din urmă sunt mai : puţini, - e corul,
cam o optime din nnm.ărul tot.al al elevilor dintr'o şcoală. 
Cu aceş_tia din urmă se ocupă mai mult maestrul; ei au 

11 
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două ore de ansamblu. Pentru ei şcoala ia· vacanţă cu o 
zi sau două-în ajunul vre-unei serbări. Ei sunt haina de 
sărbătoare cu care se prezintă şcoala la orice solemnitate. 

La muzică sunetele se pierd imediat după emisiune, 
pe când desemnul rămâne şi se po~,te corecta şi controla 
după un timp cât de îndelungat. Oricjne poate şti cum a 
scris sau desemnat în copilărie, dar nu poate şti cum a 
cântat, fără ajutorul gramofonnlui. 

In definitiv, simţul văzului e superior simţului audi
tiv, e mult mai important pentru educaţie, după cum vom 
vedea. E mai educabil şi educaţia lui se face mai greu 
decât a simţului auditiv. Toate acestea sunt motive evi
dente ca desemnul să fie considerat de programe cel puţin 
egal cu muzica şi n'am înţeles niciodată ce a avut în 
vedere legiuitorul, când a prevăzut la desemn o singură 
0ră pe săptămână, iar la muzică trei, socotind-o prin a
ceasta de trei ori mai importantă. 

Din cauzele menţionate, învăţământul desemnului a 
suferit şi mai sufere încă. Dacă elevul din liceu nu-l în
vaţă, mâi târziu medicinistul, naturalistul, militarul, geo
graful sunt nevoiţi să·l înveţe, căci din cauza acestei la
cune în educaţie, sufăr mari greutăţi în pătrunderea f,li 
stăpânirea cunoştinţelor lor speciale. Toată lumea intelec· 
tuală dela rroi consideră desemnul ca o carte pe care o 
pot citi numai firile dotate cu talent înnăscut. In diferile 
împrejură-ri, când e vorba de desemn, aceşti intelectuali 
se arată je,naţi că nu se pot pronunţa şi îşi declină com
petenţa, regretând că „n'au avut talent" şi deci posibili
tatea de a simţi mulţumirile sufleteşti, ce le procură acest 
exerciţiu frumos, recreativ şi educativ. Chiar pedagogii au 
considerat desemnul1 multă vreme, sub aspect artistic sau 
utilitarist, · bun numai ca elevul să se serviască de el mai 
târziu, pentru practicarea unei arte sau n1eserii. 

Desemnul îa şcoală e mai mult ştiinţă decât artă, e 
un mijloe de înţelegere şi exprimare, după cum sunt cn
vintele spuse sau scris.e. El complectează cele două exer
ciţii fundamentale : scrierea şi cetirea şi ca şi ele ar tre
bui să devie o acţiune mecanică. Ir1 adevăr1 caligrafie în· 
semnează scriere frumoasă , arlislică; şi, dacă ar fi con-
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siderat dese1nnul ca o artă, atunci ar. şti să scrie atâţi 
câţi ştiu să desemneze. Caligrafi sunt puţini, după cuin 
şi desemna1ori~artiş1i sunt puţini; dar de scris, ştiu să scrie, 
mai bine sau mai rău·, toţi- câţi au terminat cursul pri
m.ar. Un asemenea absolvent poate să-şi exprime gându), 
potrivit cu gradul lui de cultură, prin cuvinte scrise, dar. 
nu şi~ 1 poate exp1·ima prin linii sau imagini. 

Inceputul trebuinţei de a desemna se pierde în în
tunericul trecutului îndepărtat, la omul preistoric. Preoţii 
egipteni îl întrebuinţau, nu numai ca o înfrumuseţare, ci 
ca scriere hieroglifă, Fenicienii au compus alfabetul, Dlil 
din imagini, ci din semne convenţionale. Vedem, prin ur
mare, că .desemnul poate fi întrebuinţat ca scriere. iar 
scrierea nu-i decât un fel de desemn vulgarizat. Carac· 
texele grafice ale scrierii variază chiar după naţiuni. Sunt 
caract€re chinezeşti, greceşti, latineşti, armeneşti, gerniane, 
turceşti, slave ; din aceaştă cauză şi din cauză că semnele 
grafice reprezintă cuvinte proprii limbilor respective, scrje
rea nu poate fi întrebuînţată, ca desemnul, ca un limbaj 
universal, deopotrivă de bine înţeles de toate neamurile. 

Pentru grafologi, scrierea caligrafică nu prezintă nici
un interes, nu le spune nimic, fiind ceva silit şi neper
sonal. Scrierea obişnuitii e revelatoare; în ca scriitorii 
pun ceva din personalitat<::a lor; ea e fotografia gesturi
lor şi a rihnului pulsaţîilor. Din studiul ei analitic grafo
logii iscusi ţi deduc caracterul scl'iitorului. Desemnul ar
lislic, ca putere (te revelaţie, se poale compar('ţ cu scrie
rea arlislîcă ; dar 1n şcoală, nefiind vorba de manifesta
ţiuni artistice, susţin că dese mnul liber al elevilor e tot 
alâ.t de revelator ca şi scriel'ea obicînuilă pentru grafologi. 

S'a spus că; ,,educatia este meşteşugul de a trece con
şlientul în inconştient~ (Gustav le Bon). In adevăr, scrierea 
la început, când se în·,.aţă, se dese1nnează ; e în faza con
ştientă~ ne gâ-ndim la forma literelor. Mai târziu, în urma 
exerciţiului, scrim litere?e fără a ne mai gândi la forma 
lor; acţiunea devine mecanică, aproape automatică; aten
ţiunea, în momentul scrierii, e îndreptată asupra conţinu
tului şi atunci conştientul a trecut în inr,onştient. Dese1n
nul e o acţiune conştientă susţiq_ută de colaboraţiunea · 
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mai multor senzaţiuni şi al unei complicate operaţiuni in
telectuale. Pentru acest motiv căteva foi de desemn ale 
aceluiaş elev, trni spun lămurit dacă elevul are exerciţiul 
desemnului, simţul proporţiei, al formei plastice, al pers
pectivei, al luminei şi culorilor; dacă. are gust pentru fru· 
mos şi spirit analitic; în fine dacă e tip vizual interior 
sau vizual rertexiv şi constructiv. Desemnul, în afară de 
însuşirile suflete-şti de mai sus1 mai relevă şi altele de 
ordine mai mult fizică; dacă elevul ·e plăpând sau ener
gic, dacă se exprimă clar sau gângăveşte, dacă e . con
ştiincios sau neglijent, curat sau murdar1 ordonat sau 
desordonat. Din cauiă că desemnul este un lin1baj sune
tesc al copilului, a devenit şi un mijloc de a cunoaşte 
sufletul lui, creindu~se astfel o psichologie a desemnului, 
asupra căreia ~i-au îndreptat atenţia toţi fruntaşii gftndi
rii. Iată pentru ce am spus mai sus că nota la desemn, 
bine chibzuită, ar reprezinUt valoarea raală a elevului, 
adică nota medie a celorlalte obiecte. La desen1n elevul 
nu poai.e fi mâi mult sau mai puţin preparat ; facultăţile 
lui intelectuale şi concretizarea lor în dese1nn rămân a
celeaşi, neschimbate, decât în mod treptat, potrivit cu 
progresul ce-l face. 
,., Dese1nnul este pron1otorul întregii acliuilâ(i ornene,rli" 

1 Intr'adevăr tot ce ne înconjoară 1 ca creaţiune u-
mană şi are forma vi zibilă şi tangibilă, a emanat dela 
desemn, care a servit ca prim ' model. Materia prîmă sta 
transformat, însutiindu·şi valoarea, dar dese1nnul e la baza 
ce1or trei ramuri de activitate om~nească. Artele, Indus· 
tria şi chiar Ştiinţele au lu1t naştere, s'au de:ivoltat şi se 
vor perfecţionâ cu ajatorul de-semnului. In şcoală desen1-
nul e auxiliarul şi colaboratorul tuturor obiectelor de studiu. 
Desemnul se adapteazâ. la orice principiu pedagogic ~i 
acele principii se pot aplicit şi la o lecţie de desen1n. 
Dela simplu la compus, adică dela schiţă la detaliu; dela 
nehotărât la hotărât: umbrele sunt de abia indicate, mai 
apoi precizatet asemenea culoarea; dela concret la abs· 
tract : întâia desemnul după model, apoi desemnul din 
memorie; - dela empiric la raţionat: întâiu exerciţii de 
desemn ~i apoi studiul perspectivei, adică reproducerea 
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pe foaia plană a dimensiunii a ll'€"ia şi a spaţiului. D~ 
semnul eorespunde apoi ţ)rincipiilor că: 1) Educaţia ,e o 
reproducţie în mic a civilizaţiei. 2) Să fie spontaneic. 
3) Să fie însoţită de plăcere. Desemnul nu produce asupra 
elevilor nici o oboseală. După măsurătoarea oboselii cu 
aestesiometrul fâcută de Wamond, rezultă că matecµatica 
e obiectul cel mai obositor, apoi limbile, canto, gimnas · 
tica şi în fine desemnul şi lucrul manual, care nu produc 
nici o osteneală ca muncă în sine; la aceiaşi concluzie 
ajunge şi Sak.ak.i un profesor japonez . . Deci cu minimum 
de oboseală, avem un câştig relativ mare. Un câştig mare 
cu minimum de oboseală: iată deviza cea mai la modă! 

Metoda intui_tivă se bazează pe simţul văzului. Ea 
va da cu atât mai bune roade, cu cât acest simţ va fi 
mai bine educat. Astăii nu se poate concepe o lecţiune 
de partea ştiinţifică fără imagini şi crochiuri; întreaga 
grupă ştiinţifică se intuiază prin desetnn, începând cu 
istoria, geografia, ştiinţele naturale, zoologia, botanica, 
geologia, higiena ştiinţele fizico-chimice, mâtemaţica, geo· 
metria, astronomia etc. 

Pentru grupul de obiecte, care formează partea literară 
filosoftcă a învăţământului, s'ar păreit că desemnul n'ar li 
un aşa de preţios colaborator. De aceia vom f.tce o com
paraţie între o lecţie de limba română şi una de desemn. 

La Hmba română profesorul citeşte o bucata lite
rară pentru a avea elevii un model de cetire corectă, a
poi explică bucata, atrăgând atenţia elevilor asupra ftu
museţii şi valoarei ei literare. l\'fagstrul de desemn ~lege 
şi el-dacă. are de unde-un model frumos, atrage şi el. 
atenţia elevilor asupra frumug;eţii formei şi cţilorii. Ex
pune modelul într'o lumină convenabilă, pentru a fi cât 
mai evidenta părţile caracteristice. Profesorul scoate în re
lief ,,punctele pl'incipale .. , care formează scheletul, subiec
tul bucă ţii. l\f a estrul imp reună cu elevii I ca şi profesorul, 
stabileşte raporturile de mărime între părţile modelului, 
fixând proporţiile1 deci "punctele principale". Şi unul şi 
altul, cu ajutorul punctelor principale, fac rezumatul bu
că tii sau schiţa modelului. Urmează detaliile, precizând 
forma; fac deci analiza bucăţii literare sau a modelului. 
Proresorul de limba română dă un subiect de r.omooiiţie. 
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Maestrul cete să se desemneze dih memorie modelul. 
Profesorul tere elevilor să facă o compoziţie cu subiectul 
care şi-I vor atege; maestrul Ie cere să desemneze din 
memorie ce vor eL Şi unul şi altul pătrund în sufletul 
elevilor şi constată gradul şi felul "impresiunilor. Ambii Ie 
cultivă atentia, memoria vizuală şi imaginaţia creatoare. 
Şi unul ş, altul deprind pe elevi cu metoda de studiere 
desvoitându-Ie puterea de analiză. 

Nu este nici un obiect de studiu care să aibă o mai 
strânsă legătură . cu .celelalte şi o valoare educativă mai 
mare ca desemriul. ,,Mai mult îmi spune un crochiu, de 
cât un. raport amănunţit", a zis Napoleon acum 100 de 
ani, când doar un Pestalozzi numai putea să întrevadă 
importanţa educativă a desemnului. Ditcă crochiurile cla· 
rifică atât de mult descrierile, ce potrivit ar fi ca toate 
compoziţiile de limba română să fie ilustrate cu schiţe 
şi crochiuri. Aî fi o variaţiune plăcută şi un câştig îndoit. 

Cuvintele şi expresiile proprii desemnului, întrebuin
ţate Ia limba română, sunt o dovadă mai mult că, în 
ceiace priveşte partea descriptivă, ambele obiecte nu fac 
decât aceJaş lucru, servindu-se pentru acelaş scop unul 
de cuvinte, iar altul de linii, lumină şi culoare. Iată câteva 
din acele cuvinte: tablou1 schiţă, colorit, nuanţă, se de
semnează, se scoate în reliefi contur, perspectivrt, pastel, 
formă plasticitate, stil etc. 

In ultimul timp ministerul printr'un ordin circular cere 
maeştrilor de desemn să. răspundă Ia următoarele trei 
chestiuni : 1) Ce propuneri au de făcut pentru o deose· 
bită desvoltare a desemnului1 caligrafiei şi tuturor artelor 
frumoase. 2) Ce propun relativ la pregătirea şi recrutarea 
personalului didactic însărcinat cu predarea desemnului 
şi în fine 3) Pentru desvoHarea gustului artistic în ţară. 

Din aceste trei întrebări se vede lămurit că minis· 
terul a făcut constatarea-cam târzie-că desemnuJ, ca
ligrafia şi toate artele-frumoase dela noi nu au desvolta
rea care ar trebui să o aibă. Şi după ce a făcut aceaslă 
constatare, a căutat cauza şi a găsit că personalul di· 
<lactic al şcoalelor secundare nu are o pregătire specială 
şi tot din această. cauză nici gustul artistic Ia noi nu e 
normal desvoltat. 
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In chestiunea a doua se află $i răspunsul la prima· 
şi a _treta. ln adevăr, dacă maeştrii vor fi bine pregătiţi 
şi vor aveii posibilitatea de a lucra, efectul se va vedeit 
imediat. 

In cursul primar învăţătorii şi institutorii dau copii„ 
lor primele îndrumări pentru desernn, iar pentru scriere 
pun temelia acestui exerciţiu. Deprinderile rele dela de
semn se mai pot corecta In liceu, dar cele dela caligra
f1e sunt atât de puternic fixate, că de cele mai multe· ori 
rămân neschimbate. Poziţia la scris şi mânuirea conde„ 
iului, dacă ar ft bine arătate şi înţelese de copii, învăţă
torul a făcut destul în comparaţie cu ceia ce se face 
acum. Sunt mulţi învăţători normalişti, cari nici atâta nu 
pot face şi nu au ei nici o vină dacă în f?Coal1:1. normală 
nu Ji s'a arătat. Ei au avut maeştri de caligrafie pictori 
absolvenţi ai şcoalei de Belle-Arte, nu caligrafi. 

In şcoala primară scrierea şi cetirea sunt exerciţiile 
fundamentale, exerciţii de care nu ne putem dispensit şi 
care ne sunt necesare în fiecare zi din viaţă. Totuşi scrie
rea e exerciţiul care se face cel mai. rău. 

O schimbare se impune şi Ministerul şi-a prop.us să 
facă. In primul rând va trebui să aibă în vedere pregă
tirea corpului didactic. Va înfiinţa pe lâogă fiecare şcoală 
de Belle-Arte câte o secţiune peJag lgică unde să se pre
deit caligrafia şi desemnul liniar pe lângă cursurile şcoa
lei de Belle-Arte. Studenţii, cari vor urma această secţiune, 
vor urmit şi Seminat·ul pedagogic universitar ca toţi stu
denţii cari se destină carierei didactice. In această sec
ţiune nu se vor în.seri decât absolvl)nţi a opt clase de 
liceu iar absolvenţii acestei secţiuni, în urma examenu
lui de capacitate, vor fi numiţi în învăţământ cu titlu şi 
leafă egală cu a profesorilor. 

In afară de pregătirea profesorilor de desemn va 
trebui ca legea şi regulamentele să le dea posibilitatea 
de a I ucra. Desemnul să fie considerat ca obiect princi„ 
pal, având corijare ca toate obiectele şi, în loc de o oră 
pe săptâmână, să se prede~l cel puţin două. 

La şcoalele djn apus, (Seminarul pedagogic din Iena) 
e prevăzută în program o oră (o lecţiune) specială pe 
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săptămână, destinată analizei tablourilor şi operelor· de 
artă. S'ar pute a şi în pJ:ogramele noastre găsi o oră de 
ansamblu pe săptămână, pentru astfel de analize şi in
terpretări, cel puţin pentru cursul superior. Ministerul Ar~ 
telor va îngriji ca fiecare liceu să aibă o colecţie cu re
produceri în negru sau în culoare după principalele capo
d'opere de pictură, sculptură şi arhitectură. Fără această 
lecţiune de explicare şi analiză a operelor de artă, istoria 
artelbr, prevăzută în programul şcoalelor de fete, secţia 
clasico-modernă, n,are absolut nici un rost; elevele me
morează date şi numiri, cum ar memora un dicţionar, 
fac geografie fără hartă. 

Cu această ultimă măsură, s'ar contribui mult la 
cultivarea ,gustului artistic la noi în ţară. 

Copilul lnvaţâ jucândtz-se şi imitând. A desemna şi a 
colora, sunt dintre jocurile cele mai preferate de copiL 
Mai apoi, pentru desvoltarea voinţei, atenţiei şi judecâţîi, 
principiul nou al educatorilor americani este de. ~a lnvă(â 
lucrând» (tearnjng by doing) şi pentru aplicarea acestui 
principiu, desemnul va ocupa locul ceMl merită. 

Pe de altă parte există un cu.rent de a se considera 
educaţia est(tică ca singura disciplină de bază a pedago
giei şi de aci scopul educaţiunîi să fie un scop pur estetic. 

Din aceste ten din ţi diferite, a rezultat că estetica are 
un rol armonic il-1 educaţia generală, pe care nu-l avea 
în trecut şi această importanţă i se dă chlar din cursul 
primar, pentrucă sentimentul moral ia naştere şi se · des
voltă din sentimentul estetic; deci binele e un truct al 
/ruinosului. Când vom şti să subjugăm forţele naturii 
şi să ne folosim de ele, când mijloacele de producţiune 
vor atinge perfecţiunea, când munca omenească va fi bine 
repartizată şi ocrotită, când avuţiile nu vor mai · fi cumu
late în câteva mâini şi nu vor mai exista exploataţi, când 
educaţia va fi bine organizată„ Cân(l, prin urmare1 lupta 
pentru existenţă va fi mai uşoară şi omul va avea mai 
rnult timp liber, atunci frumosul în artă şi în natură, va 
-ocupa locul cel fnai important în viaţă. 

OH. CARP 
Mae::ltrn rle ilc5crl)n la Lieeul Mirce:\ cel Satrrtn, Co1l$ lno11t 
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FOEZII 

1 

Câlă ltunină şi noroc 
ln juru-i răspdndeşle 
t1to ştie soarele de loc1 

Când arde şi luceşte. 

Şi slelele, câtul ies, sclipiud, 
Din depărtări slrăitze, 

rvu şliu ce /ar111ec blând aprind 
Jn nopfile senine. 

Aşa nu şlie draga 111ea 
Ce rai de /e1icire 
Mi-aduce'u lainâ dela ea. 
O singură privire; 

$i farn1ecul /arâ. holar 
Di fl via/a rnea pusl.ie 
lia, singură, r11i-l dâ in dar 
.5i, singllrâ, nu-l ş/ie. 
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2 

Străbaţi cuprinsuri mari şi munţi şi ape, 
Să J)Ui o slavilă'nlre dor şi tine, 
Dar, câ,ui ii crezi departe, el de-aproape 
Ca umbra) după pasu·I tău se fin,~ 

Opreşte-le I Ză(iarnică'nce.1care ! 
Aşteaptă pân'ce singur se va duce 
Să„şi caute aiurea aşezare 
.. 5i căpătâi pe care să se culce. 

Iubirea i11lr'o lege se cupri!uie, 
O lege care nu se poale' nf rânge : 
Cu lieJ)ărlarea c,eşle şi s'aprinde, 
Cu vremea scalie şi-încet - se stânge. 

3 

Urlă marea şi vueşle 
.. 5i ridică valuri mii, 
l'esle care trec săgeată 
Goelanzii argintii. 
Orizontul se'nfră(eşte 
Cu adâncul frâ.rnânlal 
Si în malurile'nalte 
Apele'nsputnate baf. 

J>e nisipul de sub fărtnuri, 
Zac, aduse (lin spre larg 
J{ămâ.şite dinlr'o luntre: 
Nişte scânduri şi-un catarg. 

Dar lu11traş cine-a fost oare'! 
Si·a plecat spre cat;·e tel'! 
Unde zace el acun1a 1 
Cine pldnge după el ? 
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Mf\cLSTROM 
Căile li~i lJum,netei~ in Nc,tiwa, ca 

· Si ,in plc1,niwile sa.le pt·ovit1 enţiale, 1itt 
swnt. ci:Ule 11 occ.stre ; şi concepţiile inte-
1.igenţe i, noastre ni, se pot co·11tpGwct ·i1~ 
1iwi un chip oii ime1isitatea, c,c?(c,nci-
111.ea şi ca1·a.cte:ri1 l ope1·elo1· divine, t.d 
cwror abis e ma.·i ac?â1ic decât fC111it(li?ia 
liii lJeiiioc,· lt-

Joseph G lanville. 

Ajunserăm însfâr~it pe creasta celor mai înalte stânci. 
Câte-va minute moşneagul arătbi prea istovit, ca să mai 
poată rosf;i un cuvânt. 

- Mai înainte vreme, vorbi el în cele din urm~., 
vă puteam călii uzi pe potecR asta tot aşa de uşor ca 
şi bă.etanul meu cel mai tâp{tr; dar mi s'a în!â.mplat 
acum trei ani o peripeţie cum nici un muritor n'a în
cercat· o vreodată pe pămiînt, sau cel puţin cum nu mai 
trăieşte nimeni să o povestiască; iar cele şase ore de 
spaimă grozavn., pe care le-am îndurat atunci, mi-au ru
inat şi sufletul şi corpul. Poate mă credeţi bătrân de 
tot ; dar nu e aşa. [n mai puţin de o zi mi-a înălbit 
tot părul, care ei a negru ca pana corbului, mi-a slăbit 
tot corpul şi mi S

1
f-'U sleit toţi nervii în aşa chip, în 

cât şi acum tremur la cea mai slabă sforţare şi 1nă în
spăimânt până şi de o umbră. Iacă, abia privesc pe dea
supra acestei genuni şi mă apucă ameţeala. 

· Mica faleză lângă care se lungise el cu atâta ne. 
păsare ca să se~odihniască, aşa încât corpul îi atârna 
în gol şi, cum Bta rezemat de marginea lunecoasă a 
stâncii, numai cotul îl opria dela c!.l.dere, - inica faleza 
se înălţa ca un perete în faţa unei pr~păstii căscate, 
tă.iată în granit negru şi lucios, la vre-o cjnci· zeci san 
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şaizeci de picioare deasupra unui haos de stânci. Cu 
nici un preţ nu m,_aş fi apropiat de marginea ei la mai 
puţin de şase. paşL lndrăzneala, călAuzei mele îmi trezja 
un asemenea fior de frică., încât mă ;a.sai la pământ 
cu tot corpul, ma agăţ~i cu mânile de tufele dinprejur 
şi nu îndră.zniam să. privesc mă.car cerul; zadarnic mă 
luptam cu mine însumi ca să. alung gând ul că însaşi 
temeJiile muntelui erau tn primejdie să se năruie sub 
furia vânturilor. 

Mi-a trebuit timp ca să raţionez şi să găsesc destul 
curaj spre a mă. ridica puţin şi a privi departă.rile. 

Dar, pentru Dumezeu, biruiţi-vă teama, zise călăuza, 
că.ci daea v'am .adus aci) e numai ca să cuprindeţi cu 
ochii o întindere cât mai largă a locului unde s'a pe· 
trecut întâmplarea despre care v'am vorbit şi. să. vă. 
depăn toată. povestirea aceasta, în thnp ce dumnea
voastră. veţi avea subt ochi insllşi scena pe care R'a 
desfăşurat. Noi ne aflam acum, continuă el cu acea pre
ciziune care-i caracteriza felul să.u de-a vorb1, ne aflăm 
pe coasta Norvegieii Ia 68° latitudine, în marea pro
vincie Nordland şi în posomorâtul district Lofoden. 
l\iluntele, pe vâ,rfnl căruia ne găsim, se numeşte HeJ
seggen1 Innoratul. Acum, ridicaţi-vă. puţin1 ţine„ţi-vă. de 
ierburi, daca. vă cuprinde ameţeala, uite aşa ... şi priviţi 
peste mare, dincolo de vălul ace13 de ceaţll. 

Pri vii cu toată ameţeala grozavă şi văzui o largă. 
întindere de ocean, ale cărui ape de culoarea cernelei 
lmî aminth\u povestirea geografului t-'. ubian despre Marea 
Intunericului - Mare Tenebrarum. Inchipuirea ome· 
nească n 'ar putea plăsmu l o privelişte aşa de nesfârşit 
de tristă. La dreapta şi la stânga, căt poate cuprinde 
ochiul, se desfaşurâ na nişte ziduri ale lumil, fruntea 
unei faleze grozav de negre şi de pr~păstioase, a cărei 
tristeţe este sporită. şi de valurile ce se ridică !o.arte 
sus, până. 1a creasta albă. şi sinistră a pereţilor de stânca 
cu urlete şi vuiete neîntrerupte. Clliar în faţa promon
toriului deasupra căruia ne aflam şi la o depărtare de 
,·re~o cinci 8au şM.e mile în mar~, se vedea un ostrov 
de ~tâneă. goală; sau mu.i degrabă se ghicia fiinţa lui 
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dupa spuma valurilor care-l înconjurau. La aproape 
două mile în spre ţărm, se aClă o i\ltă insulă, ceva. mai 
miel)., stearpă şi înconjurată de stânci uriaşe şi de colţi 
mari de piatră. 

Oceanul, în spaţiul cuprins între insula din larg 
şi ţărm, avea ceva ex·tra.ordinar in înfăţişarea lui. In 
ceasul ace la sufla dinspre uscat un vânt aşa de pu
ternic, încât un bric, colo jos, in larg, se svârcolia ~,um
plit în valuri şi în fiecare clipă trupul__său dispărea în 
întregime. 

Cu toate acestea nu era pe mare o hulă obişnuitli, 
ci numai fi·ământare de valuri care se încrucişau tn 
toate direcţiile cu un sgomot surd şi mânios, nu numai 
în ,,dinţii vântului", ci şi în alte sensuri; spum~ nu se 
vedea decât puţina în nemijlocita vecinatate a stâncilor. 

- Insula de colo din depărtare, vorbi moşneagul, 
se numeşte de Norvegieni Vuri·gh. Cealalta, la jumatate 
de d,rum, )Ioskoe. Cealaltă, o milă spne Nord, est-e 
Ambaaren. Colo, departe, sunt Islesen, Hotholmt l(ei:d
hehn, Suarven şi Buckholm. Mai departe, între lVIoskoe 
şi Vurrgh, sunt Otterholm, Flimen, Sandflesen şi Stock
holm. Acestea sunt nume~e adevărate ale ostroavelor; 
dar cum dracu le-a venit în miute oamenilor să le bo· 
teze, nici eu nu ştiu. Auziti ceva? ... Vedeţi vre-o schim
bare în înfaţil';larea mării ? 

Trecuseră vre-o zece minute de când ne aflam pe 
creasta lui Helseggen, unde ne urcaserăm venind din 
sprt:1 Lofotlen, aşa încât nu putusem vedei~ marea decât 
din clipt1 când, ajunşi în vâr( ea se desfăşură la,rgă 
înaintea ochilor noştri. Pe când batrânul vorbiit . auzii 
un. vuiet puternic care creştea treptat, întocmai ca mu
getul unui cârd nesfârşit de zi rnbri în preriile Americei, 
şi, tn acelaş timp, văzui că faţa oceanului de sub noi, 
pe care corăbierii obişnuiesc să o numiască ,: zbatutăH 
se prAselrimbă cu repeziQiuue tntr'un şuvoi ce se în
drept-it spre răsărit. Ba încă, pe când pri viam, şuvoiul 
câştigă o iuţeală neobişnuita. Fiecare clipă îi aporia 
repezeciuuea şi furia sa năvaluicai. Pe~te cinci minute 
toatil marea, pâoă la creasta lui Vurrgh, era biciuita' 
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de furia sa neîmblânzită; dar mai ales între Moskoc1 şi 
coast! răscoala apelor era din plin. Acolo întinsul cel 
larg al genunei clocotia frământat de mii de curenţi 
contrari, isbucniă dintr'odată In sbucium,:iri sălbatece, se 
înălţa fierbând, şuera şi pornia In vârtejuri uriaşe şi 
nenumărate şi astfel se rotii\ Inaintând spre răsărit cu 
o iuţeală pe care apa n'o are decât în cascade. 

Incă două, trei minute fi priveliştea se schimbă cu 
totul. Faţa mării se liniştl puţin câte puţin şi vâ,rteju
rile dispărură unul după altul, pe câttd ~şii întinse de 
spumă lnălbiau într'un loc unde până atunci nu se 
vedea nimic. In cele din urmă făşiile se lungiră pe 
mare. întindere, se apropîarr.. şi, moştenind par'că rotirea 
vârtejurilor dispăl'ute, începură să dea ocol în aria 
unui vârtej neasemă.11:at mai larg. Iute, foarte iute, ro
tirea aceasta de ape îşi lămurl hotaru!, formând un 
cerc cu un diametru mai mare de o mil~. Pe margini 
aveit o largă cingătoare de spumă strălucitou.re; tlar 
nici un bob de spumă nu luneci\ în gâtlejul monstru
oasei pâlnii, al cărei interior ere\ utt zid lichid, neted, 

, lucitor şi de o culoare neagră, înclinat pe orizont cu 
un unghiu de aproape 450, rotindu-se împrejur cu o 
iuţeală înfrigurată şi ame.ţitoare şi răspândind In vânt 
un zgomot înspăimântător, jumatate ţipăt, jumătate 
muget, aşa precum nici căderea Niagarei, în frămân· 
tal'ea sa supremă nu poate înăl{iL spre cer. . 

Muntele tremura din temelie si stânca se zguduia.. , 
Iv[ă aruncai cu faţa la pământ şi mă agăţai cu m~nile 
de iarbă 1ntr'un exces de zbucium nervos. 

- Anta, spusei tnsfâ.rşit moşneagului, asta nu poate 
fi decât MaeJstrom. 

- Aşit îi zic unii, răspunse el; tnsă noi, Norve
gien„i1 11 numhn Mosk.oe-Stron1, după numele insulei 
Moskoe, care se află la jumătate de tlrum. 

Des<~rierile pe care le-am citit asupra acestui vârtej 
nu mă pregătiseră deloc pentru ceia ce vedeam acuin. 
Descrierea lui Jonas Itamus, poate cea mai amănunţita 
dintre toate-, nu-ţi dă nici cea mai slabr~ idee <le n1a-

. 1·eţia şi groz&vitt acestui decor, necum impresia de 
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spaimă care apasă pe privitor în faţa unei asemenea 
privelişti ne mai v;i.zute. N'aş putea spune din ce .loc 
şi în ce moment a privit-o scriitorul nostru; dar desigur 
e~ nu depe vârful lui Heldeggen şi nici în timpul unei 
furtuni. Cu toate acestea se află în de:i!crierea sa. câ
teva pasagii, care pot fi citate pentru amănuntele lor, 
deşi sunt departe de a da o icoană mai credincioasă .a 
pri veliştei : 

«Intre Lofoden şi l\lioslcoe, scrie el, adâncimea mării 
este de 30 până la 40 de m~suri; dar de cealaltă parte 
ln spre Ver (Vurrgh), adâncimea descreşte până într'a
tâta, încât o corabie{ trecând pe acolo, s'ar găs i în 
primejdie să se înţepeniască în stânci, ceia ce se în
tâmplă ~desea şi pe vreme liniştit&. In timpul fluxului 
curentul intră furios în spaţiul dintre Lofoden şi l\1Ioskoe 
cu mare iuţeală; urletul său, în ceasul când se retrage 
cu năvălnicie spre larg, abia este egalat de acela al 
celor mai mari şi mai furioase cascade. Zgomotul se 
aude la câte-va leghe împreJur şi vârt~jul e de o în
tindere şi adâncime atât de mare., încât, dacă o corabie 
ar patrunde în aria lui, ar fî târâ.tă şi . înghiţită fărili 
tndoială până în fund unde, izbindu-se tle stânci, s'ar 
sfărâma în ţăndări; iar când vârtejul se linişteşte, sfă
ră.măturile sunt scoase la suprafaţă. Pauze de odihnă 
nu se produc decât tntre reflux şi flux şi numai pe 
vreme liniştită; ele durează mai puţin de un sfert de 
oră, după care vârtejul î~i recapătă treptat violenţa. 
Oand vartejul se află .în toiul lui şi, pe !le altă pal'te, 
e însoţit şi de furtună, e mare primejdie să te apropii 
de. ol la mai puţin de o milă Norvegiană». 

« Atâtea bărci, iachturi şi corăbii au fost îngltiţite 
pentrucă. nu s'au ferit înainte de a fi prinse şi târâte 

• I 

de curent. Ba încă se întâmplr. adesea că. ş1 balenele, 
apropiindu-se prea tare de el, suut biruite ue puterea 
lui şi cu greu s'ar pute:\ descrie mugetele grozave ale 
lor., când zadarnic încearcă să scape dintr'ânsul. Intr?o 
zi s'a intâmplat că un ur.s, încercând s~ treacă. înnot 
dela Lofoden la 1\!Io~Icoe, fu prins de vârtej şi tt\rât 
în fund ; u1·Jetele so.le erau aşa de puternice, încât se 
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auziau dela ţărm. Trunchiuri uriaşe de brâzi şi de pini, 
după ce au fogt înghiţite de vârtej, se ridică la faţa 
apei aşa de sfărâmate şi destrămate, încât par, a fi a
coperite de câlţi lemnoşi. Aceasta dovedeşte că fundul 
genunei e plin ·de colţi de stâncă de care trunchiurile 
se isbesc şI se rod. Curentul e născut de fluxul şi 
refluxul mării, care se. urmează fără greş ditr şase tn 
şase ore. In anul '1645, în Dumineca Sexagesimei, 
vârtejul s'a pornit diu zori de zi cu atâta vuiet şi nă· 
vţ\lnicie, încât s>au năruit şi zidurile caselor depe 
coastă,· 

In ceea ce priveşte adâncimea apei, nu-mi dau seama 
cum s'a putut măsura în veuin1tatea .nemijlocitit a vâr
tejului. Cele 40 de măsuri cred că privesc canalul ve
cin cu ţărmul insulei Mosl{oe, sau Lofoden. Adâncimea 
în mijlocul vârtejului trebuie să fie neasemănat mai 
mare. Ca să ne dăm _seama, e de ajuns sâ aruncăm o 
p.rivire piezişe spre adânc de pe vârful stâncii Helseggen. 
Privind de acolo acest Phlegethon, căre vuh\ la picioa
rele mele, nu mă putui opri să nu surâd de simplicita
tea bietului Jonas Ramus, care vorbeşte ea despre nişte 
baeme de istoriile sale cu balena şi cu ursul ; căci este 
limpede că cele mai mari corabii din ziua de azi nu 
s'ar putea inpotrivl vârtejului Maelstron nici cât se în~ 
potriveşte un fulg tn uragan, ci de buna seama s'ar 
risipl 1n ţăndări, izbindu-se de fund. 

S'au dat felurite explicări acestui fenomen. Imi a
mintesc că unele din ele mi-au apărut la prima lect11ră 
destul de bune; dar acum ele nu mă mulţumesc mai de 
loc. Părerea în de obşte primitr,.,, ea.te urma.toarea: .,,Ca 
şi celelalte trei mici vârtejuri din vecinătatea insuleJor 
Feroe, lvlaelstrom n'are alt~ cază decât ciocnirea valu
rilor ce se înalţă şi se scoboară tn orele fluxului şi re
fluxului, în faţa unei linii de recife şi de stânci, care 
pun piedică apelor şi le silesc sa cadă tntr'o uriaşa 
cascadt\; aşa încât, cu cât valul se urcă~ cu atât şi că
derea trebuie să :fie mai înaltă. Urmarea :firească este 
vârtejul a Cărui putere uimitoare de absorbire este cu 
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priso l statornicită prin exempl.e de. mai mică inseui„ 
nAtate". 

, 

Aşa. se rostesc ClJ privire la acest Subiect Encyclo
pedia britanica. l{irche şi alţii ca da.n~ul, tşi . ţ~c~1ipue 
că i.n mijlocul canalului Mael5trom, se află un gol, care 
str abate scoarţa păma.nteaseA .şi precizeazli că a'ţt)"cfescliide 
1n· golful Botnie. Părer~a "aceasta, de ;fapt 'destul de 
nai vă, era singura care-ini mulţumi a ·tnchipuirea -tn clipa 
ca.nd contemplam acele locuri; şi, ţµrpt,rt~şind_-o ţAlău-. 
zei mele, care nu~mi fu mh;area câ:nd it· auzţi' s'pUn.Snd 
că, dacă aceasta era Intr'adevijr' · părer~a · ·tutur~r ' _No~~ 
vegienilor, nu .era maii ' puţin ~i .a sa;t_Ta..t· .d~~pre explJ
c!l'rea de mai sus, ~I. se arăt». . ţncapa~ţl de .a· ~ pti~epo 
ş1 eu eram de acord cu el ; oricât . de con v1ngătoare · ar 
apărea ea pe l1ârtie, totuşi ţî se pare ne'tntel~asA şi ehiar 
zadal'tâcă. în- faţa vui.etalo~ ahi'âului. ·-' '•. · ' · • > ·,, 

- Acu~, fi.indcll aţi privit înde,ajuris I va.r't'ej_ul, ·vojbi 
moşneagu]'" să rie strecur1)m uşor, dacâ voiţi, ~ ·după 
stânca aqeea;· ca să ,ne pun~m la ac'l"Ap·ost de ~ânt şi să 
q.u ne asurziască mugetul ap~lor. Am să va p'ovest'esc 
o istorie din care' veţi vedea dacă. n.'a~ tot drept~! ) sâ 
ină laud că am cunoştinţă de ~oslroe~Strom .i. • •• 

Făcui precum doria el şl moş~~aguţJ_ncepu: 
- Cei ·doi: fraţi ai mei şi cu nîine ··aveam un vas 

· < 

de pescuit, preschimbat ln goeleta, de aproape ·. 70 de 
' • • .. • • J • 

tone, cu care obişnuiam să pescuim· printre , osttoave)e 
de dincolo dg Mol:}l~or , aproape de Vurrgh. In"'t parţile 
unde marea e rascolîtă 'de valuri, de ·obiceîu-pescuitul 
este norocos, daca-1 faci la timp potrivit ·şi dacă ;nu ţi-e 
teaq.ili de vre-o poticne~lă. ; însa, dintre toţi pescarii 'de 
pe· coasta ~ofoden, noi trei eram singurii carţ ţndrăz
~ian1 să ne avâ.nţă~ regulll.ţ spre ostroavel~ acelea. Lo
curile . colindate ţie obiceiu ' de. pescari sunt'" mult' 'ma'.i 
departe, s_pre mi~ză-ţ,.i.i ilcolo poţi prinde ~eşte' ori şi 
când., firă nici o ·prîmeJ~ie şi ·de' aceea. e . _firesc ca lo_c'tţl 
să fie căutat; tnsli dincoâce; printre ostrotive·, ·sunt lo
curi unde poţi prinde peşte şi. ·mat ~nult şi .d~': calitate 
mai b nnă; une9ri se · rnta.mp!it să prindem. tritr' o singură 
zi atâta mulţime, 1

ca.t alţii, mai puţin· îndrăzneţi, nu pl!-
• l ' t • I ~ f 

• 
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, . ? 

teau aA scoată tntr'o săptămână. Ne îmbogăţiam -Văzând 
cu ochji : era mai multa primejdie, dar mai puţin necaz 
şi în~tă.zn_eala ~r~ pentru noi o plăc~J,'e . 
• JJ..i 11tneam, c.qrabia noastră tntr'un adăpost la V:re-o· 

qinfi1. i{Dil~ de aiqh sub coastă, şi oblJnuiam . pe vreme 
.. buna s, folosim sfertul de oră, cât marea erq. lin~, ca să 
sită~&}em c~~ul principal al lui Moskoe-;Strom,' chiar pe 
.d.nooupra ,ge,nunii, şi să aruncăm anoora colo, departe, pe 
· fAngl\( Otteţholm squ Sandflese11, ,n~de valurile sunt mai 
.p~ţ.oli~. Acolo aşteptai;n vremea când marea se domo
J~~te,, CJh .Să ridicăm ancora şi să ne în;toarcem, aca"Să. 
~ici ~d~ti\ n~. porri.iam o asemenea expeditie fără un 

, '1,âAţ l~rg ;Şi,_ sţatqrnfc, care să ne ,ducă şi să ne în
Joarţ~,,i; şi fară şă ~vam si~,uranţ.~ ca, nu

4
• se va potol~ 

pe drum. Rare ori se lntampla să ne înşelăm. Numai 
M1.dou~J ori in răs:timp 1de şase ani furăm siliţi să ră
~Ane~.· to~ţă11noaptea sub ancoră din pricina unei li
~işti ~esăvâr/}ite) lucru foarte rar în părţile noastre. 
r!\lţj dat~ a t:rebuit Să r,ămAnem pe ţărm aproape o 
s,-ptămân~,1 morţi. de f~ame, dJn _pricina unei . furtuni 
care s'a desJănţu1t pnţ1n d-µpă soslrea noastră ş1 a răa
vratit ţanaluJ ln . a.şa chip, "încât ne-a fo'.st peste putinţă 
ail., ne ~ai JntoarLem. ln asemenea î~prejurare âm fi 
fQst 1 ,tArAţi IQ.,)argul mării, căci vârtejul ne purt it cu 
a~a putere, .încât tn cele din urmă ancora fu smulsa. 
Din f~riţire furăm răpiti de unul din nenum,ăraţii cu-

1repţi, contrari, cari se întâlnesc azi ict mâine îa alta 
Jl~rte ,; şi curentul acesta ne-a purtat spre Flimen, unde 
avurăl}l norocul să poposim. 

N'aş putea să vă poveat'BSJ nici a douăzecea parte 
din prţ.mejdiţle pe care le-am îndurat acolo. Chiar pe 
/Vrem~ Hniştită e un loc primejdio3; dar totdeauna am 
1găsit D;lijlocul ,$ă înfruntăm cur~ntul Mo~k.oe, deşi ' ade
rŞf;m er~m cu11sufletul ln gură, când ni se întâmpla să 
lAt~rziem .o~ 1minut~, s~u să porni~ ceva mai înainte de 
jntr~rea apelor în repaQs. Pn..eori vantul nu era destul 
~~1.puternic precl).m nădăjduiam la pl"ecare şi atunci 
,şţrăkăteam mai , puţin drum deeAt am fi dorit, pe când 
curentul fă1Jea cârma de prisos. 
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Fratele meu mai mare avea un băetan de i8 ani 
şi eu 1nsumi aveam doi băeţi zdraveni. Ne-ar fi fost 
de mare ajutor în asemenea împrejurare, fie la vâslit, 
fie la pescuit ; dar, dacă noi aveam 11uraj ul să tnfrun tam 
primejdia pe spinarea noastră, nu ne lasa inima să pri
mejduim copii, oăci ladrept'vorbind, pericolul era grozav. 

Sunt trei ani de atunci, fără câteva zile, ~e când 
s'a întâmplat ceia ce vă povestesc. Era la 1 O -Iulie 1-8 ... , 
o zi pe care oamenii încă n' au u.itat-o, .c~ci urla cel 
mai îndriicit uragan care a bântuit vre-odată sub cer. 
Totuşi, de dimineaţă şi până târziu după. prânz a suflat 
o briza. plăcuti din spre sud-vest; iar sus strălucia un 
soare superi>, aşi1. încât şi cel mai bă.trân marinar dintre 
noi nu star fi îndoit de ceia ce trebuiii. să urmeze. 

' , 

Fraţii mei şi cu mine am ajuns pe la două după 
amiază la insule şi in curâ,nd ne umplurăm corabia cu 
peşti frumoşi, cari în ziua aceea căzură mai din belşug 
ca oricând. Ceasul meu al"ltit exact şapte ore, cânâ ri ... 
dicarăm ancora ca să pornim spre casă, aşt\. încât să 
străbatem curentul în perioada de linişte care, după 
socoteala noastră, treba.ia să înceapă pe la 0pt·. ' 

· Plecarăm cu un. vânt răcoros de tribord şi . câtva 
timp plutirăm cu repegiune, fără st\ ne gâri~im la vre-o 
primejdie, fiindcă tn ziua aceia nu eru. nici un semn 
de temut. Deodată iată-ne "mascaţi" de un salt de ~riz~ 
ce venia dinspre Helseggen. Aşa ceva nu se îQ.tâmplţ1,se 
niciodată şi începui st\ mă simt ra.u, fâră să ştiu pentru 
ce. Ne puserăm sub vânt, fâră tnsa. a isbut-l de loc din 
pricina valurilor şi tocmai mii gândil).m să ne tntoarceni 
la liman când, aruneâ.ndu-mi . ochii î,napoi, vazui toată 
zarea acoperită de un nour de aramă, ce se Ioălţa cu 
eu o repezeciune uimitoare. 

In acelaş timp vântul, ce ne purtase pâ.nă atunc1; 
pie1·l şi ne găsirăm intr'o a~emenea linişte de aier, ·in 
cât curenţii ne pul'tau după placul lor In ţoate părţile. 
Dar nici această stare de lucruri nu dură des.tul ·timp· 
ca să ne dea răgazul să chibzuim. Jn mai puţin de o 
minutli furtuna ne învă.lul; tu 1ninutt1. următoare cerul 
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s:e ac6perl cu totul şi iiu:a 80 întunecă aşa de tars, -încât 
nu mai puturhm vedea dintr'un capăt într'altul al corăbiei. 

Nici nu mai tncel'c să vă descriu blest~mul unui 
astfel de uragan. Cei mai b~trâni lupi de mare din 
Norvegia n'au apucat ceva la fel. Strânserăm toate 
pânzele ·tn graba; dar, Ja cea dintâi năvală de v~nt, 
am4ndo1~ă catargele sburară pesti:3 bord ca şi când ar 
fi fost retezate, iar· catargul eel mare răpi cu el şi pe 
fratele meu cel mai tânăr, care din prevedere se aga· 
ţase de dânsul. 

Corabia noastră era ca o frunză pe valuri. Puntea 
fusese m!\turată cu· totul şi nu aveft decât o mică des
'chidere spre proră, pe care luasem obiceiul să o în
chidem totdeauna, înainte de a străbate curentul, .ca 1:1 

mâsură de prevedere când ai de a faoe cu o mare răs
vr~tită. Fără această măsură, în împrejurarea tn care 
ne· găsiam, ne-am fi scufundat de bună seamă, că'Ci va
·Jurile ne acoperiră cu totul timp de câteva minute. Prin 
ce minune frat·e1e meu scăpă dela peire, nu pot să 
·ştiu, căci vai! n'am avut putinţa să aflu. Cât despre 
mine, desfăcându-mă dela catarg, m'aruncai pe brânci 
pe punte şi, înţepenind picioarele de marginea în.gust! 
a bordului, mă agăţai cu amândouă mânele de un inel 
ce se afla la piciorul catargului dinainte-. Aeeasta er.1 
tot puteam face mai bun şi numai instinctul . m 'a în
demnat sâ lucrez astfel, căci eram prea ameţit ca sa 
mai pot judeca. 

Câteva minute rămaserAm cu totul acoperiţi de apă, 
după cum v'am spus, şi în timpul acesta, ag~ţ!lt de 
inel, mă siliam să-.mi ţiu · răsuflarea. Apoi, ne mai pu
tând răbda, mă ridicai In genunchi, fară să las belciu
gul din mâni şi scosei capul la aier. In clipa acBia co
rabia noastră se scutură întocmai oa un câine când 
iese din apă şi se ridică deasupra mării. Incercai atunci 
sâ mă reculeg din ameţeală şi să-mi adun gândurile, 
ca să văd ce e de făcut, c \nd simţii că cineva mă a· 
pucă de braţ. Era fratele meu cel mare şi inima îmi 
tresArj de bucurie, căci 11 credeam mătnrat de valuri. 
O clipă după aceia tnsl1 bucuria mea se preschimbă tn 
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groază cttnd el tmi ţipă Ia ureche din toate puteriJe 
numai acest cuvânt: Moskoe-Sfronz ! . 

Nimeni nu-şi poate închipui ce zgud·uire simţii a
tunci. Tremuram din creştet până In tălpi ca şi când 
aş fi fost scuturat de friguri. Inţelegeam bine ce voia 
să spuie fratele meu cu această vorbă. Târâ.ţi db vâ.n
tul ce sufla, acum ne găsiam tn voia curentului şi nu 
aveam nici un chip de scăpare. 

Aţitnţeles că, străbătând canalul curentului~ făceaiµ 
totdeauna un ocol ca să trecem drept pe dea-supra lrii 
numai când timpul era liniştit şi atunci încă trebuia s~ 
aşteptăm şi să pândim cu grije vremea apelor potolit~.; 
tnsă acum eram t&.râţi de-adrepf.ul spre genune şi pe 
o furtună ca aceia ! De bună seama,· ma gândiam, vom 
fi deasupra vârtejului chiar în momentu.l acalmiei-un 
grăunte de speranţă! dar puţin după aceia mă prinse 
ciuda că am fost aşa de nebun să mai nădăjduesc ceva. 
Ştiam că suntem nişte condamnaţi, chiar dacă ne-am fi 
aflat pe o corabie cu de zece ori nouăzeci de tunuri. 

Cu toate act1stea furia dintâi a furtunii se potoli, 
sRu cel puţin n'o mai simţiam într'atâta, fiindcă aler. 
gam Inain tea ei; mai apoi însă marea, pe care vâ.ntul 
o ţinese până atunci întinsa. şi spumoasa, începit să se 
Inalţe în munţi de valuri. O schimbare ciudata se pro
duse şi în cer. Jur tmprPjurul nostru, ori încotro pri
viai, el era negru ca noaptea; însă chiar deasupra noas~ 
tră se limpezi dintr'odata un ochiu de cer senin,- aşa 
de senin cum n'am mai vazut,-de un albastru aşa de 
adânc şi de lucitor, iar prin ochiul acela strălucia luna 
plină cu o lumină aşa de puternică, cum nici oµată 'tn 
viaţa. mea n'am mai văzut. Ela luminh totul împrejur; 
dar ce privelişte, Doamne Dtn:nnezeuleJ ce privelişte 
se desfăşura sub lună! 

Incercai odată, de două ori sa vorbesc 'fratelui' meu; 
însa, ou ştiu cum, vuietul de ape crescuse aşa de tare, 
încât, de şl îi strigam la ureche din răsputeri, el nu ma 
putRit auzi. Deodată eJ, scuturându-şi capu), îrigălbepi 
ca un mort şi ridicn. un deget ca şi când U}Î·ar fi zis : 
asculta.! 
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Nu ştiam la inceput ce vrea sâ spuie; dar !n cu
rând un gând. grozav îmi fulgeră prin minte. · Scosei 
ceasornicul din buzunar : nu mai umbla ! Ji privii ca
dranul la lumina lu.nei şi II aruncai cu ciudă departe, 
In ocean, izbucnind în lacrimi. Se oprise la ora şapte! 
Trecuse deci momentul calmului de ape şi vârtejul cu
rentului erA acum 1n toi. 

Când o corabie este ţapăn zidită, cu pricepere în
cărcată şi nu se cufundă prea mult sub povara ei, şi 
dacă aleargă 1n larg pe furtună, valurile par t'}tdeauna 
că-i fug pe sub talpă, ceea ce pare foarte ciudat unui 
terestru, -şi aceasta se numeşte în graiul marinarilor 

Vl V •u ,,a ca arz ·. 
Ei bine) până acum noi călăriserăm peste hulă 

foarte frumos; dat' în curând un val uriaş se revărsă 
peste noi, ne prinse sub bolta lui şi ne răpi cu el: ri
dicându-ne sus. sus de tot, până în văzduhul cerului. 
Nici odată n'am crezut că un val se poate In!ilţa aşa 
de mult. Pe urmă, lunecând pe o curbă ameţitoare, ne 
l~sarăm în jos şi ne afundarllm, aşa încât mă prinse o 
asemenea spaimă şi ameţeai~, ca şi când aş fi căzut 
în vis din vârful unui munte !nalt. lnso., pe când ne 
găsiam pe creştetul valului, am aruncat o repede o
chire împrejurul meu şi atâta mi-a fost de tl-juns. Ful
gerător mi--a·m dat seama de toată groz~via soartei 
noastre. Vârtejul curentului Moskoe se afla numai Ja 
un sfert de milă înaintea noastră; dar un vârtej ce nu 
semăna cu niei unul din cele obişnuite1 după cum vâr
tejul pe care î1 priviţi acum nu seamănă cu învârtirea 
unei mori. De n'aş fi ştiut unde ne aflăm şi ce ne aş
teaptă, n'aş fi recunoscut tn nici un chip locul. Pri ve
liştea era aşa de îngrozitoare, în cât, făr'ă de voie, în
chisei ochii, iar pleoapele mi se stri vir~ tn strângere 
ca tntr'un spasm. 

N~au trecut nici două minute şi iar simţirăm cum 
valurile se potolesc din nou şi că suntem acoperiţi de 
spumă. Corabia se întoarse smuncit din babord jumătate 
de cerc şi se repezi r.a o-sl\geată într' altă parte.Ina
celaş timp mugetul apelor fu înăbuşit de un zgomot 
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ascuţit, un zgomot de care vi puteţi face o ideîe . în ... 
chipuindu-vă şuierul câtor-va mH de vapoare ce· ţipă din 
sirenele lor în acela.ş tirnp. Ne gAsiam atunci tn cinga
toarea hulei care înconjoară vârtejul Ş'i, de bun~ seama. 
mă gâ.ndiam că o clipă după aceia vom luneca tn vârtej: 
al cărui fund nu·l puteam limpede deosebi, din pr~cina 
iuţelii spăimântătoare cu care eram târâţi. Corabift p!J. 
rea că nu se cufunda de loc în apn,. ci ca. zboară'. p'e 
dea.supra ei ca o băşică de aier 1a supraf~ţa valurilor. 
Tribordul atingea vârtejul, iar ·1a babord se desf.!işul.'a 
ocean ul nesfârşit şi simţiam că vll.d uh zid nesfârşit de 
apA ce se roteşte între noi şi zart>. · · " 

Poate că n'o sa; mA credeţi, dar · acum, când ne 
gă9iam în gura pâlnie·i, eu mA simµam mai · stlipân p·e 
mine însumi decât atunci când ne apropiam de ta. Cu 
sufletul go~ de 01·i ce speranţă, mă simţii par•c1 uşurat 
de o mare parte din groaza care mă paralizase la tw 
ceput. Eu cred cA disperarea îmi oţelise î:jtru câtva 
nervii. · t 

Aee~sta nu e lăudăroşie, ci adev~r curat! ' MA gân
(liam că este ceva sublim tntr'o asemenea moarte ş~ că 
ar fi o nebunie sâ mă opres(} la gâ.ndul a~a de meschin 
al salvârii mele, când în faţa ochilor se desfăşura· o 
_privelişte aşa de măreaţă a puterii Dumaezeeşti. Cred 
că aş roşi de ruşine dâca. mf~ar trece prin minte un a
semenea gând. O clipă după aceea fui cuprins 'de cu
riozitate să cunosc vJrtejul. Eram stftpânit âe dorinţa 
de a-i cerceta adâncul, cliiar cu preţul vieţii şi dure
rea cea mai mare era cit nu voi puteit împărtăşi to.: 
varăşilor inei tainele acestei minuni. Iată, de sjgur, ciu~ 
date gânduri Jin partea, unui om ajuns înt,:'o -asemenea 
cumpănă,-şi de multe ori m1am gândit după liceea ·cll. 
goana corăbiei în ce1curi ameţitoare deasupra abisului, 
trebuie să mă fi zăpăcit puţin. ' · 

Mai era şi o altă împrejurare care mă făcea să-mi 
păstrez cumpătul ~i anume potolirea vântului care, în 
locul unde ne aflam, nu ne mai supăr,\., căci, dilpă cum 
şi dumneavoastră v'aţi putut da seamă, cingătoarea de 
şpumă se află în pâlnie ceva iinai jos ca faţt\ oceanuluî'; 
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ţar, ~ceata. ridica acum mai sus de capetele noastre un 
eoi de· mal prăpăstios şi posomorât. Dacă. n'aţi ·apucat 
nici odată o f~rtrină pe mare, nu puteţi şt.i ce descu
r,ajare î.ti coboară fn suflet complicitatea Jntre vânturi 
şi neguri. Te orbeşte, te asurzeşte, te înăbuşe şi:ţi ră
peşte orice. putinţă de faptă şi de judecată. Insă noi 
scăpaser4m acum de. toate aces1te mizerii, întocmai c-µm 
criminal:i, co.ndamnaţi la . mo~rte, se bucură tn tnchi
a.oarea lor de mic~le plăceri, refuzate lor, atâta timp 
cât se~tint,a era îneă nesigură. · 

Niaş putea să- vă' spun de câte ori am ocolit co
ro,ana de spumă. Ocoliam, o·ooliaQJ. _mereu, poate de io 
oră, &l!burând, niai mul.t de cât plutind _şi apropiindu-ne 
pas cu pas de prÎn1t'jdie şi de groz.ava margine din lă
untr.u"' a yârtejulrij. ·r~ tot ţjmpul acesta ·eu n'am lăsat 
din mâni inelul rie fier. ·fratele meu se afla înapoia 
m_e~, agăţat de un butoiaş gol d~ apă, bine înţepenit 
sub ·cuşca boltii dela pupa,· siu gurul obiect ce nu fusese 
_măturat de valuri de pe bord, la izbucnirea ~1·tunii. Pe 
când n~ apropiam d~ .m·arginea genunej,_ el părăsi bu
toiaşul, se repezi spre inel şi, tn groaza lui, încerca sA 
mi-l · smuJgA · din· mAni, c_ăci inelul nu era destul de mare 
ca sll-1" put~m ţine amândoi. Nici odată n'am simţit o 
mt\llnire mai adânca decât în clipa când· i\ văzui făcând 
s{: as~me:nea încercare,.- deşl 'îmi dam Seama Că era ne:.. 
bun,. nebun furios din groază. Cu toate n.ce~t'ea eu nu 
.am iJlCercat, Să , mă opun lui; ştiam Câtâ siguranţl îţi 
di acest inel şi i-l lasai, iar eu mă îndreptai spre pup~, 
ca sn. mă agăţ de.butoiâ~.

1 

Nu mi-a . fost greu, de oarece 
cor&bi~, în .lţrumul ei cirt1qlar, i~i · ţinea cumpil.na bine 
P.~ talp~, deşi eta. zguduită dintr'o parte şi alta de lo
viturile .. va1a'riţQr uriaşe şi de fierberea vârtejului. Abi~ 
mă iriţepenisem în noua mea poziţie, când o lovitură 
grozav:~ ln tribord repezi corabiil. cu botul spre adânc. 
Şoptii '.repede o rugaoiune catre Damnezeu, crezând că 
totul s'a ispr~vit. · ' 

Inima mi se strânse de frică; ma agăţaî cu pntere 
de butoia1 ·- şi închisei ocllii. Câiteva clipite n' am indrăs~ 
nit să~i descllid; ma aşteptam la o ·moarte fară greş şi 
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mă miram ctl. tn·că nu m'am scufu11dat şi că ·nu mă aflu 
to agonie sub valuri. Dar timpul trecea şi eu tot trăiam. 
Senzaţia de cădere încetase şi mişcarea corăbiei nu se 
deoHebia mult de aceea când ne aftam tn cingătoarea 
de. spuma. TQtuşi eram aplecaţi mai m uit spre tribord. 
Prinsei curaj şi privii tncă odată împrejur. 

Nici odată nu voiu uita simţirea de spaimă, . de 
groază şi de admiraţie pe care am încercat-o in faţa 
acelei pri velişti . . Cora~ia pl\rea atârnată ca printr··o mi~ 
nune la jqmătatea abisului, pe ·suprafaţa· din lăuntru a 
unei pâlnii cu o circonferenţă vastă şi o uimitoare a~ 
dâncime. Suprafaţa pâlniei, cu desăvârşir~ lină, ai fi ·so
ootit-o de abanos, dacă ar fi Jipsit repezeciunea cu ca1:e 
ae tnvârtia lnprejuf şi reflexul scânteietor şi palid pe 
care-l rasfrângea sub razele Iun·ei pline care, din ochiul 
limpede' de cer, despre care v'am pomenit, se revărsau 
ca o casc~dâ de aur ft~îd peste zidurile neg.re de apă 
şi până tn cele m~i intime adâncuri ale abisului. · 

La tnceput eram i;rea ocupat · să observ cu oare
care preciziune.' Nu-mi dam seama deJât de o revărsare 
generală de o mareţie extraordinară. Totuşi~ dup~· ce 
D1ă liniştii puţin, privirea mea lunec~ făra ·voie tn spre 
fund. In partea aceia niei o piedică nu se punea In faţa 
ochilor. Co1·abia noastr~, atârnată pe coasta aplecată a 
abisului, tşi p~stră cumpăna dreaptă pe talpă, sali', "cu 
alte cuvinte, ·puntea sa-era intr'un plan paralel cu ap~, 
care se . înclina pe un unghiu de peste ·45o, aşa încât mi 
se pare a că plutim pe · coastă. Mai observai că tn a~i 
ceastă poziţie mă puteam cumpăni tot aşa de uşor· ca 
şi pe un plan orizontal şi aceasta se datorit, cred eu, 
extraordinarei repezeciuni a mişcării noastre circulare. 

Razele lunei păre~u că vor sa. atiagli. fund1:1I ne
cercetatului 'abis; cu toate -acestea· nimic limpede nu · pu
team zăr i acolo, fiindcă o ceaţă densă învăluia totul-fn 
jurul ·ineu, ,iar1 un curcubeu măreţ se arcuiit deasupra . ' întocmai ca acea punte îngustă şi şovăi toate care, du'J,a. 
credinţa musulmanilor, este singurul drum ce duce de 
la Tjmp spre ·:Et~rnitate. Această ceaţ~, de bună seamă 
se naşt:ea din frecarea uriaşilor pereţi Hchizi ai pâlnie, 
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de fundul abisului. Cât desp,re huietul i11:1ens ce se 
înălţ.a din aceste neguri până la cer, nici nu mai tn
dr,znesc sa vorbesc. 

Cea dintâi lunecare a noastr~ dela cingăto~rea înaltă 
de spumă ne dusese. la o mt1re depiirtare pe coastă ; 
însă coborârea mai departe nu se mai făcea nşa de 
r~pede. Ne coboram, învârtindu-ne, nu cu o mişcare re~ 
gulată, ci eu avânturi şi scăpătări uimitoare care, acum 
ne repeziau la câteva sute de iarzi tn joEZ, acum n~ r.o· 
tiau tntr?un la.rg cerc împrejurul pâlniei. După fiecare 
ocol eob.oxârea noastră tre.ptata. ne apropia de fund cu 
încetineală, dar sigur . 

Privind împrejurul meu pustiul întins de abanos 
lichitl, care ne p,urta, ob$ervai că corabia noastrA nu 
era singurul obiect răpit de vârtej. Atât în susul rât şi 
tn josul nostru, se vedeau sfărâmături de corăbii, scân· 
duri şi trunchiuri de arbori şi alte obiecte mai mici 
precum; bucăţi de mobilier, lăzi sfăra,mate, butoiaşe şi 

doage. V'am vorbit adinioarea de ciudata curiozitate, care 
m'a prins, alungându-mi frica. Pe m,ăsură ce mă apro
piam d.e sfârşitul grozavei mele soarte, ea creŞ,tea şi 
se exagera tn mine. lncepui să observ cu un interes 
ciudat nenumăratele rămăşite care plutiau In apropierea 
uoastră. De bună seamă, căzusem în delir, căci îmi fa
ceam o plăcere să calculez iuţeala lor relativă cu care 
se coborau sp.re adâncurile de spuma.. M'am · trezit vor· 
bind: biată un brad, care, de .sigur, s~ va cufunda şi 
va dispărfa cel ăintăi" şi mă simţii par'că răt~ci t, când 
văzui că puntea unei corăbii ol~nde ze apucă înaintea 
lui şi se duce spre fund. ln cele din urmă, după mai 
multe socoteli de acest aoiu, care se dovediau toAte ne~ 
a(Jevărate, trecui la un nou şir de gânduri, care roă 
~cură să tremur din tot corpul, pe câ.nd inim.a îmi bă
tea mai tare ca ori eând. 

Şi să nu credeţi că vre-o nouă cauză de groază, 
ci o lucire de speranţă m'a mişcat până tntr,atât ! A· 
ceastă speranţa. izvora, tu parte, din amintirile mele şi, 
tn parte din f~ptele pe care le observam atunci. ~li~a 
venit în miJ;Lte nesfârşita felurime de sf~rămătu.ri uşoare} 
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ce erau aruncate pe coasta dela Lofoden, dup! ce fu. 
sesert\ înghiţite şi zvârlite apoi de Moslroe·Strom. Cea 
mai mare parte din aceste lucruri erau aşa de zdru
micate, de strivite, de sfâşiate, încât păreau zburhta de 
aşchii şi talaşi. Dar, tot în acel~ş timp, îmi amintii foarte 
precis el\ mai erau unele în foarta bună stare. Nu-mi 
puteam explica deosebireâ aceasta decât pr.esupunând 
Că sfărâmăturile sfâşiate erau singurele ce fuB'eserâ cu 
totul înghiţite; Că· celelalte trebue să fi intrat în vârtej 
într'o vreme mai târzie a mareei sau, din cine ştie ct} 
cauzlA, se vor fi scoborât destul de încet, aşa in cât 
n'au avut timpul să ~jungă. la fund îuafnte de momen
tul fluxului sau refluxului. Imi închipuiam că este foart~ 
cu putinţă în amândouă ipotezele, ca ele să fi fost scoase, 
prin învârtire, până la faţa oceanului, fară să aibâ soarta 
acelor lucrur.j, care au fost răpite mai de vreme, sau 
a căror coborâre a fost mai repede. Şi mai f~oui trei 
observări de ·seamă : prima, eă repezeciunea coborârii 
erâ in raport direct cu volumul corpului; a doua, că 
din două masse de volume egale, una sferică ş i cealallă 
de altă formă, cea. sferică se cobora mai iute; a treia, 
ca. din două n.1asse egale, una cilindrică şi alta de o 
formă oare.care, cea cilindrică erei inglziţită mai târziu. 

De când am scăpat din iadul acela, am stat de ,mai 
multe ori de vorbă despre aceste lucruri cu un bătrân 
dascil.l de şcoală din ţinut; ş~ elm'a învăţat să măee1> 
vesc de cuvintele cilindru şi sf~ră. El mi-a explicat, · 
dar am uitat cu totul explicarea sa, - câ cele trei ob~ 
servări făcut~ de mine nu erau decât urmarea firească 
a formei obiectelor plutitoare şi mi-a arătat cum se 
face că un ciJi~dru, plutind tntr'un vârtej, opune mai 
multă greutate decât un corp d-e acelaş volum, dar de 
formă diferită I). 

O lmprejurare mai contribui să-mi lntăriascâ aceste 
observaţiuni şi să mă ţndemne a ma. folosi de ele. şi a
nume faptul că, după fiecare ocol, noi apucam înaintea 
unor obiecte asem~n:itoare cu un butoiaş, cu o vargă 

t) Vezi Arhin1erle: De incitlentihus in l'111iilo .Iii,. 2. 
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d'e corabie, sau cu un catarg şi ca; multe din ele, deşi 
ee g~siau Ja acelaş nivel cu noi tn momentul când am 
deschis ouhii asupr3 minunilor vârteju.Iul. acum se aflau 
cu mult deasupra noastră şi păreau că a~ia şi-au schim
bat locul lo"r dela -Inceput .. 

Nu mai aveam nici o Indoială de ceea ce trebuia 
sa fac. Hotlriii să mă leg strâns de butoiaşul de care 
mă agăţasem, să-l desfac de pe corabie şi să mă arunc 
cu el In niare~ Prin semne înceteai sa atr8g băgarea 
de seamă a frate:Jui me11 asupra butoiaşelot plutitoare 
c,f treceau pe lângă noi şi făcui ·tot ce mi-a stat In 
putinţă, ea să-l fac să înţeleagă ce voiam. In cele din 
urmă crezui că mi-a 'priceput planul; dar, fie eă a înţe
les sau .nu, el scut.ura -din c~.p cu desnădejde şi In rup:. 
tui capului nu·vo_l să părăsiasctt inelul.' Era peste putinţă 
sl mt• apropii de · el: împrejurările nu îngăduiau nici o 
Intârziere. Ast.fel, după o luptă amară, trebul să-l pără
sesc in plata .sortii . sale triste. .Eu, Insumi mă legai cu 
nişte funii de butoia.ş şi, ·fără să şovă.iesc, ma aruncai 
cu el In marţ). 

Urmarea a fost tocmai aceea pe oare o prevăzu
sem; , Şi aşa se face 011 mă aveţi astăzi In faţă şi-mi as
cultaţi povestea. Bănuiţi, prin urmare, to.t ce a urmat 
după aceea: Aşa dar, voi trece repede spre desnodă
mânt. Trecuse poate o oră de când părăsisem corabfa 
şi ,acum·: o vedeam departe sub mine când, deodată, una 
după alta, ea făcu trei sau patrn învârtituri .repezi şi, 

-ducând cu sine pe bietul meu frate, se cufundă, pentru 
totdeauna, cu botul înainte, în haosul fundului. Butoia
şul, de care mă legasem, se coborâ până la aproape 
·jumătate din distanţa ce despărtia fundul de locul unde 
siirisem în mara. In clipa aceea o schimbare ciudată se 
făcu In înfăţişarea vârtejului. Coastele uriaş~i pâlnii 
pierdură repede din aplecarea lor; rotirea apelor se 
domoJl din ce în ce mai mult. Pe încetul ceaţa şi curcu
beul se risipiră şi fundul abisului pării că se umila 
în s.us. · · 

. Cerul era, senin, vânturile aţipiră şi luna plină as· 
rinţf a spre apu3 cu o strălucire vie, când eu ' mă găsii 
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iarl\şi la faţa ocean ului, lângă coastele dela Lofoden şi 
deasupra genunei_ unde fusese Moskoe Strom. Era cea„ 
sul repaosului de ape; dar marea tot mai ridica dealu.ri 
înspumate tn urma furtunii. F lli târât .cu ţuţeal!i tn ca
nalul curentului şi a·runcat, în câte-va minute, pe ţăr· 
mul unde pescuiam. O corabie mă. lu~ In ea, sleit de 
obosială şi acum, când primejdia era trecuta., amuţii la 
amintirea gro?Jăviei sale. Cei cari m'aq pescuit erau 
nişte camarazi vechi şi tovarăşi de fiecare zi, dar nu 
m'au cunoscut nici ata.t cât ar fi cunoscut pe cineva, 
care s'ar fi. întors din ţara umbrelor. Părul meu, care 
tn ajun era negru ca ab~,nosul, înălbise aşa precum îl 
vedeţi acum. Ei mai povestiau că toată expresia figurii 
mele se schimbase. Le-am ·povestit această istqrie şi ei 
nu m'au crezut. V'o istorisesc şi. d.umneavoastr!i şi abia 
năd!ljduesc că veţi crede-o mai mult ca bunii pescari 
din Lofoden. 

28/8)920 Tulcea Tradn,~ere din Edgar Poli 
dt 

Marloara Coatu 

• 
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INTOf\RCEREI\ 
Du1•it. .Jo·hann F-reillerr von . '1)ieJ1endoi·ff 

Cobor incel din spr,e pădllre ; 
[.,a fel e casa ei şi-acunz; 
Iar draga n1ea, ca şi pe vreniuri, 
Visând la geanz, priveşte'n drunz . 

. 
s:a nzărilal de nuilt ctr altul 
Pe c<lnd luptanz eu pentru tarâ. ... 
Şi leale s'au stricat de-atuncea I 
Cum rn'aş inloarce'n luptă iară .... 

Copilul ei se joacă'n slradâ.; 
La /atâ sean1ă11â cu ea .... 
Obrajii i-i sărut, şopli11du-i: 
,, 1'e, aibă ceru'n paza sa f" 

Ea s'a uitat un tinzp la n1ine,
.5i nz'au cuprins atunci fiori, 
Dt.1r, neştiind anun1e cine-s, 
Şi'nloarse ochii, gânditol'i. 

Şi-ani inoplat in /a{a casei 
5;nb lei cil ce Cl1nla uşo1· .... 
Din corn su/lai întreaga noapte 
Un cântec trist de visâtor. 

Când fdl/âi spre zori lunzina, 
]~a-şi anzinf i. ... Şi-alunei a plâns .... 
De nzult eu insă şi plecasenz 
Sâ~ nzi plâng, slrein, norocul slâns. 

Mihail Prfcopte 
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III 

FĂ G~ Ă Du· El.. E Ş I R ASP L AT A 

De când jafu'rile mi-au stricat tot rostul p·lugăriei, numai 
ploguri, tamazlâc, 'turme şi herghelii visez. 

Cât de 'fericit°eram, când produsele' meJe· vegetale întreceau 
în calitate pe ale celorlalţi t Şi ce 'fericit ·mă simţiam când Mi
nisterul de Domenii, în loc să arate prodi.I'Sele Statu·tui, se 'fălia, 
prezenlând1 pe ale inele, 1z'ootecnicianilor stfăini, cari' veneau să 
studit1ze ra'sele animale din aceste tinuturi l 

Prin lege, ·apoi, mi s•a luat şi pământul,-pământ ce·l cles„ 
robisem dela Turci prin cumpărătoare, 'pământ desţelenit sub o
chii mei, udat cu sudoare proprie, pus în taioare şi înzestrat 
cu toţ ce o fermă mare poate să aibă de util şi de agreabil. 

Mă simt nemângâiat de pierderea averii mişcătoare, dar n'aş 
regreta exproprierea;' dacă pământul meu ( 1531 de hectare diri 1930 
cât aveam) s'ar da celor ce-l merită. Chipul, î.osă,clim s'au făcut 
celelalte împroprietăriri ş_i felul cum se p·rocedează· şi astăzi cu 
dânsele, fără plată imediată, dreaptă şi în bâni, a foştilor pro
prietari şi fără nici o selecţîtine a sătenilor, mă îndr.eptăfesc să 
cred că s'a făcut mai mult reclamă decât eco11omie naţională. 

lmproprietărirea tuturor, deodată, fără deosebire şi pe su
prafeţe egale, pe lângă că at:ofiază ambiţia celor mai iscusiţi. 
mărginindu-le ac{iunea, mai împiedecă şi pe cei îndrăzneţi, a-şi 
părăsi locurile de origină, tinde sunt deja in~ tala ţi şi ech ipati. 
C:ine, de pîldă, şi-ar părăsl satul său natar, unde, după rep'artlţie, 
ar prim1 2 hectare, ca să vie în Dobrogea, să ia 5 ? Numai chel
tue1ile de sfrâmfitare şi aşezare 1.ar costa înzecit decât face pri
sosul de 3 'hectare, fără să mai pui înstrăinarea de ai săi. 

Impresiunile acestea ·tnă duc la întrebarea: Cui d să se1 dea 
pământul meu? Tot la cârciumarii şi agentii electorali din sate 
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şi oraşe? Şi,. fiindcă s!tenii sunt şi astăzi empirici şi fatalişti, de 
1a cine or să învete .ef cum să-I folosiasci1 mţli bfne? Dela ciu
percile de eri. trecute astăzi ia partidele nouă? 

Mă mir, fără st vreau, cân 1, ştiind starea înapoiată a a
griculturii, văd că, 'în Joc ~ se ia măsuri largt spre a îmbună
tă!i radical izvorul din care ne hrănim, din contra se ltţeşte 
tendinţa de a industrializa o populatiune rar~. fără nici o pre
gătire profesională şi fără nici u ~ cap:tal material. 

Bătrânii îşi bliteau )oc de cei cari lăsau să le ~zboare vra
bia din mână pentru cele de pe gard: Şi aveau dreptate, pentru 
că tocmai aceştia, cari împiedecă progresul prin trândăvia, ne
priceperea ori specula lor, te cţsasiaează la fiecare vorbă cu ne-
,.. I 

cesitalea evoluJiei. Dar de ce să evoluăm in fabricarea unor 
mirfuri -de cea mai proastă calitate .şi înzecit de . scump·e? Nu 
tot ·slrăini, cu fi1·me româneşti, sunt iRdustriaşH noştri a.ctuali?. 
Şf •. ln tot cazul, pentru ce să nu evoluănz n1ai întâi în agri
cultură, . ocupa/ia, de predilec/ie a illluror, care, f-01Janzenle, va 
pregăU şi industria P Abecedart1l începe cu A, nu' cu Z. lndus
tria1 mare a născut din cea mfcă., Pănă ~ând atâtea spoeli, care 
s·au făcut pe spinările agriculturii ? 

Se pierd 30!>10 din grâne, pentru că nu se pot adăpost1 în 
gări' şi transli)orta la porturi. şi domnii evoluţionişJ se gândesc 
la 'industrie, cu scutiri şi prime date tot ~e agricultură! Nici as
tă.zi nu se mai lasă de ace$te maim u1ării păgubitoare?... E mai 
mJJlt decât caracteristică părerea ce şi-a dat-·o un Engfez despre 
flOi, mai zilele trecute, răspunzând unui Român care-i pusese 
întrebarea: de ce ţara lui nu ne împ.rumută bani, ca S!i ne re
facem? ,,Penlrzz .că !)-voastră scldrllbaJi legile prqprieliiţii la 
fiecare trei zile f'' Adevăr mal adevărat şi niai în scurt spus, nu 
se poate. 

Dar mă pierd în fapte. am friguri, se vede. Să le înăbuş, 

căci n.u se poate ca din toată a~ţast~ Românie Marţ să nu a, 
pară, azi sau mâine, dintr'lln (Ja,ţat sau dintr'o colibă, o minte 
ageră, un suflet mare, cu braţ pa.ternic. care să pue pe cale bună 
irileligc?nţa oraş~lor şi bunul simt al satelor. 

Să spun, mai bine, ce s1a petrecut in Dobrogea, dela 1884, 
de când trăesc într'ânsa. Poate că însăş i păcatele din trecut să 

iµspire căinţă şi îndreptare ln viitor. 

.. -
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Contednţa de1a Berlin, născută din războiul dela 181st În 
care armatale române scăpaseră Imperiul rusesc dela cea mai 
ruşinoasă Înfrângete, în Joc să ne răsplătiască sacrificiile cu ina
poierea celeilalte părti a Basarabiei ce ne-a cotropit-o Rusia, ne·a 
mai l'uat şi partea ce o stăpâniam, dându-ne în schimb o bu- • 
cată diu. Dobrogea, c:are, aşa pustie şi sălbatecă cum eră în cea 
m11i mare pa1-te, nu avea altă valoare decât accesul ce 'pi.J da 

" la !'viare. -.· 
La încorporarea a1:estui teritoriu, cea mai mare g, ijă1t\a ma

relui răposat Regele Carol şi a vrednicului său ministru Mihail 
Cogălniceanu a fost ca să naţionalizeze şi să folosiască cât mai 
de grabă acest pustiu. In acest scop, au lansat o Prodai'qaţie, 
făgăduind tuturor Românilor, de .sub toate stăpânirile, pământ, 
cu păsuiri de plată, cu lemr,ie de construcţie gratis şi cu tot' fe
lul de alte înlesniri, dacă se aşează aci. De pretutindeni, atuhci, 
a:i pornit Românii în Dobrogea, cari au naţionalizat solul şl ' au 
transformat pustiul în holde. PriotL·'anşfi Statul şi-a făcut în Do, 
brQgea un venit de yre-o 32 de ml.lioaoe de lei anual, peste chel; 
tueli. Şi cu toate acestea, ei au fost cei mai batjocoriţi şi m J 
exploataţi de Stat prin funcţionarii săi. 

Cum ?-Iată: 
Chiar dela prima distribuire a pământurilor, inginerii par

celatori, ~a să poată măsura cât mai mult păn1ânt şi să-şi ia 
plata de câte 2 lei de hectar, s'tt·u lăsat linguşiţi sau plătiţi de 1 

către locuitori de origini străine, cărora Je. au dat, nu numai câte 
pământuri au vi ut, pe nume.le lor, dar încă şi pe nume de oa
meni ce nu existau. Azi, de li s'ar verifică titlurile, Statul ar· in
tra in stăpânirea a cine ştie câte zecimi de mii de hectare; Eu 
însumi, revoltat de această ris ipă de pământ, am îocunoşUinţat 
în mai multe rânduri şi pa mai multi miniştri despre aceasta, 
cerând comisii de verificare, dar nimeni n'a făcut nimic. In Ca" 
drilater, tot aşa. Pământurile Turcilor se stăpânesc de Bulgad. 
de şi actele originale su:. t încă la proprietarii lor. 

Stt\tUI, apoi, nu s'a tinut nici de făgăduîal>1 regaiă şi legală 
dată coloniştilor. Lemne de construcţie nu le-a dat. Alte ajutoare 
-iarăşi nu. Ba înc~. de unde, după legea pentru regularea pro
prietăţii imobiliaro dia Dobrogea, Statul nu putea cere piata ra
telor primilor trei ani decât la sfâr~itul perioadei ele răscumpă~ 
rare, adecă după 17 şi 27 ani, le-a. cerut, cu toate aceste, global 

III 
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şi deodată, şi încă tocmai întl"un an de mare secetă, când, fără 
milă, a vândut tot avNtul micilor plugari pentru datorii ce nu 
erau exigibile. N'am văzut mai mare jale ca atunci. Mulţime de 
oameni, cari se exilaseră şi se istoviseră punând în valoare nişte 
pămanturf înţelenite de zecimi de ani, ca să-şi croiască un vii
tor, au pierdut şi cu ce veniseră, rămânând cu· palmele. Iată cu 
câtă lăcomie. pentru prezent s'a zdrobit la noi tot dorul de muncă, 
care reprezintă viitorul ţării, de către unii din cei cari au car
muit~o. Şi spun aceasta cu atât mai adâncă mâhnire, cu cât acte 
şi abuzuri de o ferocitate animalică se ascundeau sub o imbl'ă
cămirite de gală .... belgiano-orientală. 

Cum ?... Să chenti lume de petutindeai, de unde fie-care 
şi~a părăsit rude, prieteni, case şi felul lor de a tră1, ca si-i a
şezi într'u-n deşert, alături de o mână de locuitori de altă origină, 
de altă reJi gie, de alte tradiţii, cu alte aspiraţii, cu al'. ă limbă _şi 

cu , alt traiu, făra să mai pui duşmănia ce ' totdeauna in11insul 
poar~ învtngătorului şi fără să socoteşti primejdia !'a care-i ex
pui, :punându-i la îndemână vecinului dela miază-zi, care disput~ 
acest teren, pentru ca după ce i-ai stabilit să~i părăseşti puterilor 
proprii, ba încă să-i mai şi împilezi ! Ce nume- se poate da unor 

' ilsemenea acte? 
N'aveau case; şi nimeni nu voia să-i găzduiască, până să-şi 

facă surle Se frigeau de sete şi toţi îi gooe3u dela puturî. Eu 
însumi am stat trei Juni de zile într'o surlă de pândar şi căram 
c.u birja apă dela Constanţa, de ş1 aduceam, atunci, eu mine un 
capttal de peste 800 OOO de lei. 

Cu lunile de zile nenoro::iţii colonişti au găsiau cu cine să 
schimbe două vorbe româneşti. Trăiau în păduri de buruene, 
întinse dela malul Dunărei până la Mare. Lupii şi vulturii le luau 
vitele şi păsările d, n ochi. A.bi~ târau plugul cu 14 şi 16 boi, ca 
să desţeleniască 1/. de hectar pe zi. Soarele, seceta, gerul şi gân
dacii le ardeau şi le sugeau recoltele, şi când, uneori, se făceau ... 
La început, în aceste conditii, câtă râvnă de ,muncă şi cât dispreţ 
de viaţă a trebuit să aibă ace_ştf oameni, dacă şi distracţiile dia 
zilele de sărbători nu le. puteau găsi decât tot în muncă! Jvtartiri 
au fost ·pentru alţii şi neghiobi pentru. dânşii, acesta-i adevărul t 

• li invinovăţîau, prin procese-verbale, făcute într'ascuns, că 

'tăiau .Jemne din păduri, pe când ei luau uscăturiie ce li se da
torau. Li se aruncau păpuşi de tutun prin curţi şi grădini, .ca să 

,, 
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poată fi acuzaţi de contrabandă. Ii declarau lipsă' din comunele; 
unde de fapt locuiau, ca să-i poată deposeda de pământuri, dacă 
nu dădeau bacşi.ş. Pentt·u cea mai mică datorie către Stat li se 
imobilizau .şi vindeau toate vitele .şi bucatele la negus1orii indi
caţi de perceptori. O naştere, o cununie, o schimbare de poliţă. 
un Bilet de vânzare de vite îi costau ochii din cap.' Şi se pare 
că cei mici erau tovarăşi cu unii dintre cei mai mari, clei toate 
reclamaţiunile n'aveau nici un efect. 

I-au ţinut 34 de ani sub legi excepţionale, de .ş1 din circa 
270.000 de locuitori mai rămăseseră numai vre-o 120.000 de o. 
rigină străină. Toate putregaiurile de dincolo erau trimise ca func- · 
ţîonari act In sfârşit, jafurile şi nedreptăţi le erau starea normală. 
Şi, pe măsură ce se vindeau la, licitaţie averile coloniştilor. func
ţionarii comunali, fiscali şi do1-rieniali le cumpărau. pri'n interpuşi, 
pe preţuri de 20 de lei boul şi 1.50 oaia! Până în cele din urmă 
i-au, deposedat şi de pămâ·nturile pentru care atâţia ani suferi
seră şi inclemenţele naturii şi urgia oamenilor. fntr'un· singur 
an Ministerul l)omeniiîor a deposedat 38.000 de hectare. Şi când 
câţiva deposedaţi au obţinut; dela ju ,'tiţie reintegrarea în ·drepturHe 
lor, s'au dat ordine şi s'au făcut legi interpretative~ ca şf această 
cale să le fie închisă. , · 

Tot pe atunci, ca să se împliuiască zicătoarea: .,după hun tă : 
.şi cal de ginere", ne pomer.,im că dîspare dintre noi singurele 
două mangâeri, care ne cons0Jau şi ne întreţineau sp_eranţele; · 
'/1,fihail Cogălniceanu şi Re1nlls Opl'eanll. Prin dispariţia acestor 
neuitaţi şi vrednici patrioţi, nu mai rămânea dobrogenilor· decât : 
o singură poartă, totdeauna deschisă, un singur sprijin, mare şi 

puternic, răposatul . întru fericire "bi are le Rege Carol, care. tocr.1ai •.i 
pentru că era prea mare, nu-l puteai apropia orie.lud şi pentru 
orice. 

Dela această dată t,1cepe o altă fază pentru dobrogeni: faza· 
în care adormitul începe să se freziască. Protestările încep prin 
câţi-va revoltaţi. cari. prin graiu şi scris, ' desvăliau şi. Î"fierau a
buzurile, ce până atunci rămâneau necunoscute. 

Organizatorul acestei campanii, ca1de şi I' energice, a fost 
Ioan N. Ro1nan, ale cărui multe din vederi de .ş1 nu le fmpărtă~ 
şese, totuşi aceasta nu mă împiede<."ri ·să nu recunosc că are un 
suflet drept, o cultură suptrioară şi că de firea lui este apă1ă· 
tor dezinteresat şi cald al tuturot celor apăsaţi. Ajutat de fon 
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Bănescu şi de lvl.ihail Coir:iu (acum răposaţi, dar totdea'Una vii 
în amintirea noastră), cum şi de mine, am tondal ziarul nParul". 

ln acest jurnal, pe lângă că ex.puneam samavolniciile auto
rităţilor centrale şi locale, mai pledam şi cauza acordării dreptu
rilor politice .. 

Până să le obţinem, lupta a f-ost h:1ngă şi grea. lsbutisem 
uşor s4 avem de partea noastră partidul conservator, în frunte 
cu răposaţii Titu Maio1·escu, general A1anu şi Nicu Filipescu, 
iar â inb'e cei supravieţuitori Tache Ionescu şi Alexandru A1arghi· 
loman; dar n'an1 putut imblân11 cu nici un eh ip pe şeful parti
dului liberal, răposatul DimftJ·fe Sturdza, peste a cărui influenţă 
n·an1 put.ut trece decât după câţiva ani de strigăte, de jalete şi 
de stă.ruinţi asidue şi dispercţte. 

Credeam atunci-naivi ce am fost I-că, obţinând drepturi 
politice, von1 scăp~ de fără·de-Jegile regimului e.Kcepţionlil. Ui
tasem că lupul nu-şi leapădă năravul. Abia acum vedem că, dacă 

cetăfenii nu·şi îndeplinesc datoria lor de răpetenie de a-,şi apăra 

cu gelozie drepturile, ele nu slujesc decât să mascheze, ori să 

legitimeze şi mai mult abuzuri1e. Ca ~i în comerţ, nu firma ri
dică marfa, ci ma.rfa firma. 

De aceea ni::i în această a doua perioadă, în care ne-am 
exercitat dl'epturfle, n'am fost mai seutiţi d,e arbitrarietăţi. Auto
rităţile au fost silite să schimbe forma, dar au . păstrat fondul.
ba .încă l-au mai şi agravat cu ocazia rechiziţiilor, prfn care 
ne,au luat totul şi fără bonuri; cu împărţirea alimentelor şi cu a
cea a vitelor, care s'au dat pe hac.şişuri cui nu trebuia. 

Câtă vreme vor dura aceste pregătiri la bolşevism. nu ştiu; 
dar ceeace nu vom uita nici noi, nici copii noştri eate -- mi-e 
scârbă să o spun I-devastările ce ni s'au făcut de chiar ai noş
tri, tărăgănirea despăgubirilor de războiu, abandonarea. fără a
părare, la duşmani şi IXJai presus de toate, graba cu care am fost 
cedaţi duşmanilor la preliminările tratativelor de pace! 

Hasa11cea, 15 lu/ie. 1920. 
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IV 

Deşi timpnl repart:ţiuar or şi al reconstruirllor sosise de
odată cu în~etarea războiului~ diferitele noastre gru·pări politice 
.se Ju,ptă încă şi astăzi pentru supremaţie. Obstrucţ;e, insulte şi 

bătăi în. Cameră ; favoruri, mHă şi odi ho ă in -Administraţie ; 
greve şi petreceri la oraşe; mizerie şi, jale la sate!... lată cum 
ne reconstituesc I Ce le pasă reconstituitorilor de lungimea du
ratei suferinţelor, care cer n1a i mult cura jdlecât însuşi războiul. 
Ce vor să ştie că în 3-4 ani s'a omorât mai multă lume d~ cât 
în sute de ani, şi că peniru re{acerea .victimelor se cere .o in
treagă reconstituire a casei. iar nu n;şte simple cârpeli. I n loc 
ca, de acord cu toţii, s~ studieze şi să alcătuiască legi care să 
se potrivi ască Cll. intereseJe, aptitudinile şi fdul nostru de a fi, 
copiază şi in, pun aş(>zări străjne, care ne-au scbim.bat, Htea şi 

. au otrăvit sentimentele. ln loc să se întreacă unul pe altu l în 
fapte folositoare, s 'au mărginit să atâte pofte le. Nimeni, îo doi 
ani de pace, n 'a venit să spuie cum şi 'prin ce mijloa,e, .. echita
bile pentru toţi, crede că ne-am putea reface. Toţi au, încălecat 
şi se ţin încâlciţi de acea practică veche, care constă în a des
poia o clasă, ca să potoliască pe alta. Aceasta să fie oare acea 
artă nouă de a guverna, atât de mult c:ântată şi exploata.tă? Pe 
ea o numesc nProgres" şi „desvoltare"? Şi dacă . goneşti capaci
tăţile şi iniţi1;1tivele, cu ce rămâi ? 

Problema ce se pune azi e, într'adevăr, vastă şi complexă, 

aşa că nimeni nu o poate îmbrăţişa întreagă; totuşi, a,ei cari 
pretind puterea sunt d·atori ca, după studiul diferitelor ei părţi, 
să J)regătiască soluţiunile şi să precizeze bine direcţiunile ce se 
impun puterilor publice şi mas.ei naţ iunii. · Gol, însă, azi ca şi ieri. 

Cu toată frica d.e turbu rări, atât au făcut pentru plugari: să 
le dea pănzânf I Dar pământul o să-i înveţe cum să-:1 lucreze ca 
să tragă cele mai maii foloase dintr'ânsul? Dela el vor învăţa 

sătentii econom ia rurală şi meşteşugurile de iarnă? Pământul ce 
stă paragină, le va crta Bancă cu bani iefteni, vite, unelte, etc.? 
Şi apoi, tot cu ciomagul şi cu păşunatul pe islazurile comunale 

' . o să- şi regenereze şi să-şi înn1ulţiască vitele ?-Oară 1era vorba 
de perpetuarea sistemului vechiu, ce nevoe n1ai era de oanzeni 
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-noi, mai cu seamă că pământul l-au fost dat cei vechi? Cel puţin 
,.vechiturile"+ cum li se zic.e+ aveau avantajul că înscriau la bu ... 
getul cheltuelilor numai 600 de. milioane, iar nu 6000, adecă 6 
miliarde şi jumătate I 

E bine că ne arată cum au să ne prefacă; atâta numai că 
pentru a se reda ţării şi în special agriculturii, toată putereâ de 
producţiune şi a spori la maximum activitatea naţională, trebu esc 
date şi mijloacele corespunzătoare ; căci viitorul nu se poate a
siglira,- decât : reparându-se golurile făcute în averi şi restabilin· 
du-se rezervele de capitaluri, pe care le-a înghiţit războiul. 

. : Numai .. cum ? prin ce 1nijloace? şi cine să le aplice? erau 
chestiunile ce se p.uneau_. Şi soluţiunea acestor chestiuni trebuia 
sfk· fie dată ia nşa chip, încât să corespundă atât situaţiunii noas
tre de astiizi, cât şi nevoilor vremii, aşa de mari şi de variate, 
cari nu mai permit ca demnităţile publice şi chiar fuacţiunile ·să 
,se mai dea oricui, pe ilu:zii şi făgădueli deşerte, ori să se mai 
ingădue experienţe pe spinarea noastră. 

Lucrările ce- sunt să se facă cuprind două faz·e, pc care nu
mai ,anume oameni le pot conduce şi re~liza : ·faza de reions
trucfiune şi faza de lichîdaţiune. Cea clintâiu cuprinde restabili
rea a toţ :ce a fost distrus, mai cu seamă instrumentele de lucru 
şi de producfiune; indispensabile pentru a face să renască ri!ţa 
pretutindeni şi să se restabiliască averile distr·use; cea de a 
doua, - caro nu este decât îacheerea celei dintâiu, - lichidarea 
dărilor d.e tot felul, pe care războiul le-a făcut să ap: se asupra 
ncastră, Atâta vreme cât aceast!i lichidare nu va · fi asigurată, în 
condiţiuni supo: tabile pentru generaţiunîle actuale şi viitoare, vom 
înnota într'o stare de quasi-ftlliment, care poate paraliza orice 
acţiune a noastră iolăuntru şi în afară. Spre a pr- tea, dar, lupta 
pe acest îndoit teren, în scopul de a asigura traiul de toate zi
lele al naţiunii şi a-i ·permite să-şi recon.stitue averea, trebue ca 
România să facă apel la toate elementele activ ităţii ei generale, 
producătoare de avuţii; de unde trebuinţa de a le studiă în deo
sebi şi de aproape, spre a redea ce trebue şi ce se poate cere 
del9 fiecare. · 

Alte tăl'i supn.-populate şi înaintate, puneau până acum in· 
dustria în primul rând. şi apoi agricultura. Nu ştiu însă dacă, de 
azi tnaio.te, după ce din războiul acesta s'a văz.ut că fă ră pro
duse agricole nimeni nu se poate mişca, nici trăi, nu \'Or mai re-
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duce din atenţiuoile date industriei, pentru a spori pe cele de 
dat agriculturii. ln lot cazul, până astăi.i, industria noastră tară, 
scumpă şi pr-oastă, in loc de foloase, nu ne-a dat decât pagube. 
Petrolul chiar raportează pu1if'I, iar exploatarea minelor eflte îneă 
un dez.iderat Şi atunci pe ce resursă a prezentului şi a viitoru
lui trebue să ne 1 ăzimăm, dacă nu pe agricultură, ocupatiune 
predilectă a tuluror Românilor,-. generator al ;ivuţiei noastre şi 
centru al activi tăf ii nationale. împrej urui căruia totul· gravitează f 

Negreş:t, mai S1Jnt şi alte mici forţe economice, care, toate, 
veniod pe tăi invizibile, contribuesc la prosperitatea generală. 

Comerţul, mai cu seamă, realizează beneficii înlăuntru şi în afară, 
care se revarsă neîncetat în torentul circulaţiunii şi sunt un fac
tor considerabil de propăşire economică şi financiară. I~. însă, o 
deosebire adâncă între comeq şi agricultură, şi anume aceea că 
con1erţul nu fac~ decât să asigure şi Să activeze circulatjunea 
produselor, pe când agricultura le creează. Pe ea, da1', cu voie 
fără voie, trebuie să ne sprijinim viitorul economic şi financiar 
al tării şi pe ea trebue să ttontăm pentru a restabili averile, atât 
de adânc zdruncinate: 

Bazat pe ceea ce auzisem vorbindu-se în Anglia. că, ~upă 
pace, Englezii sunt hotărâţi să dea o cât ,nai mare exlensiune 
agriculturii, care până atunci fusese subordonată industriei şi 
păşunelor, spunea,n mai sus că şi ţările eminamente iAdustrîale 
au tendinţa de a im brăţişa pe viitor agricultura, în le legând că 

fără ea, traiul e greu şi uneori imposibil. Astăzi citesc c! Anglia 
nu numai a defrişat toate p! isoasele de păşuni ce avea, dar că 
şi Prance2ii s'a hotărât să dea, de acum înainte, primul loc a
gdcultudi. Şi atunci, dară Anglia şi Pranţa, ale căror industrii 
atât de înfloritoare, le· a înălţat şi îmbogăţit, găsesc avantaj . a 
ridica agricultura la pri1nul rang al act ,vităţii lor viitoare, - cât 
mai mare interes avem no;, Românii, a căror singură resursă 
este ea, şi al căror pământ fertil şi producător de toate ne poate 
aduce câştiguri fabuloase, să o pune1n în stare şă product tot ce 
poate produce ! 

Ca noi îmbu n ătăţ iri ce i se poate aduce, de n'ar fi de cât 
canalizarea şi tndiguirea la câmp a râurilor ce se revarsă prea 
mwlt, irigaţia şi drenaju rile pământurilor din jurul lor, întroducerea 
naV(f?Otiei pe ace!"-te râut i , creşfereu vffp/or la .f?rOjd11ri1 cu fu rage 
artificialt>. industrii tnic i de inrnă l a sate ~i cufturo rnt ionnlii n 
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plantelor alitnenlare şi industriale, a pomilor şi a vfei la dealuri, 
tot încă sporul veniturilor din agdcultură ar putea suportă chel
tuelile din buget ale reconstituirii noastre. 

Se va putea obîectâ, poate: Cu ce mijloace actuale sa se 
facă toate lucrările acestea? La aceas1ă obiecţiune eu mai adaug 
şi alta: Şi cu cine, de la noi? Am, îns!1, un răspuns: Prin con~ 
cesluni la străini! 

Ţări bogate şi pricepute au rtcurs la 2cest mijloc, până să 
ee poată îozestrâ cu toate mijloacele economice necesare; şi 
tocmai noi, cari nu ştlm şi nu putem face nimic prin noi înşine 

de cât politică şi funcţiooarism, ne-am găsit să facem acest fel 
de nationalism o~J> şi păgubitor? Cu ce ne-am ales, până acum, 
din lucrările făcute de Stat în regie şi din cele cointeresate cu 
politicianii cari, aflâr.du-se la guvern, au pus la contribuţie averea 
publică? Ne-am ales cu plata lor Jnzecită şi cu epecula cea mai 
neruşinată a pubHcului. Şi câtă vreme, iarăşi, va trebui să aş
teptăm, suferind, starea primitivă de azi, din lipsa primelor ins
trumente economice, până când capitalurile acumulate ale acelor 
politiciani şi ştiinţa dubioasa a creaturilor lor să ni le poată da? 

Miliardele ce s.e cer contribuabililor nu se câştigă din vâoturi, 
ci din înlesnirile de tot felul ce Statul trebue să pue la dispoziţia 
producătorilor de valori reale, şi încă cât mai de grabă. A se 
mal neglijâ agricultura, c~m s'a făcut până acum, spre a se fa
voriza oraşele cu legiunile lor de consumatori; a se mai îndopa 
nişte industrii, care nu ex· stă, decât pentru a scumpi lucrurile; 
a se mai sustrage dela muncă productivă atâţia funcţionari şi a~ 
genţi electorali netrebuincioşi; a se mai construi pal_ate somptu
oase, gări şi poduri monumentale, pe aceste vremuri de lipsă, 

alături de nişte colibe infecte; a se mai risipi, i11 sfârşit, banii 
publici pe toate zădărniciile, pe când satele şi agricultura lânce
zesc într'o fază care nu e nici pastorală, nici agricolă) - nu se 
mai poate. 

Agricultura se pune astăzi în primul plan, pentru mai mult~ 
motive, dintre care cel dintâiu este acela că ea poate fi ruai re• 
pede reconstituită ; apoi. pentru că ea e în stare să dea, cea 
dintâiu, satisfacere imediată la nevoi grabnice; şi, în sfârşit, pentru 
că numai agricultura poate face în scurt timp faţă dărilor zdro
bitoare ale bugetelor de după răiboiu. 

Şi de ce aceasta? Pentru că pământul, din fericire, este 
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dintre toate instrumentele de lucru, cel care se deteriorează mai 
puţin şi se repară mai lesne şi pentru eă el ou se poate distruge 
de tot, aşa că putJerea lui în valoare se face mai repede de cât 
a industriei. Pe de altă parte, se rezolvă problema muncitorilor 
şi a personalului de exploatare, pământul fiind gata să-şi reia 
producţiunea. ln sfârşit agricultorii, incurajaţi de preturile cu care 
li se f)lătesc produsele, vor face tot posibilul să obtină dela sol 
cât maf reped~ maximul de productiune. 

Din nefericire, noi nu vom puteă profira de aceste avan· 
tagii preţioase cu care n~tura a înzestrat pământul, fiind-că ni
meni nu s'a îngrijit din vreme de refacerea agricultorilor, ci toţi 

i-au părăsit în starea în care i-a adus războiul: fără adăposturi, 
fără vite, fără unelte, şi fără seminţe. In E:atul meu din Dobrogea, 
.de 270 de familii, nu s'au împărţit decât 40 de vite, dintre care 
6 boi, vaci, viţei şi 11 cai, toţi râioşi şi uscaţi de sete, din cari 
jumătate au murit şi cealaltă jumăt11te e pe cale. Ca să-şi fi curn
părat locuitorii de aiurea, nici nu _găsiau, nici nu aveau cu ce-i 
plăti, de oarece, e bine să se ştie, un plug, la Constanţa, se 
vinde cu 1000 de lei, o pereche de boi ori de cai cu 10, 15 şi 

20 de inii, o vacă cu lapte cu 5 şi 6 mii, o furcă cu 30, o coasă 
cu 35, o maşină simplă de secerat cu 7000, un ştreang de iută 
cu 7 lei,-şi aşa mai departe. De unde, dar, săteanul din Dobro
gea, fără cămaşă şi opinci p! dânsul, să ia atâţia bani? De ac-eea 
în satul meu, unde Statul are aproape 4000 de hectare, sătenii 
n'au putut ară. decât cel mult 200 . . 

Despăgubiri s'au dat, unor industriaşi câte 60_-70 de mii • 
de lei pe nişte imitaţii de fabrici ; iar plugarilor numai câte 2-3 
sutr, din care cam pe de-a rând ul a treia par te a oprit-o per
ceptorul ori agentul de percepţie ca bacşiş ca să achite bonul; 
iar cu restul şi-au cumpărat mălai şi cămaşă. Parte din vitele, 
uneltele şi mobilele ce le aveau Românii duşi pe front, o~i re
fuigaţi, se găsesc şi astăzi în stăpânirea Bu1garilor, Nemţilor şi 
Tatarilor de aicea şi din Cadrilater, şi nici o autoritate nu s'a 
sinchisit să le df ă înapoi păgubaşilor. li trimet numai la pro
curori, la judecătorii de instrucţie şi de pace, la timbru, la avocaţî, 

şi. .. vreme pierdură~ adică: după un jaf şi altul! Dezertorii, 
spionii şi hoţii, toti îmbogăfţi, sunt parte absolviţi pe mărturi.le 
falşe ce-şi dau ua ii altora , către ofiţerii însă1 cinaţi să le cerce
teze situaţiune~, iar restul .a fost amnestiat, cu topt.lnu!, chia1• 
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şi penfru abatetile dela datoriile ostă,eşti, ca şi turn altădată 
armată nu ne-ar mai trehuL 

Aceasta e sch i\a stărilor de fai;t dela sate ; şi se ştie care 
a rost şi activitatea Camerelor în cei doi ani de pace. 

A fost oare aşa de greu să se ştie că încă mu Jtă vrem-e 
după războiu proble'ma alimentării avea să fie pnma preocupare 
a tuturor şi că, dintre toate dif cultăţile ce aveau să se iviască 
fatal. pe urm·a lui, ea avea ~ă . He cea mai îngrijitoare? Când se 
bate cineva, uită foamea şi se sup.ine la orice privaţ'uni~ dar după 
ce primejdia a trr cut, Btomacurile îşi iau revanşa şi devin cu atât 
mai exigente, cu cât au răb~at mai mult. Această exigentă naşte 
tn populaţie o stare de spil'it contra căreia nic; să se gândiască 
cineva să lupte. Stomacul gol n'a:·e urechi. Şi un guvern care, 
în toc să lucreze, ar inc< rcâ să oc01ia~că1 să temporizeze, ori 
să pe:depsiafcă. s'ar expune !a ce1 mai mare primejdie. Prin 
urmare, pentru a se asigDrâ alimint~ţiu nea publică şi a se uşura 
suferintele traiului Ecump, erâ lesr. e de văzut că ·nu exi , tă de 
cât un singur mijloc: acela de a impor1â produsele indispen· 
sabile masei iopulaţiunii. 

Care erau ace'.e pro1ucte şi obiecte ce ne trebuiau neapărat 
atunci, imediat dură războiu? Pentru hra.1ă: pâl!e, peşte, grăsi1ne 
şi sare; pentru iluminat: petrol; pentru munca câmpului : vite, 
săn1â11ţă şi unelte. 

De ce nu s'au mărginit să importe numai mă ,·furile acestea 
şi chiar din acestea numai cele ce ne lipsiau? De ce nu s'au 
lngdjit să aibă pescari şi ce trebu'e pentru prins peşte? De ce 
n'~u mai redus din trenurile · minfsteriale şi chtar din cele de 
pasageri, ca să aducă petrol şi sa1e? Şi ele ce pariul Galaţilor 
şi altele gem şi astăzi încărcate d'3 tot felul de alte mărfuri, de 
ccire ne-am fi putut lipsî, fără să suferim? 

Şi să nu se spună că nu se găsiau mărfurile de care a11eam 
nevoe, căci eu, fiind la Londr!l in 1918, am văzut cu ochii mei 
cum curgeau ofeTt, le· caselor mari din Anglia la legaţiunea 

noastră de zcolo, să ne trimită ori· ce avem nevoe şi -în ori ce 
cantită1i, pe preţuri convenabile. ~1inistrul nostru plenipotenţiar 

telt:grafiâ guveroului la Bucureşti şi acesta nu dâ nici un 1ă ·!· 

puns, pe când comisiunile şi delegaţii români cutreierau toate 
târgurile şi făc !au loate ~peculek. 

Când, d·n împrejurări nratârnate de voinţa on1ului, te Jo. 
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veşte o nenorocire, o suporţi şi o uiţi. Noi, insă,.. de 2ecîmj .de 
ani suntem victimele u oor negustori imbrăcaţi în haine de po
litîciani, cari ne-au guvernat şi administrat, până ce ne au adus 
în starea că nimeni nu mai e la el sigur de nimic şi că pe tofi 
î-au cuprins oboseala şi descur;.jcirea. 

Pretutindeni oamenii şi-an dat mâna c;a să se organizeze 
astfel, încât să uşureze nevoile vremii, pe când. la noi, tocmai 
J1cum s'au găsit să-şi dea unii altora cele mai înverşunate lupte 
de pers.nane, când starea noastră financiară, economică şi mo
l'ală este mai mult de cât gravă prin datoriile ce ne strivesc şi 
prin neproductivitatea la care am fost reduşi. 

Chiar înainte de' războiu, cu tot E·xportul ce făcea cultuta 
mare, şi tot nu puteam sătura pofta de risipă a celor ce ne 
cârmuiau. Ce va fi de acum înainte, când oameni fără expe
rîentă şi cu stomacurile goale se vor înstăpâni la cârma Statului?! 

Trecem, este adevărat, şi noi, ca toată lumea, pl'intr'o criză 
s1,ăin1ânlătoare. Dar tocmai pentru ca să i · se previe consecinţele 
fruntaşii altor ţări an studiat nevoile tuturor claselor sociale şi 
• au gasit mijloace1e cum să te uşureze; pe când la no·, de la 
10 17, de când s'a expropriat, proprietatea mare stă şi astă-zi 
neîmpărţită şi nelucrată. 

Cu Ctl program general şi cu ce aju ~oare materiale au ve
nit vre-uoa din grupăii, care să puie cultura mică de astăzi în 
stare să producă, măcar atât cât piOducea cultura mare? 

Toţi visează măriri şi nimeni nu poate dovedi că !emerită. 
E un păcat, se vede, iil lipst:i de educaţie cetăţeoeasc'l şi al 
studiilor superficiale I 

Şi spun acestea nu pentru pofta de a critică. Le spun pJin 
de acţa mâhnire adâncă, pe care o simte omul câr:id e aproape 
să se înece. Ea mi-a fost provoc~tă de coincidenţ11 că ţocmai 
când cheltuelile noastre budetare se îozecfsc, produc!iunea scade 
şi va scădeă în raport şi mai mare. 

Credeam că, după ce am văzut strânşi la un Joc pe toţi 

Românii, voiu trăi să văd şi pe t âran iubit pentru el insu şi, ca 
generator şi pavăză a neamu-lui. Primele semne, însă, ce se văd, 
sunt rele. lncrezători în vorbe, 'ei trec dela v,chii stăpâni sătui 
la alţii noi, flămânzi şi nepricepuţi, aşa precum altădată. au tre
cut de suh stăr:~oirea patriarhală a hoerilor sub acea meschină, 
a ciocoilor, 
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GusturiJe, se zice, nu se discută. Fie-care să. slujiască pe 
stăpânul care-i place, dacă tine să fie slugă. Ceeac~. însă, inte
resează tara, care şi-a pus încrederea în buna judecată ş,i pa~ 
triotismul tuturor, este ca şi ei, ţăranii, să se arăte demni şi 

conştienp de puterea electorală ce li s'a dat. Prosperitatea şi 

chiar exist~nta ţării atârnă cu totul de calitatea reprezentantilor 
ce toti fii ei îşi aleg. Dacă. aceştia sunt capabili, prevăzători şf 

C;Onştiindoşi, tara poate trece, fără zguduiri simtitoare, peste 
orice obstacole, şi, înc-ftul-cu-încetul, văzând cu ochii, lucrurile 
pot lua nu numai cursul ior normal, dar încă şi. calea adevă· 
ratult.H progres. 

Trecutele .şi actualele expresiuni aJ.e votului universal da
tu-ne-au. vre-o garanţie de capa~itate, prevedere şi tragere de 
inimă pentru interesele ţării ?-Caut cu lumânarea şi nu găsesc 
.răspunsul liniştitor. Din contra, dacă e să iudeci după cei doi 
ani de activitate legiuitoare, reprezentanţii naţiunii par a se do. 
vedi,-cum zice o vorbă englezească - n prea mari pentru ghe· 
tele lor". 

Aud de un buget de 61b miliarde la cheltueli. 
J nainte de a se fi înscris această exorbitantă sumă, pe 

care noi toti nu ştim nici măcar s'o numărăm, întrebatu s'au făli· 
' ritorii bugetului din ce au să o scoată ? 

Optzeci la sută din populaţia noastră sunt plug;3riL Cel 
puţin jumătate dintr'înşii sunt ruinati de războiu în aşa gradf că 
abia au putut face, îndatorândii·se, atâtea semănături cât să le 
ajungă pentru hrană: Să zicem că anul viitor semănăturile de 
anul acesta vor spori cu 15°j0 prin străduinta partic.ulară; peste 
doi ani, cu 25°/0 • Scădeti diferenta de producţie în calitate şi 
cantitate, dintre noua cultură, mică, comparată cu vechea cul
tură, mare. Şi, după cal.cule bazate pe experientă, n_u vom putea 
produ.ce decât abiâ jumătate din cât se producea. Prin urmare, 
nu cu averile şi cu veniturile actuale va putea contribuabilul 
să plătiască îngrozitoarele dări viitoare şi să-şi mai îmbunătă· 

ţiască şi starea. Chiar şi resturile de averi ce ar mai fi rămas 

unora dintr'ânşii, se vor mistui numai decât, lăsând ţara copie: 
şită de o mizerie generală, însotită de toate spăimântătoarele e1 

consecinţe. 

Aşa se zugrăve~te, în vederi generale, starea noastră de 
azi, financiară şi economică. De altă parte şi spiritele tuturor1 
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şi ele, sunt agitate de haosul în care se zvârcotesc şî de insti~ 
gaţiunile ce se fac. Vreme, dar, de pierdut nu este, când pri
mejdia bate la uşă. 

Numai refacerea spirituală şi morală a· celo!' cari ne câr
nzuesc ne poate_ reface. 

De aceea eu le spuo,-şi să le strigăm cu toţii: Fiţi Ro· 
mâni, înainte de toate! Gloriile nemeritate, după care mulţi 
dintre voi umblă, scad pe om, nu-l îna.lţă. Averile, vedeţi cu o
chii, cum trec de azi pe n1âine, dintr'o mână într'-alta. Numai 
faptele bune Şi mari rărn:ân amintiri, neşterse şi scumpe, fami· 
!iei şi neamului. Folosiţi-vă de această mare şi unică ocazie şi 

faceti ca faima să se ducă de dreptatea şi ordinea ce veţi fi 
într0dus în tară, mai ales că nu e greu să faceţi această mf
nune. Bani multi puteţi procura Statului, confiscând câştigurile 

ilicite dela 1914 pănă astăzi, şi exemplu de mare moralitate va 
fi pentru morala publică, de oarece veţi pedepsi hoţiile. Odată 

câştigurile de războiu eonfiscate şi lmpărţite ca despăgubiri, iar 
actele de hoţie pedepsite, în orice strat social s'ar găsi, partea 
cea mai mare a populatiunii, uşurată şi îi1sufleţită prin acest 
act măret de dreptate, va căpăta încredere şi siguranţă în refa
cerea ei. Şi atunci puţin mai trebuie ca să dati şi agriculturii 
avântul de care are nevoe. Iar, din capul locului, lepădaţi acel 
sistem vechiu, spoliativ şi ruinător, care consistă în a lua totul 
dela contribuabil, fără a-i da nimic util în schimb ; căci nici 
vitele, dacă nu sunt îngrijite şi hrănite, nu pot da carne, lapte 
şi arătură. 

Dar ... m'a furat apa, cum se zice, şi am ajuns cu voi ba 
departe, unde aş fi fericit să ajungă alţii cu fapta. Scrisoarea 
mea de fa\ă a luat proporţii, deşi aş mai fi avut multe de 
spus în această ordine de gândire, - ba chiar poate voiu re· 
veni. Deoca1ndată încheiu acl. 

Hasancea, s August 1920. Const. D. Parlano. 
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INDllSTRlf\ ITf\Llf\Nf\ IN MOMENTUL f\CTlJf\L 
SI FERSPECTIUE:LE E'l 1) 

• 

Di11, 1n-1,lte pă1·ti, d·i'» străi'nătate, 1ii se ce1· i1ti
f01·11uiţiwni asupl'a sit1.iaţ,iei actuale si asiip1·a rn·o
balJilelol· pe1•spective a1e in<liistrief italie1w. Atti 
,we111d că ptdem, sa,tisf ace asenwiiea- clori4iţe .Ztl 
1no<l1,l cel 1nai bii1i şi cel 1nai obiecti.v, 1·ir,ga1id pe 
ilusfrul J1ig. Gi1~seppe Bellt«!Zo, rn·ofeso1· la Insti
ttttul Politeckw:ic din MilanoJ să l1i,w.voi<,1,scă a m 
dt«· u.1i raport detailat ş,i rn·ecis asup1·a ·ace.ţtei. 
f:m.p01ta1ite chestiuni, D-l P1·of. Bellnzzo a co1·es
pi,ns cel'e1•ii n.oast1·e, exp1·i1nlllltd1i.--se astfel: 

. Premise.-Natura a pus la dispoziţia oamenilor doui 
importante forme de en,ergie : cea solară, acumulata. 
sub formă de combustibili fosili şi cea solara. actuala., 
a<lica. energia hidraulică, obţinută dela căderile de apit 

Natura a distribuit aoeste două bogăţii tntr'un mod 
just printre diferitele naţiuni ; căci, acolo unde abunda 
prima, este tn ·general lipsă de a doua . şi viceversa. 
Italia, care are insuficiente disponibilităţi de cl:l.rbune, 
se găseşte tn condiţiuni de a putea utiliza In n1are can
titate energia solara. actuala., graţie configuraţiunii sale 
geografice. Intr'adeva.r, îualtele vârfuri ale Alpilor şi 
Apeninilor reprezint~ imenşi acumulatori de energie 
hidraulică. 

Inainte de război bogăţia hidraulici\ italiana. era pu
ţin utilizată: puterea totală disponibila. tn Hp. erit, de 
fapt, evaluata. la circa 5 milioane şi aceasta. cifră1 poate, 
e inferioara. realităţii. Dar. din aceste cinci milioane de 
cai putere, numai- ii cincea parte erit utilizata. în Jtaiia 
tnainte de război. Azi însă se completeaza. cele mai în· 
semnate 3tabilîmente şi se 1Jreiază altel0 nouă, care vot· 
dublit tn curând cifra utiliză.rii. 

1) Dat uouă spl'e pul1Jica1·e de <l-1 N. Răiculeanu, subdirectorul 
Băncii Româneşti din Constanţa. N. R. 
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V~ile Alpilor vor fi, într'un viitor foarte apropiat, 
presa.rate cu enorme basinuri de apă, care vor acumulit 
apa în scop indust1 ii\l şi agricol ; iar, în timp ce minele 
de cărbuni fosili se vor epuiza, sau e-xploatarea lor se 
va face din ce în ce mai grea, provinciile Italiei se vor 
tnboglţi din ce ln ce mai mult cu energie electric9.. 

Viitorul industriei italiene e, tn deosebi, bazat pe 
totala întrebuinţare a bogăţiilor hidraulice-, pe crearea 
şi distribuţia energiei electrice la distanţa, ceeace va 
permite stabilimentelor din Alpi să serviască de rezervă 
celor din Apenini şi viceversa, dupA anotimp. Sigura. de 
n poseda tn stabilimentele h~dl'o-electrice energia nece
aara. desr~şurării proceselor technologice ale propriei in
dustrii, Italla le-a dat în'· ultimul timp şi se prepară a 
le dit o mare extindere. 

Şi, într~adeva.r, industria italiană e aceea care, In 
tJmpul războiului, a desvoltat mult stabilimentele exis
tente şi a creeat o mulţime de alte le nouă, pentru a face 
faţâ marei cereri de materiale de război : în special tn 
câmJ?ul mecanicei şi al chimiei se rei.a acum, cu ml;).re 
intensitate, producţia a tot ceeace e nece3ar pentru ca 
sa. se sjuogă la condiţiunile normale din timp de pace. 

Această reluare a muncii industriale, pentru pro
gresul civilizaţie;, e însoţită de un program in1pus de 
tnvăţăminte1e trase din război şi de dificultăţile evideu
~ate, fie de război, fie de urm·a.rile lui. Principale, prin
tre acestea., sunt acelea ce privesc înzestrarea cu ma 4 

terie prima, de care industria italiană are nevoe. 
S'au început, deci, cercetari tn subsolul italian, pen

tru a vedeit daca acesta nu conţine vre-una djn n1ate
riile prime, .mai .înainte importate; s'au creeat noi şan
tiere pentru construcţiunea unei marine comer0iale mai 
puternice. 

Industriaşii italieni s'au convins de necesitatea a
socierii ştiinţei Ja industrie şi marile stabilimente au 
tnfiinţat laboratoare moderne de cercetări, sau au or
ganizat. serviciul terhnic, astfel ca. sr.. poată întotdeauna 
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dispune de oei cari studiază şi de cei cari experîmen• 
tează, pentru a Jnainta repeăe pe calea progresului 1). 

Pentru a înţeleg-a toată importanţa desvoltării hi
dustriale a Italiei şi până la ce punct · poate să ajungă 
utilizarea energiilor fizice şi morale pe care le posedă 
Italia. e necesar să trecem în revistă diversele catego
rii de industrii. 

Industria metalurgică şi extrac-tivă.-Indust.riei me
talurgice italiene i se prepară o mare desvoltare~ fie 
pentru că cercetările, făcute in subsolul italian, au arătat 
că rezervele de minereuri metalice sunt superioare ce
lor presupuse înainte de război, fLe pentru că s' a dat 
o mare desvoltare utilizării combustibililor naţionali şi 
energiei electrice, fie, in fine, pentru că se speră să 
se g&siască in subsolul îtalian importante depozite de 
uleiuri minerale şi mine de cărbuni fosili. Cercetări în 
acest sens, in localităţi care, geologic_eşte, se prezinta 
ea cele mai indicate, s'au început cu mijloace întinse. 

Ce,rcetarile J.e zăcăminte de minerale de fier, făcute 
în timpul razboîului, au a-ratat că disponibilul de mi
nerale de fier e de patru ori mai mare de cât evaluă
rile făcute acum zece ani, cercet-ări care continua şi se 
întind şi în Colonia Eritrea, unde s'ar fi descoperit pro
miţătoare minereuri de fief. 

Marea cantitate de mineral de alan1.iniu va per
mite Italiei să vina o ţară exportatoare de acest metaJ, 
cu mare viitor. 

Mărit şi demn de notat e disponibilul de minerale 
compuse din fier şi suit: din care, utilizându-se sulful 

1) Cei n1ai 1·enumiţ;î industriaşi au con trib nit apoi la crearea n" 
nui fond pentru a d:'t tlesvoltare lahortnoarelo1· ele fir.icâ şi chimie a
nexate le Universităţile Italiene, astfel ca ele să înceapă ~rcetări c11 
cal't1.Cter ind11strial asupra unor detern1inate prohlen1e; în tin,,p ce Sla
tul Italian} la r:i.udnl său, a mărit într'o bună măsură dotaţiile lalio-
1·atoarelorj llentru a cla impuls la cercetări cu caracter ştiinţific. He,iit 
<lela sl'.1rşitnl lui ·J 01 (3 funeţionit în Ita.lin • Co9nitel1~l.1Ui11ţifr,c tehnic pen· 
fru 11idi·l1'ea. Ri desvoltr.t.1·ea intlustriei ·italiene» compus di11 persouagiile 
cele roai eiul nente ale ştiinţei şi h1d11striei şi căruia i se datore~c 
iniţiativele în favoarea laboratoarelo1• ştiinţifice ifaliene. 
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pentru fabricaţia acidului sulfuric, va rămâ,lle disponibilă 
o mare cantitate de oxid de fier. 

Minereurile de zinc din .Sardinia, care mai înainte 
de război se exportau, pentru ca apoi să se importe 
în Italia zin.cul1 vor fi din ce în ce mai mult prelucrate 
în Italia. 

rn urma cereetărilor făcute, s'au mărit asemenea 
disponibilităţile de minereuri de plumb, cupru, n1agnezi u. 

Grandioasele stabilimente hidro.electrice, create în. 
timpul războiului şi altele, care se încep acum, vor 
pune la dispoziţia indus.triei italier1e o mare cantitate 
de energie electrică pentru tratamentul minereurilor 
metalice şi pentru fabricarea oţelurilor speciale care, 
tnainte de război, se importau din strainătate. 

Furnalele electrice italiene care, înainte de ,război, 
nu atingeau cifra de douăzeci şi a c~ror funcţionare 
era foarte n~igură, s'au mărit ca număr şi au suferit 
importante perfecţionări. Aplicaţia lor se răspândeşte 
din zi tn zi, 

Producţia minereului de n1ercur a crescut, astfel 
ci se poate ridicit exportul acestei substanţe. 

uercetarile facute ln timpul r!\sboiului au arătat 
că Italia posedă excelent.e n1aterii re/raclare şi div~rae 
stabilimente se ocupă azi cu prelucrarea lor. 

Paralel cu industriile · metalurgice principale s'-aw 
desvoltat în timpul războiului acelea pentru prelucrarea 
produselor d!n prima fabricaţie, astfel industria latni
ndrii, .fila(iunea la cald şi la rece, pent1·u prepararea 
fierului, oţelului, aliajelor şi a tuburilor filate fara sudură. 

Industriile mecanice şi electro-mecanice. · Industriile 
mecanice sunt acelea care s'au desvoltat mai mult pen„ 
tru rllzboi. Ele s'au transformat -acum In scopul de a 
întrebuinţa maşinile, care au servit Ia prepararea ·ma~ 
terialului ·de razboiu·, pentru construcţia a.paratelor, in
strumentelor. şi maşinilor pentru te.chnica civilă. Ele au 
mai adoptat o organizaţie moderna de lucru, au apli-+ 
cat maşin'ile şi uatensilele cele mai ·perfecte· şi cele- Diai 

:ii 
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repezi, ţ~u scopul de a măr1 producţiunea, care s'.&ţ' fi 
diminuat prin reducer~a orelor de luct·u, zilnice, .dela. 
zece la opt . 

.Marile uzine, care înainte de r~zboî construiau va"'· 
goane de ma1·f~, de cttlatori şi Joc.emotive şi care, în 
timpul răzbelului, au fo3t nevoite sa.-şi schimbe aproap~. 
eu totul felul de produ0ţle, fal)ricâ1,1d afeturi de tun, bom
barde,. to1·pile, tunuri şi mortierei s'au întors azi Ja pri-! 
mele lucrări. Guvernul italian a comandat mii de va-
goane, suoo de locomotive cu aburi şi locomotive· .elec~ 
trice 1 alte numeroase cereri au venit din străinătate, 
tistfel -o~ industria mecanică. a mijloacelor de transpo1tt1 

va putei~-s1 lucreze în pliu -pentru eâti va ani.· Etectri
fiearea a 6000 ţm. de linţe ferata, decisă de guvern, 
va d~ din nou destul de lucru acestei industrii 51i tu-

. ·turor acelora ea1·e produc .materialele accesorii. 
· . Execuţia noilor numeroase .stabilimente hldro·elee-. 

trice. deja proiectate, ,permit fal:>ricilor 4e turhinb hi-
1.lraulice sit lucreze în plin, Împreună eu uzinele meca~1 

nice care. fabrică tuburile, stâlpii de fier pentL'U linie 
şi toate in~trumeutele accesorii neces~ra acestor stabi-. 
limente hidro-eleetrice. Italia se prepar~ îacă ~ txporta 
turbinele. hidraulice construite în propriile ei uzine ;. 
rendimentul lor ridicat, fahr~caţîa lor excelentâ, regu
laritatea lor perfectă, durabifitatea lor, sunt ca.lităţi cu 
care fabricanţii străini nu· se pot l~ud3t pe deplin .. 

Construcţia noilor centrale termo-~lee~rice, desti
nijte utilizării raţi·onale a ligni~ului în vecinătatea ~ mi~ 
neJor, reclamă construcţia de căldil,ri, de · turbine Cl.\ 
~ . 

vapori, de aparate de condensare. 'l'oate noile centrale 
hidro-şi 'termo-electriee cer o întrebuinţare intensa de 
maşini .şi materiale elect~·i\ e, ~stfel c(l. uzi!lele electro- .. 
,notrice italiene, care azi deja au destul de lucru, vor 
trebui;: să„şi intensifice. pro{u,0ţia lor. 

Pentru a d0ta Italia cu .o ptJ.ter..Qică flotă .naţionul~, 
s'a .mărit numtl.rul şantiereloi· navale; iar celor exis
tent@ li s'a mărit ·puterea uzinelor şJ capacîtatea sche
lelor. Pentru a . tla. . nt;imai 1,1u ~x.emp}u.1 la V~nezja

1 
In 
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aproprierea noului mare port industrial, Bottenighi, : ~ · 
înalţă doua grandioase şantiere navale. 

Construcţia motoarelor cu combustiune internă, a 
pompelor, a ventilatoarelor, a instrumentelor de trans-
misiune a lucrului, a aparatelor de ridicat (elevatoarelor)· 
s'a relu~t deasemenea cu vigoare, pentru a 'face faţă~ 
fie numeroaselor cereri ale marinei comerci'ale, fie co-· 
·1nenzilor ce vin din străinătate, fie acelor~ dintre în-.· 
dustriile italiene, care intenţionează să- şi · restaureze, 
într'o formă modernă, asezămintele Jor. . ' 

Numeroasele inbunătăţiri, care trebue să se înceapă 
tn multe regiuni ale Italiei, reclam~ maşinării speci!ţle, . 
fie pentru săparea canal urilor de scurgere ş'i · de· colec
ţionare, fie pentru centralele de ·ridicări. 1 

Agricultura, făcută în multe regiuni cu metoade 
primitive, cere fabricilor italiene maşini agricole, o ·în
semnată cantitate de maşini de arat, de semănat, · de 
secerat şi de tracţiune mecanică, unde industriile me
canice italiene, dacă ar dispune; în bune condiţiuni; de 
materii, prime, ar avea şi aci ~n qâ~p gr~ncţio~ de 
acţiune şi de muncă, 

Industria mijloacelor de transporturi aeriene se 
află tntr'o perioadă de reculegere şi de studiu pentru 
a transforma conceptele aviaţiei militare şi a le aplicit, . 
modificate, la cele civile care au · nevoe, în special, · de 
siguranţă şi economie. 

Din contră, industriu. automobilistică se află în plin 
lucru, unica industrie care în timpul tasboiului nu şi-a 
Bchimbat felul său de lucru, una din puţinele ţndustrij 
care au · putut exportit în timpul răsl>oiului ~ cererile 'ae 
auto-tractoare, de automobile de curse ·şi de lux sunt 
aşa de mari, fie ele din interior sau străinatate, încât 
uzinele actuale au producţia lor angajată pentru câţi-va: 
ani. In ace.astă industrie aşa de specială, unde mecaniea· 
trebue să se împerecheze cu arta, Italia îşi reia pre
ponderenţa pe care o ave il. înaintea răsboiului şi· co
merţul de export în această branşe permite să se ajungă 
la cifre foarte ridicate. 

Deasemenea s'a reluat în · mod intensiv fabricarea 
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hicicletelor ·şi a motocicletelor, a căror intnebuinţare se 
va extinde în clasa muncitoare italiană. · 

. Pe lângă mecanica mare şi mijlocie s'a desvoltat 
şi acea mică şi de precizie : maşinile care în timpul 
r~sboiului au lucrat cartuşe penţ1~u proectile, lucrea~ă 
a~i toate aparatele şi ,instrumentele electrice, care mai 
tnainte s_e importau (compteur-e1 ampermetri, voltmetri, 
cllilowattmetri, etc.); sunt numeroase încercSri pentru .• 
construcţia jucăriilor mecanicet pentru intensificarea fa
bricării de maşini de cusut şi de scris, pentru fabri~area 
aparatelor şi ustensilelor economiei domestice. Şi se poate 
ip.că aminti desvoltarea luată de construcţia maşinilor 
şi ustensilelor de di verse tipuri, acce.3oril necesare in
dustriei mecanice şi industriilor asemănătoare. 

ln rezumat, se poate ~firma . ca. industria mecanică 
italiana, pxin inteligenta abilitate a propriei sale mâni
de lucru, se pregăteşte să schimbe cu totul. condiţiunile 
fn care se găsiit tnainte de răsboi.u„ când importul era, 
ln cantitate şi valoare, cu mult sup.erior exportului. 

Industria electro-technică. - Tot ceeace mai' înainte 
de răsboiu se importa., precum maşini, , motoare, aparate, 
instrumente electrice, pot fi azi construite în Italia. In.
cercările fâcute tn timpul răsboiului, rezultatele exce„ 
lent~ ce s'au obţinut în aceasta direcţiune, a îndemnat 
industria ftaliană să prlldueă, In vastul câmp al electro
tecl1nicei, tot ceea ce puteit să fie necesar pentru ...cen
tralele hidro-şi terrno-electrice, pentru staţiunile de 
transformare, pentru cele de utilizare. Aparate telefonice, 
telegrafice-, de semnalizare, de comandă, a'au -fabri~at 
de asemen~a, tntr'ua mod excelent, în uzinele electro" 
mecanice italien~. Industria cablurilor electrice, care în 
timpul războiului a fii.cut un întins export în ţările 
aliate, dotata cu noi mijloace ştiinţifice de cercetări 
şi experienţe, se prepara s1-şi reia poziţiunea predo
minantă pe care o aveit înainte de riisboiu, intensifi
când exportul. 

Toate aplicările încălzitului electrir, care1 .dat fiind 
oostul ridicat al carbnnelui importat, va lua o mare 

www.ziua constanta. ro 



extensiune, vor găsi în Italia aparatele necesare fa-
bricate de uzinele naţionale. • 

Cea mai bun~ gllranţie pentru munca uriaşe ce va 
avea industria italiana în cârmpul electro- teehnieei e 
dat~ 00 nun1eroasele cereri de conoesiuni de noi sta
bilimente hidro~electrice. Şi dacă ne gârndim, după cum 
am spus, eă utilizarea puterii hidraulice de pânll. azi nu 
a depăşit 11/ 2 mii. de HP., ln timp ce disponibilitatea 
itaH·ană e evaluată, cu multă prudenţa, la cel puţin 
cinci milioane, se lnţelege ce câ.mp enorm de munca se 
deschide pentru mulţi ani şi ce altă noua munca tre
buie să se depunn, pe lâ.ngă aceasta, pentru utilizarea 
energiei obţinute, in special în domeniul chimiei şi me
talurgiei. 
· Din energia electrică proiusa de noile stabilimente 

va trage un mare profit şi agricultura italiana, fie pentru 
toate operaţiuniJe mecanic~ de trarr~formare a produ; 
selor agrico!e, fis pentru cultivarea solului fă.cuta. cu 
maşini mişcate în mod electric. 

O industrie> care nu exista tn Italia înainte de 
rll.sboiu şi care acum e bine înplântatâ şi organizâta, 
e acea a magnetelor şi aparatelor de aprindere a mo
toarelor cu explozie, industrie care nu numai ~ll. va 
satisface numeroasele comenzi din interior, dar va ti 
!n stare să exporte propriile sale produse. 

Deasemenea industria acumulatoarelor electrice, 
n1ult desvoltată odata. cu rll.:;i;boiul, înţelege să continue 
producţia în 1nare şi slii exporte, pentru fi profit tL de 
condiţiunile speciale de care se polte bucurii, Italia, 
unde abundă minereul de plumb ; de aceea e necesar ca 
industria sticl11.riei sa. se desvolte în măsura de a putea 
produce în mod industrial recipientele necesare. 

Industria chimică. - Industriile chimice italiene sun.t 
acelea care în timpul rll.sboiului au avut cea ·mai mare 
desvoltare şi sunt îucg. acelea care, odata cu pacea, 
au trebuit să i;Jufere cea mai profundă transformare, 
pentru a şi schirnbiL complet natttr,, prollu~elor,, plecând, 
totu:~i, tie la aceleaşi materii prime. 
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. Astfel
1 

în loc de explosibile, se obţin culori şi sub-
• stanţe medicinale. Răsboiul a creat ln Italia o mare in

du~trie chimică, care nu exista mai înainte şi toate 
afo.x.ţările sunt aii îndreptate spxe sistematizarea ei pentru 
a se produce multe din substanţele care, înainte de 
r~sboi.u1 trebuiau să-Se imp~rte. Se folosesc deja în Italia 
plante!~ medicinale care mai înainte se exportau ; s'au 
luat diverse iniţiative pentru a se extrage din apele 

_ miţterale ale salinelor sărurile. potasice, din care se şi 
-inte}Jţi'onează sa. se exporte; în Sici1ia au luat naşter!J 
indust~iile de esente, bazate pe principiile technologice 
~9d.erne; s'au mărit . stabilimentele ,pentru producerea 

. !ngr~şămintelor artificlale. .. 
Electrieitatea ajutăi foarte mult la desvo1tarea. in

dustriej · chimice italiene; stabilimentele electro· chimice 
~unt numeroase şi o n1ai mare extensiune vor lua 
,atun-0i oând se va mărl disponibilitatea de energie e
lectrică prin execuţia noilor stiabilimente hidro-electrice .. 
Prodµcţia raţională şi economică a diverselor feluri de 
tngrăşaminte obţinute, fie cu ajt1torul curenţilor electrici, 
fie priu combustiunea piritelor italiene, va răspâ.ndl 
întrebuinţarea şi va mărl producţia solului. Mai mult 
încă, se va mărl simţitor exportul acelor substanţe chi
mice, care deja dinnainte de răsboi începuse să se ex
porte. Amintim printre acestea acidul boric, acidul sul,.. 
furie, compuşii taninului, aeidul citric, -acidul tartric, 
diverşi oxizi metalici. 

lndustriâ textilă. - Italia menţine întâetatea în ceeace 
priveşte producţia mătăsei şi a cânepei; se extinde 
producţia acestor dou&. fibre textile şi se perfecţionează 
mijloacele de lucru pentru intensificarea oxportu1ui. 
Italia e tributară im portului străin pentru materia primll: 
în ceea ce priveşte bumbacul şi iuta, comp)etamente; 
iar pentru in şi lână, parţiaJ. Cu toate acestea, aceste 
industrii şiMau intensificat producţia lor; există în Itaiia 
circa cinci milioane de fuse în funcţiune pentru torsul 
bumbacului şi mai mult de jumătate de milion pentru 
torsul Jânei. 
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Şaptezeci de mii şi pa"tl'uapretece mii de războae, 
ţes· respectiv bumbacul şi· lâna. Cu toata dificultatea 
aprovizionării cu mate1·ie primă, industria textiJ~ ita~ 
Jiană lucreazll. în p1i n şi se prepară din · nou de expo1:t. 

In ceeace priveşte bumlJacul, s'au făcut planuri, 
studii şi p1·oecte pentl'u cultivarea lui ·pe o · scară în
tinsa în colonH, in zonele irigabile, cu plantaţiuni 
speciale. ' . • 

In plină producţie e industria resturilor de mătase, 
cara continua. comerţul de export început înaintea raz
boiuluf. S'a l'eluat din plin fa.cerea ţe·saturilor speciale, 
a :panglicelor, a ţesăturilor imprimate, a pâslei, a sa
cilor de iută, etc. 

Industria ceramică şi a·. sticlăriei. - Tl'adiţiile ar
tistice italiene to aceasta industrie sunt cunoscute ; azi, 
pe lângă producţia artistică, s'a desvoltat, sub influenţa 
rasboiului, şi cea industrial'a. S'a recurs Ia · tratamentul 
materialelor refractare italiene. Amintim exploatapea 
minelor de. caolin din Sardinia ş; punem în evidenţil 

n1area importanţa. câştigat~ de industria jzolatoarelor 
de porţelan pentru aplicările electro-technfce. 

Deasemenea i'nd.ustria sticlariei· se. mod.ernizează : 
se şi studiazfi dPja. aplicarea furnalelor electrice pentru 
topirea sticlei şi . la o mai 1al'gă întrebuinţare a aerului 
(!Otnprimat Ja turnătoarele acesteiR. 

. . 
Industria agrară şi alimentară. · - Ambele sunt · în

tr'un în~emnat progres. Industria z~h&.rului, .a conser.
v-el'or, a Ja.ptelui, ca. sa citn 01 numai principalele indus
trii italiene,, s'au perfecţiona.t foarte mult 'cl in punct de 
vedere t~rhnic. Laboratoarele şpecinle, care s'au. înfiinţat 
pentru studiul ştiinţific industrial al proceselor relativ 
Ja fennentaţie, vor aduce cf mare contribuţie Ja . pro
gres'ul acestor industrii. Deu1nn. <le notat'· e· ereştel'ea 
producţiei bere•· şi an1eLorarea · caii taţii :ei . ·· · · ,. ,. 

Oară la. inclustriile ali1nentare, no1·male atlăogăm şi 
induqt rit', pescuit.ului, puten1 s& i nclicăn1 vastele progra
·me ce aven1/ pentru·- ·t nthunătfLţirea,.-sistemeloi prfrnitive 
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de pescuit cu altele moderne, unde motorul cu com
buatiune ·înlocueşte nAvile cu pânzii, unde peştele, abia 
prins, e trecut în năvi frigorirere, care îl duc repede 
ln porturile de distribuţie. 

Industria hârtiei. - Această industrie, din cauza di
, ficultAţiloF întâmpinate cu aprovizionarea materiilor 
prime, nu şi-a reluat nicA în plin producţia, cu toate 
cA s'au mărit comenzile din ţarA şi streinătate. 

Sunt In studiu proiecte de maceratoare şi ~gita
tQare rapide pentru plantele producătoare de celuloza., 
fie cu procese mecanice sau chimice.; s'au mArit labo
ratoarele speciale existente pentru studiul proceselor 
relative la industria hârtiei; şi totul face să se creadă 
cA această industrie, cu aja.torul energiei electric,e, va 
putea sa ajungă la o mare desvoltare. 

Diverse industrii. - Demnă de notat e, în speci-aJ, 
de.svoltarea acelo11 -industrii în care simţul artistic are 
o mare importanţă. Găsim astfel funcţionând în plin 
industria mobilelor> a butonilor, a bronzurilor, .a mar
murei, a coralului. Jncărc~te de lucru sunt industriile 
de palării, de mănuşi şi de îmbr·ăcăminte în general, 
şi importantă e cifra acestora Ja export. 

O mare industrie, care merită · să :fie amintită In 
această grupă, e aceea a cauciucului şi derivatelor lui, 
(}are, abia afirmată pe piaţa mondial!\ înainte de riisboi, 
a aratat în aceşti ultimi ani că produsele sale pot să 
rivalizeze> tn rezistenţă şi bunătate, cu cele mai bune 
din stri1inAtate. Această industrie, prima poate care, în 
Italia, a aplicat tndrumllrile ştiinţei .în proceşele indw;
triale, a. mărit laboratoarele proprii de cercetări, -a che
mat ca să le conducă iluştrii ştiinţei şi cifra e:xportului 
precum şi valoarea producţiei, făcută în străinătate tn 
stabilimente de origină it&liană, fac să se creadtl. că nu 
e departe timpul în care ea. îşi va afirma, cu titrie, po
ziţiunea sa mondială. 

Concluziune. -După cum .se poate înţelege _ din re· 
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pedea sintezA de mai sus, industria italian!, cu toate 
dificultăţile destul de mari -ce Je IntAmpinA, .şi·a desfă
şurat deja o parte din programul ce urmăreşte, iar o 
alta parte o are în prepar.are. Italia industrialil şi-a re
luat exploatarea raţională a, bogAţiilor ce , se stratng pe 
vârfu rile Alpii dr şi Apeninilor şi ln ·tnalt~le văi ale a
cestor lanţuri de munti, sub formâ de z~padă şi ploae 
şi a celor ce se ascundeau în subsolul it1,1;Iian, a~a de 
puţin exploatate tn trecut. Industriaşii .italieni au înţe
les avantajele· pe care le pot av'3a de la o înţeleapta 
organizare technică a muncH şi din contactul frequent 
cu ştiinţa şi se pregătesc de un export, organizat şi 
intens, . rn . regiunile şi - la, naţiunile p.entru ca.re Italia 
poate fi considerată ca un mare cheiu de lnbl;lrcare ln 
Mediterana. 

Inaiiite de răsboL nu exista .tn Italia marea indus„ 
trie, aşa cum era înţeleasă şi înfiinţată de naţiunile ih.
dustrlale mai vechi; dar răsboiul a favorizat fuziona
rea diverselor organizaţiuui tn complexuri mai puter
nice. Şi în Italia avem azi industrii„care extrag mine~ 
reul de fier din mine şi lansează pe piaţiL năvi şi loco
motive, automobile şi maşini agricole. 

Industria italiană se . bazeazA mult, pentru aranja
rea sa definitivă, pe inteligenta abilitate a propriilor 
săi lucrători ; numeroasele şcoli prof~sionale, în care ae 
studiaz~ diversele industrii, vor · lărgi şi împr~ştia · ÎD 
poporul italian cunoştinţele industriale şi-l vor face sa. 
Jnţeleagă însemnătatea naţională a problemelor pro
ducţiei industriale. 

Astfel jndustria italiană, u~iliz.And cu to'tul marile 
şi nesecatele bogăţii cu care naţiunea a fost dotată de 
la natură, 1n special cărbunele alb şi inteligenţa şi .a-:
bilitatea poporului ) talian, se prepară .să cuceriască, în 
citmpul producţiej şi .al comerţului internaţional, acel 
post pe care i l'au încredinţat condiţiunile sale gEogra
fice speciale~ 

ltfila,w· 

Credito Ita liano 
Direzioue Centrale 

' • • • • j 
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SON I CITA TE·A·r> 
' ' 

Câmpul şliiatei şi-a întins ,în ultimii ani h.otarele, multu · 
mită cercetăril or compatriotului nostru. inginer Oh. Constanti
inescu, asupra unui capitol cu totul nou, necercetat p~nă la el. 

Rezultatele acestor experiente, strânse sub numele de 11So
nicitateu_, alcătuiesc o ştiinţă aouă care, cum vom vedea mai la 

· vale, este. meni:ă să răscoliască întregul câmp al ştiinţelor teQ~ 
retice şi · practice. 

Ne vom feri de orice consideraţie de ordin technic, teor; . 
·tic şi vom expunr, în s~urt şi pe -înţelesul tutulor, teoria sonî
· Cităţii şi rţzultatele pra·ctice ia care a aju·ns şr pe care le îotre
·Vede d·I Constantinescu.' 

Multe nici nu prea şttu despre Sonicitate. 
D-l Constantinescu încă din 19l3 se ocupa de chestiuni de 

fizică teoretică îh"domeniul Acusticei. Vârtejul răsboiului lumii 
l-a prins în Anglia un de însuşi guvernul englez, căruia i s' a a

·tras : atenţia asuprtţ folosului ce s'ar J;JUtea trage, pentru nevoile 
răsboiului, ~în descoperirea valorosului Inginer Român, i-a pus 
la dispoziţie fonduri, personal, laborat0r, ca ,să şi continuie cer't 
ceHirile, dar in acelaş timp a declaerat aceste cercetări ca secrete 
de răsboiu , a oprit divulgarea lor până Ja tncheerea păcii şi 

abia la 4 şi :1 NotmbFie 19:19 d-l Constantinescu expune în Z 
conferinţe ţinute în amfiteatrul şcoalei naţionale de poduri şi 
ş-os~Je din Bucureşti-acelaş amfi teatru unde, cu 12 anr mai îna
intet ·învăţase ca e1ev - teoria nofi ştii-nţ~ • Sonicitatea~ în ad
miraţia şi· uimirea geoerală a iubitorilor de şti inţă. 

l'..ucru rurios. 11Sonic'1 vine, dela ;,Sunet• şi noua ştf.inţă 
: . 

are pr-ea puţine legături cu sunetul, eu acust ic31 acest · capitol 
prea restrâns al fizicei. 

Explicalia numelui de „Sonicitate" ar fi că i~tregul lanţ al 
' ' ------

După: G. CO?lsfa-t1tinesc1t : Sonicitatea .. Confel'inţe \inute în amrilea
trul Şcoalei naţionale de Podnl'i şi ~osele Bucureşti HH9 , şi 1ng. 1\1. Stn1· 
r1cit•i11: $onîcilaten - Viaţa ,nomttne:1scă No.- 6-,,.·! ~O. 
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descoperirilor d-lui Constantinescu a plecat dela studiul vibraţiu
nilor sonore (de sunet) cu care sa ocupa, de mult încă, Domnia Sa. 

Principiile noei ştiinţe sunt următoarele: 
I) Tra1zstTtiterea energiei prin vibrctţiuni prodtJse în licide, şi 

11) 1-lcumularea (fngrătT1ădirea, păstrarea şi refacerea) ener.
giei transmise, prttz cotnprimarea licidelor. 

Se ştia în fizică că energia mecanică se poate transmite la 
distanţă p-rin : transmisiune electrică, hidraulică, .aier comprimat, 
cabluri, curele, arbori de transmisiune, roţi dinţate etc.; cA e
nergia se poate îngrămădi în: acumulatori electrici, resorturi e
lastice, n1etalice etc. 

Son.icitatea adaugă: transmisiunea energiei prin vibraţiuni 
în licide şi îngrămădirea ei prin comprimarea licidelor. · 

Se cunoaşte, dt'asemenea, că un corp care produce un s~
net, vibrează, se miş.că, şi că sunetul vine până Ia urechea noas
tră sub formă de vibraţii (mişcări succesiv.e de strângere şi lăr
gire a păturilor de aier dela locul de producere pâoă la urechea 
noastră); deci se ştia că en~rgfa se transformă în vibraţiuni, ca-re 
se propagă (merg) prin aier. 

D-l Constantinescu şi~a pus întrebarea: Dacă e9ergia se 
transmite prin .vibraţiuni, oare la c.:lpătul drumului de transmf. 
tere nu s'ar putea transforma iarăşi vibraţiunile în energ'e? 
Lumea fizicianilor a râs de această. îo trebare, căci era stab 'lit că 
rnergia, <.:ând se tJ ansformă în vibraţiuni, se pierc/e, degelierează; 
Şi ziceau ei: dintr'o bucată de că r bune faci uşor căldură şi lu
mină (transformări de energie, vibra ţiu n t luminoase etc.), dar c.um 
~ă fac.i din căldură şi lumină ... bucali de cărbune r Cum vrei 
să faci din sunetul (vibraţiunile aierului) ce-ţi vine la ureche 1,Io
vireaic corpului care a produs su.o etul t D-l Constantinescu nu 
s'a descurajat. R1ţiooamentul ce şi-a făcut a. fost următorul .: 
Dacă sa poate transmite energia prin undele electrice, der ce nu s'ar 
putea transmite prin cele sonore ori prin alt soi de .vibraţiuni? 

Se ştie că su netele se propagă prin licide; deci, ca şi la 
a ier, · în Jicide se formea2a păi uri succesive care se strf~ng şi se 
lărgesc ca să transmită vibraţiunile ·sonore. 

Fizica însă ne învaţă - ca o lege sfântă - că. Jicidele sunt 
incumpresibfle. Cum se înpacă această incompresibi litate cu 11e
voia de a se comprima şi a se dilata a păturilor de licide care 
transmit sunetele ? 
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D- I Constintinescu zice atunci : /ici dele trebue să fie com
presibile. Fi~icienîi englejj şi mai ales americani taxează, la în
ceput, de aberaţie ideia D-lui Constantinescu şi nici nu vr~au să 
stea de vorbă cLI dânsul asupra acestui fapt indiscutabjJ : licidele 
sunt incompr(s.ibile. 

0-1 Constantineseu se pune pe lucru şi dov~deşte experi
ment~I că: o jumătate de litru de apă, supusă la apăsare într'un 
corp de pompă în care intră un piston de 15 m. m. diametru, 
înpins cu o greutate de 3 tone, îşi stnînge volumul (pistonul 
intr.ă) cu 20 c. m. 

Şi mai departe: dacă asupra pistonului cade o greutate de 
100 de kgr. de la o înălţime de 2/'-0 m. apa se comprimă [îşi 
micşorează volumul) şi când apoi se dilată, aruncă pistonul îoa
poi ca şi un resort de oţel. 

fată că apa poate servi ca un resort, · ba încă foarte prac
tic, nu costă scump şi nu se rupe ca oţelul, 

Iar când în Joc de apă pune în corpul de pomp~ glicerină 
şi o apasă până la 1000 de atmosfere şi apoi las! dintr'o datil 
pistonul liber, aşezând pe coada pi~tonului o mică ghiulea. expan
siunea (destinderea) liddului câre fusese apăsat, asvârle pistonul 
înapoi şi ghiuleaua ajunge la 150 metri distanţă. 

De acî o nouă ideie: construeşte un mic tun de tranşee, un 
.corp de pompă din oţel tare , de 3 liti-i capacitate ; îl umple cu 
ulei mineral şi printl·'un dispositiv special reuşeşte a mai introduce 
în tur. încă un sfert de litru de lidd1-teoria icompresibilităţei Ji. 
Jicidelor căzuse ca să nu mai î.1vie nici odată! .... 

Printr'această îngrămădire (comprimare) de licid în tunul 
d-lui Constautinţsco, presiunea interioară a ajuns fa 2000 de at
mosfere. Lăsând pjstonul liber, expansiunea Jicidului comprimat 
a aruncat un proectil de 8 Kgr, la 500 metri distanţă. Şi cre
deţi că introducerea sfertului de litru de licid în tunul dej !l plin 
a cerut o sforţare aşa de mare? ... · Nuf. .. Un băiat de 14 ani. cu 
o pompă de mână a ridicat îndată presiunea licidului din tun. 

Şi ce însamnă o credinţă î'lrădăcinată !. .. 4 ani a luptat d. 
Constantinescu ca să convingă oamenii de ştiinţă că licidul corn· 
primat era acel care desvolta atâta energie în tun. Aşi .. nu l-au 
crezut şi mulţi nu I cred nici aii. . . l n ziua încheierii armistiţiu

lui, - c.a o curiozitate - d. Constant:n.escu experimenta un tun 
mai mare1 în care încăpeau vre o 28 de litri de vaselină llcidă. 111 
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acest tun se comprima o nouă cantitate de lfcid eu ajutorul unei, 
pompe purtată de un motoraş electric de 5 H. p .. (care înloeuiă 
băiatul) şi tunu1 trăgea 2 lovituri pe minut şi arunca un'' pro
ectil de 100 Kgr. la 1500 m. 

Ce minune!.,. un tun fără pulbere, fără flacără, fără fum. 
fără sgomot, căci descărcarea nu se auzia nici la 20 de paşi de. 
tun!..~ Ce surprize ne vor aduce războaiele viitoaref ..• (aţă da-r 
experienţe şi aplicaţiuni practice ale compresibi!ităţii licidelor. 

Atunci: dacă licidele sunt compresibile, prin ele se poate 
transmite energia sub formă de vibraţiuni. care pornesc dela un 
,apăt al unui tub şi merg pâaă la celălalt capăt. Rămânea pro
blema ca aceste vibraţ"uni să poată fi prinse la celălalt c-apăt al 
tubuluf şf transformate din nou în energie. _Mai lămurit: un pis
ton, purtat de. un mic motor, loveşte necontenit licidul dintr'un. 
tub la un capăt a! lui; licidul fiind compresibil, vibrează; vibra
liunile merg prin licid pâriă la capătul tubulu1. 

De ce oare aci, aceste vibraţiuni n'ar putea lovi un alt pis
ton care, la rândul lui. să mişte, prin diferite legături, un motor? ... 

E posibil teoretic? zice d. Constantinescu, trebue să fie şi 
practic ... şi hai la lucru ...• încearcă, dibueşte, calculează si reu
şeşte a pune în mişcare motorul de lă celălalt capăt al tubului 
cu energia tran:;misă sub formă de vibraţiuni prin apa din tub. 

lată un motor „Sonic", cu ap~, nici cu căldură, nicl cu elec„ 
tricf tate, ... cu apă rece ! 

D. Constantinescu, în clădire a în tregei teorii a Sonicităţii, 
pornise de la o ideie ce-i venise în minte asemănând electrici
tatea dinamică cu fenomenele sonice. 

Asemănarea teoretică : curgerea electricităţii dinamice, re
zistenta electrică, pierderea prin frecare în conducte. inducţiunea 

electrică, cu: curgerea sau curentul sonic, rezistenţa sonică, pier
derea s.onică prin frecarea vibraţiunilor ln conducte etc, a condus 
Pl! d. Constantinescu să găsias că aplica puni practice sonice, iden· 
tice cu cele e!ectro~dinamice. 

Le înşirăm numai. 
1) Motoare Sonice. Experienţele făcute de d. Constantinescu 

au arătat că motoarele sonice, care cântăresc e treime di"n greu• 
tatea celor ordinare. au atâtea avantaje, în cât vor înlocui 'in 
toarte multe cazuri pe cele' electrice, cu aier comprimat ori, hi-. 
draulice, dată fiind extrema lor simplicitate şi marele lor ran• 
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dament (cantitatea de energie pe care o produc faţă de caDtitatea 
cBeltuită, în motorul generator). 

Aşa un ciocan sonic (identic cu unul pneumatic), pentru 
găurit stâncile, purtat cu un motor generator de 5 cai putere, 
făeea aceiaş treabă ca şj unul cu aier co1npri1nat, purtat cu un 
motor de 40 cai putere. Câtă i:conomie I ... 

. Motoarele OFdinare dau un randamentf după cakule riguros 
exacte, de 2.5°l()-S0 l0 - adecă : cheltueşti aci 100 şi câştigi din
colo 2.S-- 5 din sut !1 cheltuită; cele sonice dau 6001() -- 96°J0• 

Şi unde mai pui că nu e nevoe nici de curele, nici de roţi, 
axe„ lagăre şi atâtea accesorii ale motoarelor din fabrici. care 
ocupă atâta loc şi încurcă lumina şi ventilaţia. 

Şi fie care maşină dintr'o fabrică poate avea „Sonieul" ei, 
nu ·ca până acum c,ând, dacă vroeşti să porneşti o singură maşină, 
se învârtesc degeaba roţile de transmisiune şi curelele· dela toate 
celelalte. consumând energie fără folos. 

Dar construcţia motoarelor sonica ? .• Nu mai e nevoe de: 
cupru, rnică~ cauciuc, ebonită, sârmă, etc, etc, sşa de scumpe şi 

aşa de. fragile, nimic din toate acestea: oţel şi apă, ori ulei mi
neral, simplu şi eftin f şi dacă pui ulei în motorul sonic, nu 
mai este nevoie ni"ci· să~1·ungi 1 că se unge el singur .... 

Şi apoi motorul sonic cu ulei lucrează şi sub apă. ln mi~ 
nele de cărbuni, ori în puţurile de petrol nu puteai, Doamne 
fereşte I întrebuinţa un motor cu electricitate ori cu a-buri, de 
frica scânteielor, a Jlacărei, a incendiilor; cu cel sonic n'ai grijă, 

e rece ca ... apa! Nici flacără, nici sc.lnteie, nimic de temut. 
ln aviaţie, d. Constantinescu a făcut adevărată revoluţie cu 

motoarele sonice. Era vorba să se construiască motoare ~e mii 
de cai putere şi să poarte odată 2 helice. Cu sistemele vechi tre
buiau mai multe motoare, foart.e grele .şi complicate, care îngre
uiau enorm aparatul. D. Constantinescu construe.şte motoar~ de 
180 cai putere„ a-cţionând -uşor 2 helice şi cântărind cu totul ;JO 
de Kgr.1 Culmea uşurinţei pe cal vapor!. .. 

O. Constantinescu a construit, apoi, pompe so.uice, · fără 
supape, care să pompeze licidele la sute de atmosfere presiune. 

La vapoare, aplicaţiunile şonice au un câmp vast. Se vor 
înlocui turbinile mari şi grele, arborele de transmisiune care <r 
{;Upă atâta loc, cu motoare sonice cu randamente· ma(i, uşoare, 
simple şi eftine. Dar chestiunea sincronizării motoarelor, ce uşor 
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s1a rezo:yrt prin sonicitate~ •.• (Două motoare care să facă acela$ 
număr de învârtituri în acelaş timp). . .. 

. Era vorba să se înarmeze avioanele engleze de luptă cu 
mitraliere, care să ~rimeată gloanţele printre . braţele kelioei; Îf"! 
mişoarţ>, fără să o atingă, .De<;:i mişcarea helicei şi descărcarea 
mitralierelor Bă fie sincrone. 1 

Germanii cumpărasoră în 1916 un brevet olandez Foker, 
cu aare trijgeau 200 de lo,vituri pe .minnt. Ae~oplanelţ gt1rman~ 
aveau, în acest moment, o superioritate hotărâtă asupra. celor. 
engleze. Aviaţia engleză pune problema d-lui Constantinesou. D-sa. . . ' 
o traduce în sonicitate şf reuşeşte să construiască un aparat care, 
actionând în acelaş timp şi helicea şi cele 2 mitraliere din aviont . 
permitea a se trage 2000 -- 2400 lovituri pe minut: cam 30 gloanţe 
pe secundă! ... Deci un avion englez putea ţine piept, acum, la 
l. O germane. 

ln zţua încheierii ·armistiţiului, d. Constantinescu avea cons
truite în atelierele d-sale peste 40000 asemenea aparate pentru 
aviaţia engleză. 

Aceste aparate de sincronizare se pot aplica şi la căile fe
rate pentru închiderea şi deschiderea sen1na]elor de oprire; ches
tiune care se studiază astăzi, când accidentele de căi ferate s'au 
i 11n1ulţi t. 

Ele~tricitatea dinamică, trecând printr'un conductor lung şi 
suuţire, întân1pină rezistenţă de frecare şi încllzeşte cond:uetorul 
în acel punct. De aci producerea căldurii prin electrrcitate, calo.,. 
rifere electrice etc. Acel as lucru cu vibrat iuni: e sooice. , Trecute 

' printr'o conductă subţire. întâmpină rezist.enţ ă de frecare şi încăl-
zesc conducta - Căldura Sonică, - D. Constantinescu reuşeşte 
să ridice temperatura apei fotr'o conductă subţire - fiiră , căl
dură - la peste 100° şi dacă conducta este aşa fel construita ca 
temperatura să se ridice la. peste 400~. tubul se învârteşter poate 
deveni incandescent. Şi iată .... lumi11a sonică! 

Ce poate fi mai curio:; de cât surpriza ce oe-o rezervă Vii· 
torul! ...• Conducta ce-ti va aduce apa dl! spălat to odaia ta, îţi 
va încălzi caloriferul din colţ. îţi va da lumină noaptea şi ... vei 
bea apă rece şi toate acestea cu .... ap'ă recer 

:i,:. 

* * Cum se vede dia cele arătate, în fugă şi fă 1 ă detalii, cârn-
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puf sonicităţii este foarte vast La fie care pas problemele ştiintei 
capătă solu fii nouă. simple, prin sonicitate. · · 

'Străinătatea - Anglia în primul loc - a înţeles însemnă· 
' tafea· descQperirilor valorosului nGstru; concetăţe1n J şi i-a pus 

• • • 'I:' 

la dispoziţie peste 120000 ·de lire sterline şi tot ce.i treboe pen-
tru ~ontig1:1are_a experienţelor. 

De cerând, la noi în ţară, sta format o .societate pe 'acţiuni 

.,Soniea"' ca un c·apital de câte-va milioane de !'ei, pentru pu
nerea în valoare pl'actică a in venfiunilor d-lui inginer Constan•· 
tinescu şi aplicarea lor în industria rom.ânească, 

' 
• I 

ONORJU MIR0NES€U · • 
ptofesor la se, 'Nol'malii Cl e Jnv5.ţl;lo>'l 1din -C:oiistnnţa 

'. 

t I f li 

NO.TA.'- ln No. 242n din Septembrie 1920,· ai' rev·istei 
stiinţifice l)La Nature'' pag. 1261 găsim o notă a d~lui Cijmichel 
directorul institutului electro-tehnic din Toulouse, în care ara1ă 
că şi d-sa s'a ocupat de problemele puse de. d. Constantinescu . 
încă din 1915 şi lf5 cercetând: 1) Producerea vibraţiunilor în 
conducte şi 2) utilizarea, lor-şi că a comunicat aceste cercetări la 
A.caderrcia d.e şt i if:!te din Franţa, comunicări care au fost publicate 
în "Dări de seamă ale Academiei de ştiinţe" t 161 p. 412 -
1915: şi ti 163. p. 150 -. 19161 ·precum şi în revista .,,Lnmina 
I~lectrică" t. 34 şi t. 35. D •. Camichel .arată că a realizat un motor 
hidra·ulic siniro.n (( din toate punctele de vedere)> ·identic cu .cel pe 
care· ii întrebuinţează d. Constantinescu, cu singura deos.eb·ire ,, 
d. Co1:rstantinescu întrebuinţează un motor trifazat, pe f?ând al d-lui 
Can1 khel era monofazat. 

' ' , 
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FRl·VELISTI DOBROGENE 1

> 
I 

Legile firii -sunt neelintite şi fără .alegere. Nimeni şi nin1ic nu 
se poate ascunde dinaintea lor. Una din · acestea e legea ~hlmbării 
forn1elo't. Minuta care trece lasă brazdă pe fata omului - fie împărat 
ori cerşetor - după cum macină fir cu fir măr-eţul munte, înc1jilunat 
,le- nouri. Tinereţea şi bătr,îneţea, la fiinţe, nu sunt de cât răstimpuri 
ele .schimhârî mai încete, mai spre viaţă, sau mai r-epezii mai distru
gătoare, cu c,ît sunt mai aproape de sf,irşitul zilelor. Dar nn nun1ai 
corpurile vieţuitoare au viîrste, ci se poăte vorbi tot aş,'t de bine de 
tinereţea sbllrdaln'ică, plină rle putere, a unui pâr,iiaş de munte ce nu 
se osteneşte lesne în salt~lrile sale zglobii, după cum se zice «bătrâna 
Dunăre)> liniştitului fluviu rlela noi, care .abia are p11terea să-şi im}'tingă. 
·noianul de ape în alhia~i lată de peste t1n kilometr-u. Nişte mun-ti ·sunt 
liired, c,1.nd de cunind au fost ridicaţi prin z}Jttciitn1ările puterilor pă
mânteşti; ei sunt hătrâni, c,ind at1 · avut de îndurat viforul miilor da 
ani si când si-au sc11in1bat îmbrăcămintea de bi:azi si mantaua de ., ., . . 
ghiaţă în ţesutul rar al tufanului şi gorunului. 

In această fază e pământul dobrogean f'aţă ,le şira continnă, in1~ 
punătoa1•e, tânără, a Ca1•patilor. 

* 

Călător-ul străin, ce tine să .viziţeze provincia noastră transtla
nuhiană, e condus ele regulă pe clntmul 1lela Ducur·eştî la Constanta, 
lntral'ea e în adevăr triun1fală, măgulitoa1•e pen ti•u noi. Se admiră 
măreţul arc ele triumf, suspen<lat deasupra apei ca o rlantelă fină, dat: 
continuând mai departe drun1uJ, se prinde prea puţin din adevăratele 
(1'umuseti ale naturii dobrogene; trenui fuge numai de-alnugul mo
notonei văi Kal'asu, după unii albia părăsită a unui hrat cluniirean ce 
şi-a croit o cale mai scurtă spre n1are. A(levărata Dohroge, cu ml,nţi 
hll tl',\ni, cn lacuri liniştite, cu păduri ,lese, cu stânci semeţe, ţiinH\ne 

1) Repi:odus cu Invofrea autorului d;n Anua1'ul 8. T. R. 111091 VDL VIC 
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clepal'te, spre nol'd„Sp1•e ea rhw cili <life1·ite. Gnul rlin cele 1,1aî pline 
de ~on traste e a cel ce leagă il{oldova de Tulcea ori l\1ăcin. 

Adormit în riicoreala dealurilor iiuuăcludte 1lela H,ll'uova, de 
lângă Inşi, călătorul e deşteptat ele ştternl prelung al t1·e11ului ce se 
vilră în tunelul delâ Barboşi, în mijlocul st~pei veşnic însetate <le 
ploaie. Verdele înviorător al dealurilor pline de Yiaţă e înlocuit cu 
galbenul arEliţe-i. Totul ero gălbenit:- cân1purile arse ca şi coliba lutuită, 
1)1alul drumului ele fier ca şi orizontul ce prevesteşte o not\ă zi de 
năduşală. Nu1nai oglinda litcul.ui Brateş e argintie, i'n..văluită în o uşoa11ă 
pânză de ceaţă, ce se ridi'că <le pe ape. O simplă trăsătură de penson, 
purpurie, e geana ce prevesteşte răsăl'irea so~relui, care arde pământul 
de cun1 ~·a ridipat <\e o sulit! pe ce;·. 

Pri-virea deprinsă numai cu întinsul cân1piei sau al colinelor 
joase, se opreşte uimită spre o pată întunecată, crestată, ce se înalţă 

<lela pământ, părAncl aşa de depărtată, în ceaţa ce o cuprinde, ca şi 
silueta .cu adevărat depărtatului Ceahlău., zăTit, în apus de soare, de 
pe platoul Copoului de lângă laşi. Dar pe când mândrul stâlp al 1ifol· 
1lovei1 înalt de aproape 20'.'0 n1., este departe ele Inşi de zeci ele Jd
lometri, «}•funţii 1\făcînulub. cu .înălţimea D. Repedei (Iat1i), nu sunt 
despărtiţi de Galaţi deeO.t prin la1·ga alhie a Dunăl'ii,. care serveşte de 
drum spre â pune piciorul pe păn1ârttul rlobrogean. Din cele <lonă căi 
apucate de vapoare, mai rom.ilneasr,ă e -aceea spre 1\lăcîn, căci dacă până 
la Drăila cursele. pe Dunărea noastră pot fi făcute şi de vapoarele 
austriace orî ungtu•eşti, tlili acest loc, tln vapo1·aşi iute ca un g,'tndac 
de apă., leagă prin tl'icolorul roiniin~sc cele două ţărn1uri, multă vre1ne 
înduşmănite. Dl'uinul e un farmec, ce tine prea puţin. O şuşinitii îngustă 
de apă liniljtită, urnbrită ele douii păduri dese <le sălcîî bătrtlne, e că
rarea iăinuită J)e care, <leo1lată, la llnninişul unei cotituri, se arată 
snljţele gean1iilor din }Iăcin, alăturea de turnurile }Jisericii creştine, 

T1·ec1~tul şi pl'ezentul, înfăţit1ate călăton1lui 1lin depărtare pdo seninele 
celor donă tredinţe aprig inYrăşinăşite atâta vreme, se pot pdnde la 
fiecare pas în tihnitul 01·ăşel 1 întins Ia poalele ruinelor muntoase, îm
p„ejm uit de grădini de cireşi şi caişi. ce te dnc c11 1nintea, prin florile 
lo)· ginga_şe, în părţile 11n(le seiniluna e încă atotputernică. 

1\funţii invecinaţi ne apar din 1\Iăcin în toată fnnnuseţea lor. J~i 
n 11 Hohoară pl'in o înfăţişare 11riaşă: nol'ii nu se aninii de -vf1rf11rile 
lor prăpăstioase ; concertul i$voarelol', a pârt1iaşelor spuinoa5e şî a 
pădurilor ele brad nu se prea cunoaşte în ţinutul lpr. Doar vulturii 
pleşi~ mari cîtt nişte c111·cani1 rotindu~se în cercuri clin ce în ce mai 
îng·uste~ aduc mninte de inafestale:1 11iset1rilor carpatice. 111 colo, e 
liniştea ţintiri-n111h1i păr:i$ît, ol'i inelancolia pietrelor 11inh·'1111 vechi11 
Ol'ttl} redus în 1·uine; căci dacă ruuni1·ea 1le J\Hloti ce se dii crestei 
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Măeinului nu e \!Surpată,· uu u1ai putin adevărat e ca· ei sunt ruinele• 
unor falnice inăltimi de odinioară, cioturire unei păduri de mândi'l 
ştejad, tăiaţi rle securea Yren1ii. Şi dacă omul ar putea înţelege glasul 
l)ietreloi; şi lil apelor, în taina noptii de vară cu lună plină, ar as
culta 'îi:itieâga povestire a celor doi vrăşmaşi de dem1.tll; lJnul î~viu~, 
altul î'rhrihgător, dai· pe cari vremea i-a redus Ia liniştea ·u1tin1eI0r• 
1.ile ăs ' trai. Pietrele asvârlite pe qreasta Prioopan ului; :de ai erecte c& 
s'a dat o bătălie âe uriaşi pe el, s'ar tângui domolitei Dunări, d'e iilele
cu sute de veacuri în urmă; ş'ar spune povestea naşterii· 'lor,· ·câi:id 
pasăre1 nu' lovia aerul, când în locul Dunării se intind'ea marea: furio~să' · 
cu lumea ei ~tranie de broaşte· cât viţeii şf Yeptiie h1âi' mari dicât"'. 
balenele; ar spune de vt'emea marelor revoluţii păn1â'nteşti', ' când:·~·~' 
pră·nuşit"tot tinutul Bărăganului; când in jurul stlUpilor, drmaşi · răs!etr 
ele păm'ânturile vechi, a începnt să curgă Dunărea. Ei au văzut:.d tân'ării;_ 
p1irră de putere, încumetândt,-se să-şi mute drun1ul tot· ·mar spre mâ ... 
lnrile pi~troase, apoi întinsă, furioasă, în d~plina perioad~ tle putere 
ciip-ăh\na vi:xtă din .topirea ghetarilor de pe ·Negoi ·şi Paring. ' 

Ar ' fi povP.8tirea moşne:i.gn'lni cu ba.rba albă ce trăeşte ·.1e nn1lt
1
• 

tre n1ult; dill' vremuri depărtate. De aceia, pentht cei ce ştin vechimea 
1uunţilor de hîngă l.\'făciti, ca şi ai Dobrogei Hitregi, · sceneriile văinte 
par învăluite în o aureolă de n1eianc0Iie1 ele tristetă, de· singurătate· ; 

prin taina trec11tului lor îndepăttat, sunt n,ni atrăgă toare, 'n1aÎ' priete~ 
noase·. Fiecare colţ ,.lin Dohrogea are nn tipar proprin, nn l'arrnec 
nriume legat 11-e variaţinne:i. pietrelor ce fonnează 0101.aicnJ ten,eliei shle; 

[n aceste pngini voin încerct\ să schitez trăsăturile caractel'istice 
ale Dobrogei de nol'(l, folosinilu-n1ă 1le patru pi.mcte de oh5ervare, 
în~irate rlenTnng11l unei linii ClU'lne:t.işe, ca nişte mărete rnovile·rte sel'nne 
,le pe vren1ea c,înd .fi1'ele telegrafice nn legau locnrile depărtate· înt1:e 
ele. Aceste patrn cn11~1n·oaie sunt; spre apus cleal11l de gr:i.nit iis fo.col.I~ 
Jeal, 1le l,\11gă Tnrcoaia; i n n1ijloc pi 1,ami<la (te porfir p111~tft1lll' nn 1111111e 

uee,iplitahil ~· Clonsnl şi alta ,te gros - Denistepe -· ; iar ~pre apus, ceî 
ciuci f,·nt-i, neştepe, ci11ci gheh11ri roL11n:1.ite ale nnei creste s<;111·te. ·· 

'. , 
lacobcleaL Una ,lin carl'lcteristiceie Dohrogei snnt cănitele s.qJi,le, 

hine l'erecnte, indipătonre, slujin,1 1:i. ll'anspo1·t11l' călăLorilo-1'1 sau c,tn,l 
e nevbe, şi la căratul hncatelor. Cu n111lt rier pe ele, snnt grele, dat' 
caii ht ~i, vânjoşi, le frag în goană nehnnă nneori, l/is,în1 I în nr1nă un 
no•rr de praf. E 1111111 1lin mnltele exen1ple 1\e aclaptare. 8atele sunt l:t 
h\:tl'i ,listanie 11nele rle altele şi alt n1ijloe de transport nn e tlel't\t'cn 
ajutotul cailor; de acein sunt in!i la umblet, i1lraveui1 căci au· de dus 
povedle, nu mnn.ai p~ şosele destul de bi11e întreţinute, dar ·-şi pe 
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<l.l.'u.r.i:i.uri tă.ia.te. de„a d1•eptul, cu111 se inta.111plă1 după ti•ehninte, pe linia 
ce,a niai scui'tă înti·e două }Juncte. 

Dela l\Iă<rin, cu nn. asen1enea vehicul, apuci pe şo~eaua .Măcin

C_~i:na, 1nei;gând de~oaată dealungul munţilor ce apal' ca o fruw,ă zim
ţui.tă p.e rr1argini şi lipită de 01•izont pe cerul fă.fă pic de nol'. Câţiva 
kiI.orru~tri de înaintare iţi aduc inainte unul din cele mai f.l'timoase 
exemple de legătu~1a ce există î:ntre nattu1a unui te1•en şi formele de 
la. ~uţ>rafaţă. De o pa·rte, spre 1·ăsăr.rt, se vede sil neta u,nei. creste de 
cv.aitţit, n piati:ă ca 01:emenea de tal'e, ascuţite, oe se împotri.veşte pu
terilot' de măcinaue. E Pl'iopcea1 ca uşo1·td unei po1•ţi rri a1!i, al căl'ei 
l>:ra.g e fo1·m.at de colipele ,jo;1se - Bu,joarele - alcătl:.ite din roc1 

lu~oase, străvechi, dai• care nu att putut aşa de hin,e 1•ezista. v1•emei şi 

dqşmanilor atmosftiriG,i. Cealaltă. frilntură de u1301'; e fo_rmată de bo1ta 
la1•g.ă, cti p1·ofilul ro~unzit, 1naiestos, al dealului de granit zis Iaeob-
1l·eal, sau în. vren1 tu·ile din urn1ă «Carol I». Sp1•e el se îndreaptă. turcul 
ce mână nehtu1~şte1 lăsând 15oseaua Cernei sp1•e stânga. 

După câte-va slabe valuri p,ăn1â.nteşti suite şi cohorâ.te, se ză1•eşte 
la poalele dealului, ce a luat n1-ari lH'oportii, un sătişo1~ cu case de8e, 
strâ.nse gră1nadă. în ,jurul rănilol' pe ca1·e on1ul le face în munte. E 
colonia cosmopolită. a cioplitorilo1• de granit1 veniţi din toate părţile 

lumij. Cât poate face o pi,,atră folositoare•! Dintr'un loc ]ll~tit1, ne· 
productiv-, ca sub pure1·ea de ii.tinge1•e a unei baghete magice, a l'ă~ 
sărit un sat plin de viaţă, cu case acoperite cu tablii, cu 15coală, cu 
5pital, un contrast viu faţă tle satul Turcoai11, aşezat dincolo ,Je deal, 
cn casele lutuite, acoperite cu stuf, cu garduri de papură, pe care se 
acaţă ti•unchiul tâ.râto1• al tidv.elo1• ce dă l'i'uctcle î11 fol'1nă de u1·nii 1 

înti·ebuinţate ca vase. Prin ciopli1•ea granitului căutat s'a nă5Cllt din 
păn1ânt viată 1 un ftu•nical' de oa1neni1 adunaţi de ne.voi de pretlttin„ 
•leni. De~o parte liniştea adâncă a stepei nepopulate, icoana vremurilor 
trecute, de alta colţul acela plin de rr1iş~ai·e 1 unde c&ntecele italienilor 

~ ~ 

se an1estecă ct1 htu•uitul vagonetelo1•, cu şue1•ul n1aşini101•, cu I0vitu1•ile 
ciocan-e.101', cu bubuitul dinamitei. Şi colosul de la:vă întărită, născut 

prin focul ad,1nc al pă.111,\.ntului, ~tă nec;intit, asemenea unlli elefant 
ce doa~n1e liniştit, nesupăl'at <le împunsăturile n111ştelo1' ce~şi catft 
hrană in C1'ăpăttu·ile pielei groase. 

Urcuşul său nu e anevoioi;. Don1ol se înaltă coasta dealului ne~ 
teiit de a,yenţii atmosfel'ici, sioguti în stare să-l dobo;;.!'e. Bolovanii 
1·~tuniiţi1 se1nnele luptei, stau îngră111ădi!i unii peste altii, - trepte 
ce dau susţinere pasului. Ai•şi de soare, dai' mai ales bătuţi mereu 
tl e vâ.nt, ei sunt iroi, fă1·ă înveliş veg:etal, în afara. lichenilor ce pun 
cei •lin hii st:ipânire pe o stâncii, piitâ.ntl-o cu roş, gal lien, ori cenuşiu, 
Je. crezi că s'a jucat cinev~ ~tropind-o cn culo!'i. O r1iică g·arofiţă, una 
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din flo1,ile carn<Jte,·i~tice Dol/l'oi:rei, cu t11lpin~ închirciliî., slii. în dosul 
11nui holovall, la a,1ăpost, 11n se-rnn slah, îndeJJii.rlat, al linch~lelol' de 
Jlut'( oi:wheşe, eiu·e îropeslriteazii fata granitult1i ce c!iideşle vi\rl'l1l '\'re
unrii wnnte clin Carpaţii hrii.niti 1nai des de ploi. Şi dacă clin îutân1-
vlure s.1.«1-<Înta vre-unui tufan n ciir.ut pe coasta dealului, a eşit di11 
en o anricnturii. ele arbore, căci v,"\nLul ce suflă în v,"\rtej, fără odihnă, 

., ' 
ahia ii dii. voie şă-şi întindă câte-va ramuri, îngrămădite şi e.le la fata 
pii.rnt\ntuluî, de ai crede că stii. Sfp•ibulit, n~teptândt,-şi dirt' ii în zi, 
şi cu plăcere moartea, ce I 'nr scăpa de un veşnic chin. 

ln schimb 11rivelişlea ce se clesfiit1oarii. de pe v,irful dealului e 
l))inunată. Prinr.i deosebirea alM.ncă ce există între un pământ slHt1l 
,te a.pa şi nll11I mereu înselnt. 

Spre apus se·pierde în ceata argintie a 1.iirii, câmpul de inundaţie 
nl 0Ltrtării, Balta Drii.ilei, Ce variaţie de colo1·i1 ce belşug de viată! ln 
n1i,ilocul verii, c,"\ţid apele se slr,\ng în canalul principal, Balla e un 
adevărat tahlou pictat de m,inii de ma~stru. Ochiuri nenumărate de 
apă ce reflectă, când purpura apusului de soare, c,ind ver,lele cadrelor 
ele sălcii, când sclipesc cn argintul Jn biitaia soarelui de an1ia1.~. Pii;. 
m,"\ntul ostroavelor, umezit îndeajuns de npe, dii iarba deasii ce atrage 
lurmele ele vile atlnse în ht1Itii la vărat, pe cttnel popu1ntia apelor, ne
măsurat ele îmhelşugatii, cheamii lu1nea piisiirilo1· călătoare nespus de 
telurile. Pri1nii. vara, scenerin e schi111hatii. nnlla, lungii ele peste 70 km, 
Bi lată ele vre-o 15, e un in1ens lac ele apii turhure, gălbuie, n1ohon1t.1., 
tlin cm•e ies insuliţe de sălcii, nJJiA în,·erzite. Din apele Dunării re,·iir
sate inuntlii cu miile peşti' rătăcitori, veniţi sii-şi depuie icrele. Adă
postul, ltrnna ce au la îndemână, înlesnindu-le viaţa, fac din Bnlla 
Orăilei un ii1Lins cân:ip naLurnl de pisciculturii. Numai în anul 1907-
908 s'n prins aproape 6 milioane .~i j111nătate de kgr. de peşte, în ,·a
lonre tle peste 11n milion şi ju1nă Late de lei. 

Spre rii.siiriL se înt.ntle piim,înLul însetal. Ploile tle primiivitrii. eâL 
îl n1ni acopel' ·cu culoarea Rperanţd. Gralmic însii soarele arde totuli 
njutal fiin,i mai ales d.e v,'tnlnl ce nu giiseşle nici o piedicii. Şi atunci 
Llominii tonul gtilhui ni pinulelor trecute, prăfuite, îutrerupt ele petele 
st.\ncilor desgol iLe, sterpe, totn l îngrădit spre nord rle 1.icl11l st,\ncos 
ru munţilor ifiicin1·lui, spre snd de 15ira tlealnrilor poson1orflte, întu
necate, ce se ţin lanţ dela Peceneag·n de l1ingii Duniire, punîi ln ~fare, 
1n mi.ilocul acesl ni cadru !:le întiwl Ollllulntiile clenl11rilor jon:'le, ci\nd 
mni largi şi triigiinale, c.1nrl rilsăl'ile ca nit-Le insule, cnm e Priopcea, 
ori ·Pietrele roşii; iar prin lre ele, ea ni::;:le pete verâ, !,atele Gernn. 
Carcaliu, Salul non, on1.e depiirlnle tle snkiimi. Singnralecii, în mijlocul 
apelor tnrbnri, insula Hlaso,n arnLii. ini\rtnrin lnplei dintre apă şi uscat, 
se111nt1l înlin,lerii pi'\m:\J1Lnl11i 1lohrogean în loc11rile nn,le a1.i Dnniirea 
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se rostbgoleşte a lene; ia1• pe o illÎCă 1·idîciih1l'ă de pe 1nal11l ei1 o casă 
pustie îşi are, poate, zillită o pa:rte dia temelie cu pietrele ~elă:Liî 
T1•oesmis, ale cărei urme din ce în ce mai adânc se înm01•mântenză 

St\h învălişul prafului adus de vânt. Sic tmnsit g'toria 1nu1ldi. '11Uhnrile 
d.:i lut, prin care odată curge,\ apă limpede, se găsesc asv;.\rlite .prin 
tarini ca şi frânturile de ulceoare in care apa ex:h. tinută ~-,, ele i:,unt 
măl'tnrill unei vieţi civilizate, dintr'o vreme când Dobrogea,' ~rit. ~on ... 
~id erată ca o provincie de pază la gtu'a Istrul ni, hotarul din~pre lumea 
llomazilor veşnic g-ata de prădăciuni ; încreţiturile văturiloP-1 ca oopkin 

. tu·n1ele vietăţilor din cele rr1ai vechi tin1puri ale păm,\ntului1 i,un t sem-
nele de glorie t1•ecntă a munţilor 1\'Iăcinului, reduşi azi la 1Îftă}ţimile 
dealurilo1• noi de h'tngă laBi. Oameni şj rnunţi, natura întreagă~, se 
supun a,eeloraşi legi fireşti, de naştere şi n1om•te1 de viaţii prin moarte. 

<· ., 

Consul. 1'recand peste Bana din prelungfrea Prio11cei t,i a 1,nm-
1,ilor ce se l,11eă din spre Greci, slrăhatern pa1·tea cea 1r1ai -plină ele 
-farrr1ec a păfnântului clohrogean, unde umln•a şi răcoarea p~durilor, 
şo11otnl isvoantlor şi liniştitelor pârae aducătoare de· verdeată! te fac 
s;i 11iţi că te a.fli în reginne de stepă. Lăs.tnd în Ul'mă Ortaţhioi, şal 

1nare1 aşezat în funduJ unei la1:g-i coveţi şi în care înaintarea civilizatiei 
se prinde de departe prin spitalul ele curând clădit, apare jnainte t,0-0. 
~lin cele rr1ai ginga)3e forme din ciite e:dstă in tot ţinutul ţării rorr1âneşti. 
r~ dealul «n1nntele» Consul, o pframidă triunghiulară de porfir ro;y 
Bi verde, care poate fi . adus în rr1annalele 'de geografie ca exe1n 11ht! 
tipic al unui munte, o inălţin1e izolată din toate părţile. Din trei pării 
piîrii ul Taiţa îl des parte de celelaJ te înălţimi, j ncingu.nd tl~l într,' o en n u.11 ă 
de verdeaţă şi flori, ce se ţin .toată vara ; cealaltă parte, un arc de 
vale, corr1pletează izolarea. 

La va în tărîtă ce-l forrr1ează1 pal'e că e un modelaj neisprăvit al 
11111tl sculptor; gl1ehuri peste ghehud asv,'trlite, creste âscuţite, îi dau 
1n·ofilul Vesuvinlui, rr1ai ales când e privit dinspre Cerna. Peste ti·on1d 
acesta m,tndru e aşternută o draperie ţesută din arbori deşi, lll'intre 
cari răm,în, ca şi rru'tnerele unui jelţ, crestele desgolite de 11orfir irr1-
pnrpurat în hătaia soarelui ce apune. Suişul piramidei e uşor niai ale:,; 
dinspre Cineli, sat ce va fi poate vestit, atunci c;.'tnd gropile în care 
se ca\ltă n1inerale de cupru, se vor schimba în tnine sisternatice ~i 
p1·oductive. Situatia centrală rt dealului, înalt de 329 rr1., îţi deschirle 
o largă privelişte peste tot pămi~ntul Dobrogei de no1:<l1 dai• n1ai .ales 
asupra părţii ei păduroase. Spre apus, abia se mai zăreşte, ca o slabă 
al~ureală, ceaţa ce se ridică 1le 11e Balta Dunării. Spre nord, ochiu 1 
:;ie .pierde Îl.l labirintul tlealurilor în1pădurite1 când culmi do111oale, ro-
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lu 111.iLet câocl t.:t'etiţc 6'iilrH.:oa:;;e tle pQtfi1>, inşit'ate iu linie, tlupiî Cl'ă.J:?ă
lurile pe Un(le - e vre1ne lungă. tle alunei - a ~;l~uit la va topită, 

Spre i->Utl, sclipeşte în bătaia .~oă'. rellli, ca o grăinatlă tle fluturaşi, lacul 
llabatlag, la 1na1•giuea dealurilor unifo1·1ne, înegrite de pădurile dese 
,!intre ca1,i se despdntle creasta tle lângă Enisa.la, cu silueta turnului 
t1i a zhluvilo1' rii.inase din vechea cetate Ileracleea. fost cuib de o:nneoi . . 

înti-e:prin.zători. Sp~e răsărit contrastul e izbitor. Cât poţi vedea, valuri 
jmpiet1,îte, când ve1'zi, cund gălLii, după anotiinpul'i, Sce ascund unele 
tl upă ttltele, fă.rit nici no petec de pădure, care să le 1nai uinLriascii · 

Pal'tea tl(pământ, în rriijlocul căl'eia se găseşte Consulult are uu 
lipat> nparte de restul D0b1·ogei, datorit pătlurilor şi apei. Mulţumită 
constituţiei geologice a terenului, pe aici se cunosc isvoare, cum e 
acel ce iese de sub Selpegei't de lângă Başc.hioi; se cunoaşte ce e acel 
}),ll•ân. Câtă riăţii dii. apa într'o bucată de patnânt, se poate p1·inde de 
ininnne în acea.st.ii. parte a Dobrogei. Taiţa şi afluentîi. săi mici ~11nt 
o adevărată lnaoiî. cerească.. Lăsând la o pa1'te di. 1nalurile sunt veşnic 
îove1·zite, zărindu-se pe la Satul-nou şi Ca1nbe1· ca o corcleit vei·de, 
asv,'tt'litii. pe părntintul îngă.lbe nit, clar puţina apă ce curge prin albia 
îngustă ,le o poti sitrl, e trecută din 1n1loă în 1nâoă. Cei liulgării, llincolo 
rnol'i, se ţin lanţ clealungul p.lrilului. Dar tot în această. regiune i,e 
prin1le ~i legătura strânsă tliotre nattH·a pietrelor din păn1â nt şi în1-
h1·ăcii'lninrea n:igetală.. Teren11l e alcătuit din grez, c,inll 1nai năsipos, 
c.:Aotl mai văros, întrerupt ,le creste pol'l'frice, od c1e acoperişu1·i ele alt 
i,oiu tle lavă. i\Tăcin1H·ea acesto1· pietre, stră.hă.tute c11 greu de apa de 
ploaie oprită în dru1n, dau hrană clin belşug arhodlor. Aşit se e:-,,;plic.ă. 
pă.,htl'ile de stejar, ·uhn, rar .fag, uneod nestrii.hătute, ce se ţin întt>'cna, 
,ki.nd a,lăp(:)St sigur şi în n·em urile tle azi, banclitilor, de ale căror 
i~pră. vi ~tie să.-ţi povestiascii. orice locuitor. Aşit se explică. vinu rile 
vestite de Nicnliţel, a căror hunii.ta.te se ,latoreşte lavei întă.1'ite, stă-

1'<hnat.1. 1le atln~st'eră., prcdnc,\ncl n n teren analog- cu vestitele rei:;-iunj 
l"iLicole dela Bozen din Tii·ol. Pentru ca să se1nene, 01nul se folese.~te 
,te fundul văilor sau de luminişurile ce şi le taie în pădurea tleasă. 

~e oase astfel, în jurul satelor Baschioi, l\feidanchioi, Ciucnrova, J\t
tm1.gea, acele c,bn1n1d inveriite, presii.l'ate de arhod răsleti, cu cunnna 
,leplin ,l esfăşul'atiî, ee da11 o î nfo.1işare asemenea ogoarelor tlin Lo n1-
bard ia1 cu a.gnzii înşiraţi c11 ordine. 

Felul p,hrntntului, uinlira pătlnrilor, răcoreala apelo1·, fac (lin 
l'egiunea aceasta una ilin cele inai !'ruinoase şi atrii.gii.to;:u·e, ~e1·vind 
cll'ept Joc ele odihnii. peotn1 orăşenii din Tulcea, Gaiali ori Brăila. Aici 
e 1nănăstfrea Cocoşu, ca o cctăţue asvârlită pe o coaină ele deal, u'f-rea 
Cilic în funcl11l 11~ei văi11gi, aci ~i.~nlitelnl, c11 aspect1tl nnui sat ~vi~ 
ţeri-an, atriîgi\ tor inai ales prin con tra~tnl cleah1l'ilor ce-l cuprind, cn 
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• 
întinsul şes al. Dună1•ii1 de tinde pe o şosea nouă, ştwpţiită, tăiată 

în zidul de piatră, te urci până la tleidanchioi, sat vestit ca (<.loc cu 
aie1' Lun», adăpostit din toate păttile de dealuri. 

Cu părere ele râu părăseşti tinutul în eare o fericită varianLă 

a constituţiei geologice a adus cu sine o atât de adâncă schiml,>are 
în înfâtişarea geografică, în cât pare eăt te găseşti printre dealurile 
primitoare şi plfne de fatmee ce se întind dealungul Carpaţilor, for
m,lnd un adăpost căutat în vremea verii. Constrâstul e mai isJJitor, 
c,'tnd paşîi sunt îndreptaţi n1ai spre ră~ărit, trnxle stepa dollro~eană e 
in deplina ei desfăşurare. 

Pământul nu nuli e acelaş. ln lClciul i :rezurilor e-i- a portfrurilor, 
calcaruri şi iar ca le ar uri, n1armore frun1oase la înfăţişare, rar' exploa
tate pentru şosele, d-ar ele care se leagă sărăcia .... arsturilor istriene. 
1ntr'o vreme depărtată, î-ntreg tinutul dintre hratul Sf. Gheorghe şi 
Consul, în1bucătătit, s'a afundat în aduocime. Unele sloiuei au căzut 
mai la fund, altora le-au rărnas câte un colt mai ridicat, altele, prinse 
ea rn cleşte, se ina1ţă ea peretîi unei case zguduite ele cutren111r. 
Apele, ploai-a, au netezit n1 uchiile, au astupat g1•opile cn năruituri; 
vânturile 1.n1 in1prăştiat .un strat gros de praf galJJen de lut, şi astfel 
s:a ajuns la in!âtişa1•ea de azi. Sbuciumările lăuntl'iee au făcut pă
rnântul ingrat pentru oamenii ce au pus stâp,inire pe el. Puţinele pi
cături de ploaie ce cad pl'in1ăvara, sunt supte cu lăeon1ie de lutul useal, 
sau se preling în adânc prin crăpăturile pietrei sfărân1ate. De aceea 
şi sărăcia în vegetati-e, Cân1purile sunt înverzite nun1ai pe vremea 
slahei umezeli de primăvară. Omul treln1e să fie harnic, să răstoarne 
în graJJă lwazda lesne svântată ~i s.ă semen~ cât umezeala mai înmoaie 
tăr,'lna. Ca şi c,'inc1 ar avea simtire, plantele ci>esc pare-se mai repede 
cleeât aiurea, spicul leagă n1a.i ele timpuriu, căci se apropie vren1ea 
dogordtoarei a,rşiţe, când totul s~ face scrun1. Atunci, cât vezi cu ochii, 
galJJenul secetei este întins peste văi şi dealuri, n1onoton. Rar câ:le 
un salc.tm prăfuit şi n1ai rtH' câte un pâlc • de tufiş umhresc ţărâna 
înfieFllântată : 

Aice blânda viţă a strugurelui clu:·ce 
Nu se 'mpleteşte verele în jurul unui ulm1 
Nici arborul n,1-şi pleacă. mlădiţele 'ncărcate 
De fru'Jte pârguite sub luminosul cer; 
Pel"nul singur numai, inform lnbracă şesul 
Şi nu rodeşte câmpul decât an1,;,răciuni 1) 

.1) După tr.idueerea lui B . P. J{as<leH din Otiidi1i. 
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De inceP-e I seceta n1ai tle tin1pu11n şi face sttl frunze le păpuşo
iului, omul îngrijat de vitele sale lnai nullt dec~t tle el, răstoarnă 
tlin non hra~da şi asVtide niălai şi tluihie, doar-tloar, rh1pă eea dîu
tâi bură de ploaie, va J)Utea să prindă n1ăcar ett coasa ceva din f1·un
zele păioa!'.lelor. Aşa se explică pen tt·u ce ::?i pe aici se autle cu aeeiaş 
dttrere reftenul «Vreh1 păm,1.nt». Ct\t de nullt sit aibă on1ul şi tot 1nai 
are nevoie, căr.i pe zi ce merge, seceta se prehingeşl:e, iar cât scoate 
tlin ogohH tlestul Lle întins, a!Jia ajunge p;îuă la anul viitor. Legătura 
tainică,'de fier, între vieţuitoure şi păn1â1lt, nieăeri. un se poate p1jude 
rnai bine decât în. această regiune. 

Prin una clin acele legi generale biologice, tlnpă care viaţa exis
tentă, nu se lasă on1or,\tă, plantele, n1ijlocitoare tlintre 01u, anifuale şi 

pămttnt, si1g: ,uHiina picătură de rouă, n1u1tun1indu-se eu ea, nt1n1ai să 
nn piară. li"iecare val de v .ln t ce sp u:ll>eră p:t11Hlntnl sfăr1in1a t, tl nee 
cu sine şi snflarett de dure.re a pl.Q.ntelor ce sin1t di pier, luptt:i.ntlu-se 
cu moartea; .fiecare ]Job de ron1l e prin1it ca o binecuvântare cerească, 
c:tci învie puterile istovite de bătaia ,de peste zi a ,;oarelni. Spre a 
rezista 111aii mult uscăciunii, plantele s'an dat tlnpă ea. Frunzele sunt 
mai scortoa$e, cu pielea ruai îngroşa tă, n1ai îu tărilă, pnvăză ce opre~le 
ie~rea din t11upul lor a apei. suptă cn al.Ila li1.cou1ie şi cii piHntă cu aL<ita 
tn1dă. Arlaptării plantelor la uscăch111e, a 1u'J11 at aceea a anirn alelor 
r.:n plantele. Pe c.lntl r,alul din l<folllova, în1helşugat în ial'hă n1oal~ ~i 
tleasă, ar n1uri tle foan1e nîai bine dec:1t ar vri1ule en :;ura ciurlauii 
1!pin~i, ac!:ştia ca ş,i paiele ele g'l'ilu, e tlreptnl arruănit, n li treierat, 
:iunt păstrate ca iarb~t <le leac, căci stt'opite cu apă Si'\.rat,i, sunt lin.uHi. 
1ientru vite ~in vren1ea ~ernei. 

1\.ceast[t atlaptare la 1nefl iu1 la pfunfi.nt şi ditnii, expli~ă tahlottl 
cintlat ce-I are înainte călătorul, care a pns pentru înt,lia oan'\. piciorul 
în pon1enita regiune !lin noJJ1·ogea. De s'a înl,'tn1pla.t ca sft călil.Lol'iască 

mai al.es într' o zi tle sărhătoare, ele otlihnă pe u h· 11 0.111, .e ishi t tl.e nH

meroasele turme de oi, cirezi tle vaci §Î boi, her,rhelii ,te cai, în1prii.:;
liate cu sutele peste cân1piile ce par cu tot\ll 111·se şi secate de orice 
lu·ană, tl4r 1;are cnprintl în realitate plante n1ici1 tupila.te, :--coi:ţoase, 

ce înlocnesc iarha ori otava înverzită din plaiurile rle munte. 
Cu fot praf11l, vântul, arşiţa ::,;i sec_ela, ce ar trebui să cople

~iască, să sat,ire pe călător de p1;ihe.gie, aceste locuri ~Hnt r!he111ătoare , 

intreinătoare. [n 1wi1nn1 t·,1ntl e vriveliştea lar.;.4'ă ele 1:al'e te huenri '.'ii 
liniştea con1pletă în ctt1•e poţi triii. 

Grui\ în 1uijlocnl regiunii de care e vol' l111 1 se i ual[.ă singuratecul 
deal Dinistepe,, un colţ tle cutii răn1ai-; în relieJ' la pră!Ju~îrea tle tle~ 
mult a locului. Coan1a trăgnnalîi clin spre lla;.dlat· le a rlen1eJ1eşte în
cetul 011 încetţrl; rn.n'i :,ă ~in1 ţi oi:tenealii, urci r:rea!':ita l 1olov:u1oa::iă: cn 
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pAreţiî formaţi ,lin cnlittt·i u1a1•i ele piatră, pare că au fost aşezaţi de 
uriaşi în ziil ul unei ce1iiţî. 

De pe v,\rful acestui deal, pI'ivirea stăpâneşte întregul întins al 
stepei, ondulat1 tăcnt 1 cu satele riisl,~te. înseninate cn un punct sdi· 
pitor: restrângerea razei de soare în acoperişul ile tablii al biserîcilor 
măreţe, podoaba satelor dohrogene; cn şoselele alhe sau c1.1 dr11mu1·ile 
intâmplătoare, arătate de norul de praf ce însoţeşte eărilfa repecle 
purtată, ori răscolite de copita fugarului călărit. Aşezat J•e o lespede, 
8periind · şop,\rla ce se sorhi, ori l1ronştele ţestoase ce se trag,. şuerâml, 
în casa lor sig·urii, uiţi de la o vreme că e:.5ti pe pământ. A.tut e de 
,lesăv,\r.~ită liniştea ce domneşte pe aceste v,\rfuri joase şi totuşi aşa 
de depărtate de ,·iaţâ zgomotoasă a oamenilor, înctU cu drept auzisvi'.u:
n î1u1•ile inimei. ~;iei freamăt de f1•unze, nici ciripit ele pasire, nici cttn
tec de isvor, nu intrernpe tăcerea naturii, cupl'in&i 1le văpaia soarelui 
infierlu\ntat. E atmosfera 1le rugăciune la altarul măl'eţei firi, ce alungii 
orice-shucium al sufletului şi chiar al minţii. E puterea ce te chiamă clin 
clepărtăl'Î, ce-ţi şopteşte în ttl'eche ademenitorul aci glas1 atunci eu.na 
piirăsind-o, îţi tluci ,,iaţa în v.tltoal'ea zilnicelor litpte. 

Dacii cerul, fă1•ii pic de no1•, îşi pierde ceva din albastrul cu1•at -
al locurilor cu atmosfera mai plinii de apă, în schi111h l'ă.săritul ~i a. 
pusul -soarelui sunt de un farmec deo~ehit. 

Mă al1au1 pe treptele de 1narmoră ale deah1Iui 1le lâilg·ă .Agi
ghiol. Soal'ele Jăsat în dosul st.\ncii de piatră, p1·oiecta umhra ei pesLe 
jumătate din satul a.~ez~t la capătul ghiolului cu acelaş nume. Gal„ 
henul cârnpurilor de toamnă părea lÎl1:ai inchis1 ca :jÎ cănH n pull>ere 
ile ani' el'a irnpră!Jtiată peste tot. Spre miazăzi, din nazemul intin~, 
o Îlnensl'i. oglindă de argint, se arată in toată curăţenia 5i fn;rttusetea 
ei, I. Popina, cu n1arginile pietroase, în1purpurate de reflexul ultime
lor raze !le soare. De după dealul de la răsărit se zăria sclipirea tur
nului hisel'icii din Sarighiol, la care duce o şosea ,lreaptă ca o ,1un({ă 

tle penson. Ilraţele mol'ilol' !le vânt ahia se mai mişcau în adierea 
leneşe a vilntnlui, ca 1tlşte atipi 1le pasă1•e uriaşă; iar în (lepiirtare 
pl'aful răscolit ziua întreagă form,'l o pânză. deasă ce se lăsa 11este 
ogoare. Dnios snna flnernl ciohannlui obosit, ce-şi mâna turma spre 
sat; trăgănat .îi riis1n1ndea armonica flăcăului ce a5tepta să se giitiascii 
01:1piiţul; concertul se complecta · prin rit111icn l tlangiit de tiilăng-i, c11 
sunete 1liferite1 de la cireada ce intra în sat .intt'un lnng· şir, ori c11 
-!;Câti.Utul cumpenelor dela fântitni. Cortina cenuşie a ce1;ului încins 
de focul soarehd, se lăs.it jncet spre orizontul îndepărtat1 făcânil lor
albastrului întunecat, pe care începeau să :;clipiască lnminile 1nai~ ho

ghioase şi n1ai limpezi, pare-că, <iec(t ainrea. 
Ci\mpurile toropite <le d.og-oreal:1 1.ilei. învîe snh tnne1.eala la cd-
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ipilol' o.4pţji , seninei pe c1in1l pacea se intinde asupra sat1.1lui, frun
i.ele ogoarelor se desdoesc, sugân(l cu lii.co1uic picii.lu rile tle rouă, câ
pii.t:lµ,ţ\ noi puteri pentru a reiista ziua urn1ii.toare. De aceia, când zorile 
încep ş~ încondeieze cerul cu culorile lun1inoase t1i cân(l cioo,\rlia n1td 
ha.rni~ii. cleqât toti se- înalţii., c:tn tând irnnul r.te 1li minea.ţii., înfăţişarea tâ 1n
pur-ilor. I! ~lta _(lec,lt seara, Peste pulberea (le aul' s'a presii.rat argintul 
,Je rouii.,,jio: ogoarele cu l>ritz:da rii.sturnittă r;nnt pete negre, speranta 
1le ~n an, neregulat asvilrlite in cuprinsul orizonlului. Nol'ii ele prnt' 
ila. ct1 ,seară sunt în.locuiţi prin ceaţa alburie, uşoară, ce incepe- să se 
ia(lrepte S!H'ţ faţ,t ghiolului, în jurul K'ingaşei insule, invăl uind-o iu
tr\tn g·iu4riu itşor, pii.zincl-o mai înllelung (le căltlu1•a soal'elui. Fun1 ul 
1le ve .liţ case se dtlică întocin,d ca pe vrenu1ri de g-e1', drept iu sur;, 
iar găinile îşi tl',il11hiteazii hărnicia prin c.otcotlăcitul lor preh1Il;.l.'. 

DiA drun1urile n1a:·i, ca şi de pe ulcioare, ies, 11i.tnate de vre-un 
1Jăataş son11101,:os1 ce-t1i stnlnge cii.1naş~ la piept, c,\te două trei oiţe cu . 
r!api:a zh\tnlalnicii. în frunLe, indrephintlu-se cii.h·e ciobanul ce aşteaptă 
,i:ţ~mat 1le hii.ţ, Purpuriul aurorei tlis-piu·e; discul ro() al soarelui se 
arată de uupii. coline; o zi tle nii.1luf începe otlatii. cu el. Stepa îşi reia 
asyectul obişnuit; v(lntu1 iese cli11 culcuşul sii.u, u11\11,\.nd pra(ul ile 11 o 
ih·urn. Aceiaşi inl'ii.tişare 1,e prinde de J)e v,i.rful i-,ing-uratc,:ltlui Ucui:-;
Le11e1 ca şi tle pe Deal ul-i\iare, De&li-Caira, ori Orta-bail'. 

O nouă ;:;chim.bare spre miazii. noiLpte, ,le pe unul din tle„lurile 
1,1ii.rg'iD.aşe Dunăl'ii. Cel 1nai înalt şi n1aî inlius e lle~lepe, de lilni:;ii 
MahrntHlia, recunoscut de lleparte prir cele 5 ~!1ehu ri a le cre~tei ~ale 
ilespicale în s1ire salul cu acela~ n urne. El face par le tlin marginea 
~h'ii.:,eche a Dobrogei, rii.n1asii. i11 picioare la ruinarea 111ijlocului. J•:1 
1les11art,e c<ce a f,osti> tic t(Ce va fiii, lumea străbunii. rlin pii.m,lntuI do-
1,ro{;·oan, zidit (lin pietrele cele n1ai vechi, formitte iu oceanele pri
mitive, lle luruea nouă ce se clădeşte azi, prin ajutorul Dunării ue 
\'llte ,le departe. 

De J)e Ilcştepe o-chiul se Ollihneşte pe inlinsu! e-,1.mp tle inu1Hlatie 
al deltei, tlnpă ce s'a rii.tăcil prin vii.iugele lal'gi şi thhnhnrile pietroase 
ale Dobrogei. Ca o linie tlreaptii. se intimi dealur1le rlela Prislav, ;\Tal
c:oci, sau al 111onun1en tnl ui tle lângii. Tulcea. 

fn .inşirarea lor în spre 1niazii. noapte, la 111ar;.sinea detdtu·ilor 
rle ll'larmorii. nud noui, ele c01npleteazii. sen1n ul tle în trehare, pus .in 
dreptul Dobrogei de către Suess, cel n11ti buu cnuoscii.tor al inlii.ntuirii 
h1ă.ltin,ilor tle pe faţa păn1:'tntului; acela care a descurcat_ pentru în" 
t,U-a oa.rit liniile mari arflitectonice ale coajei planetei noastre. De unde 
n rămas Dobrogea, usv,\rliţii. între ~{o.ren Neagră şi înL_in~ele eân1pii ale 
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' Bureacl:thli şi Bărăra.nului? Cu cine &e continuă în adâncul pănnlntnlui 
ruina aeiasta a unei v.iohi -şite rrn1nloal'.'.e? Cu Carpaţii nu are nici o 
lfl@\lttură ; cu rr1nutii Cdrneii o slU:hii înrudire. In toate părţile seufun. 
dături au rupt firul de continuare. Fă.rit sii vrei, mintea s,e îullreapl,ii 
spre ruini analoage- l\'Iasivttl Ilohem, Vosgii, Pii.durea Neagrii: - care 
rrtărginesc Carpaţii la nord, care au oprit înaintarea valurilor piirr1un
teşti, ce s'a.11 asv{trlit unele peste alte]e, ·îniiltântl Alpii măreţi. Şî1 în 
adevăr, singura explicare a enigmaticilor munţi dobrogeni, e că ei au 
rămas pe păm·11ntul ţării noastre, rnartorii unor ltnni veţhi, stălpii 

neclintiţi din o şiră muntoas.ii ee înlocuia, în adoleseenttt pănlântului, 
lanţurile de azi ale Alpilor şi Carpaţilor. Ei re1;rezintii, în mozaicul 
de pietre din DoJJrogea, îndepărtatul el'i. De cealaltă parte a gi.1.rlei 
se în tinde teurelia pentru rrn.Une. 

Adunflnd apele d~ pe o sup1·1.uaţă c,U Germa11ia şi Austria la 1tu 

loc, amesteeii.nd în alJJia ei lo.riă eristo.lin ul pârâiaş alpin, ee isvori.iş t.e 
din capătul Vl'e-nnui gl1eţar, eu Iskerul repelle din Balcani, Tisa ceri 
11):Hoasă, ori cu· Siretul ce curge prin lnrrciie atât de ci1ntate, Dunărea nu 
mai putea duce noianul de nomol ce i~a nu1i rămas, ciupii.ce a !rtsut în drum 
o mate parte clin el, înăltii.nd numeroasele ostl'oave. Ajunsă cu apele 
~le in liniştitul golf al i\Iării Negre, ce înainta cam până în dreptltl 
Calaţilor, rneren:a vărsat tot ce a aclus. Si astfel de]u Uniaţi şi p,1n1i 
la Chiliu şi Sulina, J1olovanii rostogoliţi, sfiirân1ati, din Alpi, Carpati 
.şi Dalcani, prefăcuţi în rr1âlul ce tlu~burii apa, s'au îutfrlnit în f1.1ndul 
~·olfnlui, şi din îngrămădir'ea lor s'a forrnat Delta Dunării, -acea supra
Jaţă de p/lm,1rit de peste 2.300 krnp., peste care apele lenevite curg 
prin trei braţe, întortochiate. 'Din înndul rnă.rii, pe 2.i ce rr1erge: se înalţii 
piimâ.ntul cu ostatecii tăsho.aelor duse între ape şi pietrele 1le pe vâ1·· 
fnl n1unţilor îndepărtaţi. Fir cu fir, odată cn revn:tsarea de primii.vată, 
se îrr1 prăştie pe su1,rt1Jnţa inunda tă ca .~i în rr1iinoasa vale a Nilul tti, 
ridicitnd din fundul o.pei sărate uscatul pe care oamenii se pot stabili. 
8i în această cetlite nouii., zidită din ruiri'area treptată. a /'.atnicelor înăl
ţimi europene, o viaţii. nonă, îmJJel8ugată, var-iată, se iveryte. De;ta D11-
niirii e un !nrnicar de plante şi animate, adn1>tate la condi~1ile nesta
bile de xnari inundaţii sau uscăciuni. 

Aci nu au vutnt încă prinlle rădăcini ar1,orii statornici. Stejarii 
plopi, sau salcâmi nu se găsesc dec,î.t pe grind uri, acele rididi.tu1·i în 
mare parte năsipoase, ce se ~in can1 patalel cu marg-i-nea rnării şi care, 
fotmate de mare, i-o.u fost d 11şn1ănoase. !n adevăr, ele au separat, ca 
nişte praguri golt'nl clin ?lfarea Neagtă ce se întindea p~1nâ'n s11re Ga
laţi şi o. u făcut sii se ri,li ce ,leita, care n 'a ajups încii peste tot Ia îniil
ţimea feţei j\fl\rii ; cele rrwi rr111He g:'\rle din <lelti'l î~ i an fnncl ul c11 

'l - 2 rnetri ~11 h i\t:u·e1 a.sa înciU, dacii. n 11 ar fi grind nrile ca nifte 
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zaga:.:e, val urile răscolite de cl'ivăt ar pHtea să se !'ă1,;toarne peste-i-0-
cul unele odată erllu atotputernice. Don1nia del_tei are stufăr.işul a.şa 

de des şi aşa de mult, cum nici în şe1,;urile mlă~tinoi~se ale Dunăl'ii din 
Ungarill nu se înt,Unesc. El formează covorul verde ce se î'ntinde pestEt 
delta văzută din depărtare; el constitue ascV'nzi.şul lunilor, vulpilor ~i 
mai tlle;-; al mistreţilor, singurele animale mai mari din deltă; el e 
ţinntl11 în care cu~bilrile păsăriloJ; felurite iz;i extrem de Ul~i:neroase 
pot fi adăpostite, după cum. tot stuful e agentul înse1nnat ce cont.ril:me 
la înălţarea deltei, Prin trunchiurile sale subpământene, p1iin crengile 
111lădioase, încloite d.e vânt şi îrr1pletite cu rădăcinile întârr1plătoare, 
stuful formea.ză plaurul, ce înaintează dinspre grinduri în lc'lrgul băl 
tilor, plutind ht fata apei 1

). ln acest tesut des de stuf plutitor, cu 
frunze putreiite, amestecate cu prllful adus de vânt, cu nămolul adus 
(le ape, se1nintele plantelor 1şăsesc loc de încolţit. Iar când între. plaur 
~i fundul băltii nu este n1ultă apii şi că.ud năn1olul depus deasupra 
lui în vremea unei inundaţii mari e din cale afară ele mult1 podeala 
aceasta de stuf împletit se prinde ele fundul lfâdelor, înălţându-l. Când 
lli\l conti-a, plaurul s'a desvoltat prea în, largul JJălţilor, se rl.lpe ca ~i 
ghiaJa de la poluri şi nu rare ori se zăresc insule înverzite, plutind 
pe densupra bălţilor ca nişte "llaS-e - fantome n1t\nate ele vânt1 cn 
lirmea lor de pasări ori alte vietăţi, 1: 

Si astfel contrastul dintre restul Dobrogei şi acestă hucată de 
plimi\ttt apat·e şi mai hătător la ochi. Nu e nun1ai opunerea între trt
cntul ce se stinge încetul cu încetul şi viitorul care naşte din valutile 
opei, ci e sărăcia vietu stingherite, lupta întl'e !'irul de iarhă ~i u~~ 
cficiune, faţă de belşugul formelor ce nu ştiu ce e l'oamea şi setea. 
Si prin aceasta se con1pletează bogata variaţie a bucăţii de pă1nint, 
oe a fost 1·ecăpătată din o pribegire străintL, prin sângele vărsat la 
Vidin şi Plevnaj legând-o n1ai sb'tlns, cu o c1ngătotlre de fier, de pa
lria-inan1ă. Nt, prea an1 ştiut însă p,ină acun1 să o preţui!Il, 'ii nu ne-an1 
•lat sean1a de pecetea cal'acteristică ce ponrtă în orice direcţie, această 
insulă de pământ ce atrage mai mult pe străi(!i spre a o cunoaşte. 

Eit ar da de studiu la genel'tttii întregi de 1nuncitori. Orice 
specialitate de ocupaţie an1. lua, ÎtlÎ găse:;;te câmp de activitate lar;, 
variat, interesant. ;fo:i.aie~1l de pietre ce o con1pun, aşezate după o 
arhitectonieă · ne!.l umerită1 cu seninele unor vechi urrne de vieţuitoare, 
va tla de lucru n1ultă vreme g·eologilor ~i geogTafilor. Şuviţele tle 

• 
roce eruptive, întovărăşite uneori„ de îngrămădiri lle minerale folositoare, 

• 
1
) A :ie vede~ studiul deta.l at al delt i şi numeroasele fotoirafii din 

viaţa <>i„ 1n Jn!emnata. lucra.re apă1·ulă. de CUl'ân<i: Hr, .(-ntipa: R•r;inn,a inun
tl~b1lă 11. DL1năl: ; i, Bucurestî 1910. 

' 
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o fac de pe a:cun1 ca singura regiune cu viitor nuu1er; felurite a.rri-
1nale rarl1 trecătoare sau cu trai local îndelungat, continuu, ar fi un 
însemnat câmp de studiu pentru zoologi, după cum plantele de stepă 
~i mai cu seamă asociaţiile de viată din bălti şi deltă, ar pro~ura 
imens material pentru botani~ti. Chestiuni de ştiintă curată ca şi apli
cările ei variate aşteaptă a fi studiate, cercetate, pentru a da solutiuni 
problemelor celor mai însemnate. Dar istoria veche a popoarelo1· ce 
au. dat însemnătatea cuvenită acestui pământ? Ten1eliile cetăţilor vechi, . 
mai răspândite ca ori unde, ce se ţineau lant de-dlungv.l Ih1t).~rHn ca 
şi în largul uscatului, se distrug de vreme sau de ne.ştiutori şi tot 
un străin. a trebuit să atragă atenţia asupra lor. In sfârşit etnograful 
şi antropologul, ce ar vrea să stutlieze cauza emigrărilor orrieneşti şi 

manifestaţiile lor, ar găsi în Dobrogea terenul cel mai favorabil. Aici, 
poliglotismul şi amestecul de neamuri, ce şi-au păstrat încă individua. 
litatea, se arată până şi într'un singur sat, cum e GataJxij, ,fc5I'mat din 
o. mal1ala italiană nouă, una nemtească veche, alta bulgărească, prinb·e 
care elementul ron1,lnesc e împrăştiat de împrejurări. 'l'otul e$te b1-
teresant în Dobrogea: rnanifestarea naturii ca şi a oarnenilor;: păn1ânLol 
ca si tot ce-si scoate hrana din el. A o cunoaste e Q (la.tor-ie: 11u lltl· "' . ... ... . . 
mai fată da ştiinţă, cât fnţ.'t <le legătura ştrâns~ ce trehue ş,ă t.i~ \t);lili 
provincia ttoastră trans(lanuhinnă cu pntria-marnă. 

·.I. SimJonescu. 
P1·orq~or uni,vei-slta~ 

. '' 
• I I • 
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NOTE f\SlJPRI\ TI\Tf\RILOR DIN FERVELlf\ 
tle 

I. DUMITRESCU 
tn vil t,'\l„ r 

I 

Agricultura. - Ceea ce mi-a atras luarea aminte în d·eosebi, 
in timpul muncilor agricole, este. felul cum obişnuiesc Tătarii 

sfl semene fasolea, pepenii etc. 
După ce ogorul a fost arat şi grăpat, toată familia, - bă· 

trâni, femei, copii, - porneşte buluc la câmp, unde se apucă 
de lucru. Mi-a câştigat admiraţia mai ales felul cum aplică ei 
principiul diviziunii muncii. 

Mai intâiu un t~tar, cel mai vânjos dintre toţi, trage cu o 
greblă grea, ca;·e are numai tr„i dinţi: doi la· margino şi unul 
în mijloc, nişte linii paealele de la un capăt până la celălalt al· 
arăturii. Grebla aceasta are o lăţime de vre-o GO -80 cm. şi o 
coadti lungă de peste 2 m. Omul o apucă de coadă şi o târăşte 
peste ţărâna proaspătii, jar cei trei dinţi, în mersul lor, lasă în 
urmă trei dâre paralele. Când aiunge la capătul ogorului, omul 
se întoarce, fixează grebla la locul. cuvenit şi porneşte înainte, 
zgâriind alte trei dârd paralele alăt•Jrea şi aşa mai departe. 

Pe u, ma lui păşesc imediat copiii - cei mai mici - cari 
ţin în stânga o batistă plină de seminţe. Copilul ia r:-ămânţ'l din 
batistă cu dreapta, atât cât poate apuca îutr'un pumn, şi apoi 
o înşiră la distanţe egale p~ dârele greblei. Se preFeră la această 
ocupaţie copiii, de oarece ei sunt mici, sprinteni şi nu obosesc 
uşor stând atâta vreme aplecaţi de mijloc. 

Pe urma lor păşesc flăcăii, fetele mari, sau chiar femeile. 
Acestea ţin în mână nişte beţe, lungi de câte un mef ru şi ascu
ţite la capătul de jos. Ele înfig băţul în pă111â('Jt chiar lângă să
mânţă, aşa încât, scoţând băţul din pământ, !!ăn1ânţa să cadă de la 
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sine tn gaură. Pe urmă c9Jcă gaura ,cu piciorul şLsămânfa este 
asigurată astfel impotriva pasărilor. Se preferă la această lucrare 
flăcăii şi femeile în locul copiilor, ca mîjloc de control,,,: cepiii 
fiind cam sburdalnici şi aplecaţi, poate. spre joacă. 

r nteresantă privelişte să vezi pe Tă tari la semănatul fasolei 
şi pepenilor. Privind pe ogoare. vezi grupuri. grupuri de oopii, 
de flăcăi, fete mari şi femei, iar în frunte Tătarul cu grebla. Şi 

toată ziua, ei. cântă îR cor - câod unii. când alţii - nişte cân
tece trăgănate şi monotone, cântecul muncii semănatuluj, care 
răstrnă în tăcerea câmpiei. Astfel ei îndeplinesc muncile agricole 
cântând. Ce păcat că sunt oameni aşa de ascunşi ! Altfel am 
putea să ne dăm seamă de natura acestor cântece, în care am 
putea desceperi un anumit ritm al 1nuncii. 

Băuturi. - O băutură tătărească este şi „câmâs •-ul (cumis). 
Nohaii ii prepară din lapte de iapil. Modul preparării n'am putut 
să-l aflu în amănunte. lVli sta spus numai că laptele de iapă se 
pune în n fşte vase şi se păstrează astfel la răcoare.· Câmâs-ul 
se întrebuinţeaz-ă ca răcoritor şi Nohaii se cinstesc eu această 
băutură cum se cinstesc Turcii cu cafea, sau Românii cu1 ţuică şi vin. 

Obiceiuri ciudate. - lntr'una din zfle un Român octogenar, 
un bătr~n care-ţi impune resp~ct prin trecutult faptele şi înfă

ţişarea lui şi care trăeşte de mult în Dobrogea, mi-a spus că 
exjstă o ramură de Tătari--Nohai pe cari ceilalţ, ii numesc >,Câz<il
naş". (capete roşii). (;a .ciudăţenie în ob~ce-iurile lot, aceştia nu 
respectă aici un grad de rudenie în relaţiunile lor sexuale şi ·au 
o anumită caracteristieă etnografică. 

Bunăoată, prin sărbătorlle Baeramului toaie femeild din 
sat se strâng într'o casă .şi toţi bărbaţii într'tdta. Int, 'o ·cameră 
din a treia casă femeile îşi lasă gtăn11dă, fiecare, plrte1 cea mai 
intimă a îmbrăcăminţii şi apoi se retrag. Pe urm1 vin, bărbaţii, 

unul câte unul, şi-şi alege fiec1re din grămaclă o rufă- şi ieşind 
cu ea pe mână, se duce la casa unde sunt strânse femeile, o 

• 
arată şi întreabă cui ii aparţine. Stăpllna tşi recuno~şte albitura 
şi-l însoţeşte apoi pe hă:r-bat la casa lui, indiferent dacă-i' este 
soră, cumnată, sau vre--o altă rudă. 

La început n'am_ dat crezare acestei versiuni şi, ca să mă 
conving, am căutat să cetcetez.- Să nti se creadă însă că· am în--
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treb.3t- direct pe Tă1ari, căci oricum. i-ai lua, nu vor să„ţi spul'lă 
nimic din. tainele obiceiurilor lor. Ca să-mi ajung scopul, m :am 
legat de unul din sat, poreclind:i-1 „Câzâl-B~ş" şi. bătându:mi 
joc de el. TAtarul, scandalizat, a început să protesteze, lepădân
du-se de această poreclă infamantă. 

Văzând efectul, l'am întrebat de ce osândeşte pe • Câzâl
Başi şi mi-a răspuns că aceştia sunt un neam sp.urcat, car~. nu 
ştie de rude, de milă, de Dumnezeu, de nimic. Luat din scurt, 
mi-a mărturisit şi despre ciudatul obiceiu de la sărbătorile aae.ra
mului. Şi, fiindcă tot aveam îndoeli, am procedat la fel şi c.~,, un 
al dorlea Tătar, care mi-a mărturisit la fel. 

Ca adaos, menţionez faptul · că virginele • nu pa.rticipă la 
practica unui asemenea obiceiu; dar n'am putut afla dacă, par
ticipă flăcăii. 

Prin părţile din spre Maogalia nu se află Câzâl-Ilaşi; însă 
m1 s'a spus că s'ar mai găsi, poate, pe la Hasancea şi Biul-Biul. 

Obiceiuri şcolare. - l'l toamna anului 1Hl9, când am 
por.nit prima şcoală românească în r ·erveli.a, ~m g·ă?it un l9ca I 
destul de bun, clădit de Tătari cu chelt1Jeala, lor şi ser\'.i~d- drept 
şcoal t1 turcească. 

Ca învăţător servia hogea din sa_t. 
Metoda de a ţine discipli_na -Jnainte vreme şi chiar şi a,cum, 

îo unele sate - este medievală: se bate cu nuiaua, sau cu to
iagul, la talpa goa!ă, aşa încât bietul cop_il nu mai poate umbla 
câte trei şi patru zile. . . 

Voiu nota aci un obiceiu tradiţional ce dăinueşte î_n to,ate 
şcolile turceşti şi tătăreşti din Dobrogea. 

După ce copilul ajunge să cunoască literele, să huchiniască, 
el este trecut Ja Coran, Evanghelia lor. Cu prilej ul ~cesta se în
deplineşte o anumită ceremonie. 

Toată şcoal_;J, băeţi şi fete, pornesc în rând, doi câte ~oi, 
la casa celuj ce schimbă cartea şi ia pe·ntru prima oară Coranul 
Pe drum ei cântă în cor un cântec religios. Ajunşi la uşa pă
rinţilor şcolarului, ei mai continuă putia cântecul, şi se aşează 
în semicerc pe vine, având in mijloc pe co!egul sărbătorit. Unul 
din elevii mai mari recită o rugăci une. După terminarea ei, se 
scoală cu toţii in picioare, iar părinţ ii copilului aduc nişte tăvi 

în care se aria „bac~iş"-ul. Una din tăvi e plină cu nişte plăcinte 
• 

• 
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tnicî, onltlite Kcatlanzâ,h destinate învăţittorului,.,hoge; iar ceaîaltâ 
cu floricele de porumb şi cu gogoşj de făină, prăjîte în uleiu, 
numite 11 uiciJ.m", pentru şcolari. 

Jn urmă top copii pleaCă spre şcoală îo ordine, doi C'âte 
doi) cântând acel aş câo tec religios oa şi la venire şi a~ând în 
mijlocul lor pe sărbătorit, care poartă Coranul înfăşurat într'o 
batistă - ,,cevre". 

Ajuntii la uşa şcolii, ei se opre,c, se aşează în semicerc, 
iar hogea, stând în mijfocul lor, face o slujbă religioasă,_ după 
care intră tu toţii în şcoală. 

ln clasă, toţi copîi stau Jos; hogea î-n picioare. El face din 
nou o slujbă religioasă copilului care a trecut la C.or.an, după 
care elevul îi sărută mâna şi-i dă ca «bacşişll batista «cevre" în 
care a ţinut Coranul înfăşurat-_ precum şi ceva bani. 

Apoi un băiat mc:i mare împarte tuturor şcolarilor floricelele 
de porumQ şi gogoş·le 11uicum" care ~unt consumate acolo, în 
clasă. Hogea se împăr1ă~eşte şi el cu plăcintele 11 catlamii". 

Tradiţii vechi. - In amintirea Tătarilor tră feşte şi astăzi 
încă o tradiţie despre Hanul Tamerlan. căruia ei îi zic „ Temir
Le12'', Iată oe spun ei despre acest sângeros conducător al }')r: 

Temir-Len şi-ar fi luat hoardele sale de Tătari, ar fi trecut 
peste o apă mare - al carei nume ei nu· I ştiu - şi s'ar fi oprit 
în fata Bagdadului. cerând Padişahului de acolo provizii şi bani. 
.Şi~ de oarece Padişahul nu i-a făcut pe plac, Temir-Len începu 
să prade şi să omoare în toate părţile cu ·atâta duşmănie şi săl
băticie, în cât de atunci, s'a stârnit la Turci mul 1 ă ură şi dispreţ 
înp.otriva Tătarilor. 

Di,pă pustiirea ţinuturilor turceşti, Temir~Len intră şi se 
aşeză în „Crt1m• (Crimea). de unde, cu hordele de Tătari, năvăB 
în ,.!vfag}liariştat" {Ungarîa), pe care a jefuit-o cumplit. Pe urmă 
s'a întors iar tn Crimea. Tot atunci au trecut Tătarii şi în Do
brogea, şi de atunci - spun ei - au rămas unii din ei şi pe aci • 

• 
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REC E:·N Z 11 
' 

'.· S. ·Mehedlnti: Caracterizarea etnografică a unui popor prin 
nzunca ~şz uneltele sale. 

(Oiscurs rostit la 6 Iunie 1920, în şedinţa so!en1nă. a Aca
den1iei Române). Bucureşti 1920. 
L.• 1 

·, Oupă cuvenita comemorare. a dispărutului Academ·ician Di
mittîe· Sturdza, la al căru i scaun din înalta i11stituţie culturală 
estG ·chemat acum d. S. 1\tlehed inţi si a cărui figură sufletească, 

' ' 
iugrăvită în câte-va trăsături, cu o rară 1năestrie de portretist, 
este reînviată în lumina concentrată a cugetării. sale et-ice; de . 
către·· noul Academician, - autorul trece la a doua pârte a cu
vântării sale, căutând un răspuns întrebării: · Cum se poate ca
racterizil i1n popor cu ajutorul ştiinţei etnografice ? Care e pentru 
etnograf punctul de perspectivă în deslegarea ·acestei probleme? 

· Pentru etnograf, în mijlocul tuturor cercetări lor s·are despre 
om, stă ca un pol de orientare unealta şi rnunca. lntr'o lucrare 

. speti ală: «Principii de. etnografie aplicate la evoluţia popoarelor» , 
(prezentată Academiei spre publicare la 30 Ianuarie 1920), : d-l 
S. Mehedinţi a căutat să arate că toată .desvoltarea 01nenirii, 
începând dela starea de hordă până la treapta de. popor şi TZaţiune, 

. se leagă în mare pa,·te de muncă. De asemenea în «Altă creştere)) 
d-sa a pus accentul pe şcoala rnuncii, aşa că chiar caracter.ul 
oanienilor era acolo verificat în ultima instanţă tot. prin n1uncă 
Studiul de faţă nu face decât să îndepliniască. cât de sumar 
ideile din acele lucrări, arătând, cu deosebită privire la Români, 

• 
că nu numai viaţa socială în genere, dar chiar. manifestările ar-
tistice - cele mai subtile dintre toate - trebuesc considerate, la 
originea lor, tot în legătură cu 1nunca concretă a poporului res
pectiv şi deci, cu uneltele .Jui. 

Intre toate vieţuitoarele,. num(Ji omul are originalitatea de a 



hu se fi tnul{urnit cu organele date de naturii, ci şi·:a adaos aiteJe 
artificiale - uneltele. Prin unealtă «homo sapiens>) ·a făcut' primul 
pas în cariera sa specifică. Al doilea pas a fost, fireşte, nzun.cq„ 
In toată seria animală singut omul munceşte. Ori cât de meşter 
e castorµ!, neavând decât ferestre.ul dinţilor şi mistria coadei, 
- iezăturile şi colibele sale au atins o limită, pe care capacitatea 
de funcţionare a acestor organe nu o mai poate depăşl. 

Deci rezultă că nunzăru/ uneltelor şi intensitatea muncii" vor 
fi două criterii fundamentale, după care etnograful măsoară ri~ 
dicarea he.cărei grupări omeneşti în ierarhia umană, sau în omenie. 
A aduna deci uneltele de care s'a slujit, ori se slujeşte .u11 neam 
e cel dintâiu pas în cercetarea lui ştiinµfică; a· observa apoi 
nzuncile lui e al doilea pas pentru a pătrunde până la lsvorul 
uneltei, adică în sufletul omenesc. 

Din întreaga serie animală sing.ur omul este activ cu. re
flexie. modelând înadins materialul, forma şi mărimea unelt~lor 
sale, după cum cere trebuinţa. Singur omul a deve11it creator. 

Animalul doar mănâncă, doarme şi, in tinereţe, îşi descarcă 
o parte din prisosul energiei jucându.;.se. De aci urmează că 

unealta ~i muncll cu uneltele ar putea fi un criteriu al evoluţiei 
omenirii nu numai în ce priveşte laturea materială a vietii, ci 
chiar cu privire la manifestările sufleteşti: descântece, superstiţii ,,. 
culminând apoi în ştiinfă şi artă. . 

Şi iată cum se poate . dovedi această afirmare, Mai întâiu 
în ce priveşte muzica : 

Orice muncă cu uneltele e de obiceiu însoţită de sunete. 
Când taie un trunchiu, lemnarul icneşte după fiecare lovitură 

de topor. Icnh'ea aceasta, incon~tient exagerată, devine un fel 
de tact al muncii. Fierarul dă una în fier, alta alături în il~u; 
bărbierul una în părs alta în gol.. Munca are deci nevoie de ritm, 
care~scapă pe lucrător de încordarea atenţiei şi-i economiseşte 

puterile, armonizându-i miş ;:ările. Tocmai din acest ritm al sune
tefor legate de muncă s'a născut muzica, atât vocal4, cât şi 
instrumentală. 

Toate muncile Primitivilor sunt însoţite de inuzică, Li
vingstone povesteşte că Negrii Mak9nde lucrează c.u r&vnă; însă , . . 
la răstimpuri., unul trage câte un chiot, care e repetat de . toti 
ceilalti tovarăşi. Femeile Negrilor se aşează cu sapele în şir, iar 
înaintea lbr stă unul cu toba: bunz ! Prăşitoarele dau toate cu 
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sapa 'în pământ şi fac un pas înaiote. Bun1 I -- alt .pas ... şi tot 
aşa., pă11ă ~e.ara. La Eschimoşi cea mai mică · trebuşoară e inso• 
ţilâ do acest monoton şir de sunete: do re n1i fa, fa nzi re do, 
dci riu~ re fa, re, fa; n1i do ... şi tot aşa la infinit. Pe mare, când 
vâsl~şfi r,sunt mai numer,oşi, cânt.ecul cu tact e cum nu se poate 
niai firesc. ln Georgia, prăşitul păpuşoiului şi culesul st.rugurilor 
se face şi" azi cu cântec. aare tine de dimineaţă până seara. ca 
un ,tact': ~o opa> opapa> opa, io, io, apa io. Estonii şi Le ţii se• 
c-erau încă în sec. XVllI după tactul cimpoiului Cositul fAnului, 
întorsul brazde,lor se fă0ţau tot după cântec; de, unde o fată cân
tăreaţă înseamnă acolo o fată harnică. 

Altă dovadă ,ă muzica a izvorât întâi şi întâi din sunetul 
ritmic al uneltelor cu care omul munceşte e împrejurarea că unele 
insfrtuneJZfele nutzitale sunt simple modificări ale uneltelor. Teba 
Negrilor nu e de. cât piua căptuşită la gură cu o : pi-ele. Har,~. 
mand(')Jina, cobza, \tioara ... şi alte instrumente c:u coarde sunt 
numai nişte transformări ale arcului. Dacă se mai adaogă o tidvă, 
ia1ă şi cutia de resonanţă. 

Mai bine de cât instrumentele muzicale, ne arată legătura 
cu munca vorbele cântecelor ce însoţesc melodia: luntraşul vor
beştţ de luntre şi v~isJit, pescarul de undiţă, vână-torul de - puşcă, 
tesătoarea de furcă, vârtelniţă şi războiu, ciobanul de oi,. etc. De 
aceea folkloriştii ar trebui să urmăriască pas cu pas melodiile şI 
cânte~ele, culegându~le nu din auzite, ci chiar din văzute, adică 

notând pas cu pas des/ ăşurarea ntuncii alături cu intonarea cân
tecu tui respectiv. 

Pent,ru etnograf azi nu mai e nici o îndoială că la început 
muzic•>. a avut o strânsă legătură cu ritmul muncii şi răsunetul 
uneltelor şi numai cu vremea s'a despărtit complet, pentru a de
veni arta sunetelor pure. 

De asemenea şi danţul a fost odinioară legat tot de imi- · 
tarea muncii. Laperouse descrie un danţ al KamciadaHlor, re
prezentând o vânătoare de urşi. In Madagaskar, femeile samănă 
orezul mergând în şir: Infig băţul, pun grăunţele, calcă cu pi
ciorul. apoi fac toate alt pas ... Privite de departe, par'că ·{dăntu· 
iese ca pe scenă. ln antichitate călcatul strugurilor se făceâ după 
tact - un dauţ în toată regula, potrivit cu sunetele cimbalelor. 
Pentru că imită munca. de aceea danţul primitivilor se face nu 
numai cu picioarele, ca la civilizaţi, ci şi cu IŢtâinilet umerii, 
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genuchii, pintec~~e .. cu tot corpuJ, Danţul modern tango ,,;e o 
neghioabă întoarcere spre sălbătăcie. Dela arta coreografică-pură · 
am luriecat un moment iarăşi spre bestialitate". l· · 

(:u timpul şi p·e în~etul cântarea, danţul şi muzica 1nslru• 
n1entală s'au deslipit de muncă şi s'au diferenţiat.. Acelaş i lucru 
s'a întâmplat şi cu poezia .. Munca fiindî11sotităde-sunetul, u:oeltei 

şi al vocei (de obiceiu o interjecfie repetată ritmic pe o mioă, 

variaţie de sunete), e destul un pa.s şi acest gun~uri.t., ca de , 
copfl se schimbă în graiu lămurit, în cântare cu vorbe, care ,des- · 
criu acea muncă: vânătoare, pisat de grău~ţe, sau ce va 1fi. Iar 
de aci drurr,ul duce până la exprimare de idei .şi simţiri i 1î11. Je-. . 
gătară c.u munca şi alte manifestări ale vieţii, adică poezia .pr.o
priu zisă. independentă nu numai de muncă, ci .şi de cântatea 1 

şi danţul cu care era legată la loceput. Prozodia greacă şi Jş,ţină 

nu e decât un reflex al vorbei cântate şi dănţuite. De aci şi nu
mele de picioare P.entru măsura versurilor. la,nbul şi troheul i
mită săltatul călcătorului de struguri; spondeul reprezintă două 

lovituri alternative, dar egal de puternice, când bat-de -pildă faţă 
io faţă doi inşi aceiaş fier; dactilul şi anapestul imită ritmul 
ciocanului, care aci loveşte fierul, aci nicovala; metrele, peon.i<:e, 
imită ritmul paşilor la arie, etc. r 

Ca şi poezia, dease?Ţlenea şi pictura, sculptura .şi arhitectura 
îş, au originile lor tot în muncă. De la colibă _şi până la templ~ 
e una şi aceia.şi idee întrupstă· : nevoia de ad !postire şi .munca 
pentru .clădirea . adăpostului. Pentru pictură trebuie să ne, întoar
C€1n până la desemnurile colorate din cavernele omului M,qg(ţa
lenian, care se ajuta Ia vânătoare cu desemnul - descânte~'., zu
grăvjnd pe pereţii peşterilor scene de vânătoare, ca să aibă 
nuroc Ja vânat. - Frumoasele meandre ale chenarului unei am· 
fore greceşti, servind nuruai ca podoată, îşi au originea in biata 
oală paleolitică,-născută ·şi ea din co.şuieţul de crengi şi ierburi 

' un.se cu lut, de care. strămoşii noştri sălbateci ~i f rcJţlÎ no~tri, 
sălbate,cii de azi, se slujesc. să pună apa de încălzit la foc;. ~he
na.rul amforei şi alte linii ornaIŢlentjce corespund urmelor pe 
care împletitura primîti:vă le-a lăsat in lutul exterior delenit a-
poi oală.: I ·· 

Astro1Zoniia .s'a născut din pracfca na11 igaţiei. Aritr11efiC,Q1 

ştiinţa cea mai abstractă, are şi ea originea tot în ~lementele 
concrete ale vieţii de toate zilele. Schimbul a născut calculul. 
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Geometria a răsărit din munca zidarilor şi a plugarilor 
Egipteni, Chaldee:1i şi a altor neamnri. Mecanica, fizica, chimia 
s'au tlăscut din munca industrială. 

De aci rezultă că: 

«Dacă evoluţia omenirii se leagă de unelte şf de munca 
cu uneltele şi, daca. .fără unelte omul ar trăi şi azi în Janţul de 
fier al instinctului, acela care vrea şă-şi dea seama ştiintific des.pre 
elementelo civilizaţiei unui popor şi să cerce a I caracteriza ca 
o 1Jariantă a omenirii, trebuie să culeagă cu cea mai mare în
grijire toate uneltele sale ş'i anume în exemplare autentice, care 
să poarte semnul muncii. Totdeodat~, lângă obiectul etnografic 
trebuie să stea şi descrierea muncii săyârşite cu acel Qbiect. 
Pentru ce? Pentru ,ă e o strânsă corelaţie· nu numai între uneltă 
şi munca respectivă. ci ţi intre uneltă şi alte manifestări ale 
vieţii materiale şi morale a unui popor". 

Descrierea uneltei nu trebuie să fie shematică, ci dinamică. 
Numai când urmărim unealta în legătură cu toate împrejurările 

munciî, putem ghici geneza şi semnificarea ideilor relative Ja 
technica, arta şi cugetarea unui popor şi numai pe calea aceasta 
putem ajunge la tlreapta lui caracterizare. Un exemplu frumos 
îl dă alltorul în cânttcul Doinei, care este ,,cel mai autentic 
reflex al lungii noastre vieţi pastorale, începând încă din vremea 
strtbunilor Daci" şi nici de cum un ,,marş războinic, cum so
cotia răposatul Delavrancea". 

Munca, prin urmare, serveşte nu numai ca mijloc de ca
racterizare a unui popor, ci ne lămureşte mai exact şi înţelesul 
unui concept mai înalt, acela al culturii. Cine zice cultură, acela 
zice su,na muncii de creare a unui popor, tncepdnd d~Ia tehnica 
materială, până Ia cele mai fine produse i12telectuale, izvorc1te 
din mijnca sa. Iar cine zice cultură, acela nu se poate gândi la 
împrumut de forme ex teri oare âma!gamate haotic, ci numai la 
o desvoltare domoală şi unitară a tuturor fornielor de viaţă ale 
unui popor; de unde rezultă că, pentru a indemna o naţiune 
spre o cultură mai înaltă, nu-i chip decât să o hrăneşti mal 
tntâiu din propriul său avut sufletesc, adunat în curgerea vea
c.urilor de moşii şi strămoşii săi, de unde necesitatea de a cu~ 
noaşte bine acest avut sufletesc, ceea ce se îndeplineşte prin stu~ 
diile ·etnografice. 
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Ca încheere, autorul formu!ea2ă şi câteva con~luzii de orien
tare 'practică : 

I. Dacă munca şi unealta e criteriul etnografic, după care 
judecăm temelia vielii unui popor, ,,şcoala muncii"' e singura 
câle pentru înălţarea unei societăţi omeneşti 0ri în ce fază s'ar 
afla ; iat munca, ·departe de a fi numai o datode a r.obilor; e 
î11şu~îrea fundamentală a omului. Orice om trebuie să fţe întâiu 
de, foaie un nzuncitor în sensul cel mai cinstit al cuvâ'l'tulai şi 

o:rice muncitor trebuie s! fie onz ' în sensul cel mai dep1in al 
vieţii noastre pământeşti. Aşa dar, pe temeiul etnografiei1 con
ceptul de muncă dobândtşte dintr'odată cea 1nai multă ·nobleţe, 
ştergând prejudiţiul social c! cei cu mânile albe sunt mai oa
ni:eni de cât cei cu mânile învârtoşate de muncă. 

2. Daeă i.:ultura e suma muncii din toată viaţa unui popor, 
pentru ca să împlinim lipsurile culturii noastre, trebue să facem 
cât mai repede inventariul traiului nostru, descriind 'în chip 
ştHnţlfic tot ce e carae:teristic şi original în trecutul românismului1 
pentru ' a afirma autonomia sufletului nostru şi hotărârea de a 

fi şi a ri1mânea statornici în făptura noastră etnică. 
O cugetare limpede şi energică, •unită cu bogăţia şi nou. 

tatea faptelor, şi rnai presus de toate o constantă preocupare 
etică, iată ceea ce caracterizează acest studiu luminător de nouă 
orizonturi. Pentru înalta sa valoare ştiinţifică şi educativă, l-am 
şi redat ed cât mai credincios şi 1nai pe larg. El va servi ca 
îndrumăior tuturor acelora carj, cuceriţi de frumuseţea şi im· 
portanţa cercetărilor etnografice, se simt în stare să contribuie 
cu ceva la cunoaşteiea culturii materiale şi sufleteşti a poporului 
nostru şi a celor conlocuitoare cu noi pe acelt1ş pământ. Ana· 
lele Dobrogei vor publica cu drag orice contribuţie de acest soiut 
menită a îmbogăţi comoara cunoştintelor noastre despre Dobroge"a. 

C. Brătescu. 

Vasile Pârvan. Zidul cetătii Tonzi. Analele Acad. române. 
Seria II, tom. XXXVIH 1915 (cu 2 pJa,1uri, 6 tabele şi 4 figuri 
în text). 

La între1ăierea străzii Dorobanţilor cu bule 11ardul Ferdinand, 
alături de Orand HoteJ, se vede un zid semicircular, gros de vre-o 
3 metri şi înalt de 2 m. La exterior, zidule îmbrăcat cu trei rân· 
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duri de pietre mari. regulat tăiate; -rândul de jos, scos mai ,în 
aia1'ă, formează soclul. Zidul acesta e partea de jos a unui .turn 
de cetate; fiind pus în legătură cu urmele de ziduri cunoscute 
în alte părţi ale oraşului, dă putinţa să se urmăriască întreaga 
lin ie fortificată a cetăţii .Torni. 

O descriere tehnică a resturilor de ziduri şi o schiţă isto
rică formează cele două părţi ale acestui studiu. 

1. Zidul semicircular amintit mai sus formează baza unui 
turn de apărare. ln legătură cu turnul, se poate ved,ea o por
ţiune . din zidul cetăţii pe o lungime de 9 m. Spre răsărit, zidul 
se poate urm~r1 prin pivniţe, case şi curţi până la mare, u1ţde 

bloeurile de piatră stau prăvălite de pe ţă,·m în jos. Spre apus 
de turn, zidul n1ergea prin strada Dorobanfi, apoi prin c::ut.ea 
con1andamentului militar, în fundul căreia, aproape de trotoarul 
bulevardului Ferdioand, se văd temeliile unei construcţii mari ; 
acolo s.e afla şi poarta cetăţii. Punând în legătură aceste urme 
de zid cu turnul amintit; autorul a putut însemna pe planul 0-

raşului I Constanta traseul sigur al celei mai mari părţi dln zi
durile cetăţii Torni. 

Pe una din pietrele de placaj ale timeliei turn11Jui se citeşte 
inscripţia : 

+ Makelari(ân) 
Pedatou(ra) 

P. I(d. 
, Inscripţia înseamnă: ,. Pedatura măcelarilor. Pi ci oaro 24 {t . 

Breasla măcelarilor din Torni a fost silită să contribue la 
facerea zidurilor, Termenul „pedatura" indică lucrarea la care au 
fost obligaţi măcelarii din Torni ( cuvântul ,. pedatură :, fiind der i-

. vst din „pedes\ unitatea de măsură). administraţia imperială 

romană şi bizantină impuneau nu numai soldatilor ci şi diferi
telor bresle de cetăţeni, şi chiar particularilor bogaţi, să lucreze 
la ziduri. Autorul pune inscripţia de mai sus ' în secolul al 6-lea 
după Hr. Printre restaurările datorite lui Iustinian, istoricul con
temporan Procopius pune atât cetatea 'fomi, cât şi Constantiana 
din vecinătate. Acest fapt, în concordantă cu caracterul inscrip
tieiţ fac pe autor să admită că zidurile datează din vremea lui 
Iustinian. 

Zidul turnului era foarte gros, aşa că lăsa puţin Joc liber 
în interior, De aceea turnul nu putea ser111 ca magnzie de pro-
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v1zn sau cazarmă (ca la Tropaeum Traiani d. ex.), ci numai ca 
punct de observare şi loc de inst:Jlare a aparatelor de apărare. 

Zidul amintit forma marginea cea mai deplrtată a cetăţii ; e a
proape sigur că oraşul 'f omi nu s'a întins niciodată dincolo de 
incinta fortificată. In adevăr, toate resturile· de construcţii antice 
s'au găsit în partea peninsulară a Constanţei. Spre mare oraşul 
era uşor apărat prin io.ălţimea ţărmurilor (câmpia din spatele 
silozurilor era ocupată de ma1e). Jncinta fortiiicată nu forma deci 
o li11ie închisă de jur împrejur {ca la Tr@paeum d. ex), ci în
chidea numai intrarea peninsulei. 

2. Cu ajutorul isvoarelor IiteJ'are, inscdpţiilor et.: .• ai.:torul 
ne dă istericul pe scurt a! rolului fortificaţiilor din Torni, în dr
cursul vremurilor. Astfel, în timpul vestitului rege Byrebista (5U 
a. Hr.), Geţii atacau ce~ţile greceşti de la ţărmurile Pontului. Ce
tăţenii din Torni au putut trăî nesupăraţi la adăpostul zidurilor. 
Era firesc ca Temi, metropo:a Pentapolti (n1ai târzfu Exapolei) 
pontice, să aibă ziduri mai putennice decât celelalte cetăţi greceşti . 

In timpul lni Octavian August, poetul Ovidius, exilat în 
Torni, ne spune în ale sale Tristia şi Ex Ponto, că zidul cetăţii 
e1a sîngura apărare contra Bessilor şi Geţilor, cari veneau ata· 
când din interiorul Scythiei Minore (Dobrogea). Ovidius vorbeşte 
de zidul (murus), nu tocmai înalt (brevis), cu o singură poartă, 
cu turnuri de observaţie (specula); ne aminteşte de paza zidului 
(custodia muri). După epoca de linişte şi prosperitate a Anto
ninilor, incep în sP.colul al 3 lea atacurile barbarilor. In acest timp 
mulţi particulari contribue cu muncă sau cu bani la ridicarea sau 
repararea 'de ziduri. Astfel un Trac, Muca (poris). a ridicat un 
turn. Un sat, locuit de Bessi, din vecinătatea acestui turn a fost 
nr mit: Satul turnului lui Mucaporis. (cam un::fe e Anadolchioi. 

Mai târziu, sub Dioclţţian (284 - 305) orăşenii (eivitas To
mitanarum) sunt puşi 1:ă zidiască o nouă poartă (zidurile aveau 
acum cel puţin 2 porţi). Sub Teodosiu cel ~fare, pela 386 d. Hr., 
barbarii atacă cetatea, însă sunt crunt bătuţi de Gerontius, co
mandantul trupelor di11 Tonii. Câţi barbari au scăp.it cu vi1qă, 
şi.au găsit adăpost intr'o «basilică extramurană)), o biserică din
cofo de ziduri. 

Sub Anastasius 491 - :it81 sau mai probabil sub Justinian 
se refac zidurile cetăţii, ale căror urme se văd şi azi şi care for· 
meazâ obiectu! prir.cipal al studiului d-lui Pârvan. 
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,Documentarea temeinică şi erudiţia înti-asă fac această Ju
crar~ jndispensabilă pentru cunoaşte,rea trecutului oraşului Torni 
în antiţ.liitate. 

G. Corfolan 
f)Î!'ectorul !!seului Miroea col BălrAn 

"\) . ' 

1
Jean,:nart. Cum se desleagă chestiunea Dunării? (Confe • 

rinţă. Clţişfnău, 191!.J, Preţul 3 lei). 
I 

Chestiunea Dunării a fost şi va fi do o importanţă vitală 
J ' 

pentru România. Autorul o trate aia în lio ii mari, pe scurt, însă 
din toate punctelţ de vedere: istoric, economic, politic, juridic. E 
o lucrare si.~tetică, foarte utilă cetitoru!ui dornic de a avea 'orientări 
~ener aje; nec~ară eh iar şi specia1istulu i, care printr'însa poate 
mai uşor găs1 legăturile dintre amănunţimi şi totul. din care fac 
parţe. a un studiu în care sunt condensat(} multe fapte şi idei. 

· Chestiunea Dunării a fost şi este o problen1ă politică com
plex~. căre1a nu i s'a dat în lrecut o soluţie mulţun1itoar'e şi se 
pare că nu i se va da nici acum. Pricina de căpetenie esţe că 

ou s'a căutat deslegarea ei pe temeiul principiilor admise de toli 
ale dreptului internaţional. Din cauza intereselor dirergente ale 
marilor puteri, s'au dat totdeauna soluţiuni de compromis, de 
oportunitatţ politică europeană. De aceea chestiunea Dunării a 
rămas „el o boală cronică", fără leac. 

c;:onsideraţii istorice şi economice formeaza partea t-a a stu
diu tui: 

t 

1. Rolul eco;-;omic al Dµnării a fost in toate 1in1purile să 
lege centl'ul Eoropei cu Răsăritul. Numai din secolul al XVI-lea 

' ' 
până la începu1ul secolulu,i al XIX-lea, acest rol firesc al Dnnă -. , .( . 
rii îl fost îuăbuşit, între altele, mai ales din cauza stăpâniri t.ur 4 

ceşti la Bosfor şi. Dardanele, precum şi la gurile Duriării. De
săv~rşita încătuşare a acestui fluviu face ca Dunărea, d~n ,sale 
interna'tioi:ială, să devină un ,,r.îu lmpărălesc'' (turcesc). Principa
tele noastre, aproape pe deplin încercuite, servesc mai. numai 
pentru aprovizionarea imperiului otoman . · 

Abia în secolul al XIX-lea se redeschide che'atia Dunării, 
datorită decăderii imperiului turcesc. Prin p_acel dela Adrianopol 
(1829j , Rusia· ia în stăpăn ire guri le Dunării; Bos.forul şi Da.r
danelele deyin libere pentru vasele de comerţ. fndesirea popu~ 

I 

laţiei în apusul Europei, conc?mitent c~ introducerea regi~ului 

www.ziuaconstanta .ro 



504 

capitalist, a făcut eă crească tot mai mult nevoia de grâ·oe in 
ţările industriale. Anglia to deosebi caută tot mai ·mult ·c'eieaie in 
ţările noastre şi în sudul Husiei. Acum puterile ap_useo~. încep 
să se iuterese1:e de chestia Dunării. -f . 

Din ·nenorocire, stăpănirea rusească întârzie avântul .corner~ 
ţului dunărean. Rusia intenfionat lasă gurile Dunării să se im~ 

t 

potmolească şi pune tot felul de stavile vaselor comerciale la 
Sulina. In care scop? Ca să impedice progresul economic al ţă
rilor noastre, să favorizeze exportul grânelor din Rusia. şi să 
opriască Austria in tendinţa ei de a-şi tntinde pute're'a pe DU· . ' 
năre până li gurile ei. Spre a ocoli greutăţile puse în ca.Ie de 
ruşi, englezii constn~esc calea ferată dela Constanţ11 la Cervav;oda. 

După . eum stăpânirea turcească a fost sfarâmata,--itot aşa 
, -~· 

a venit rândul ca şi samavolnicia rusească să fie, din fe..riqire 
pentru noi, micşorata în mare parte. Prin deslănţuirea războiului 
Crimeii, Rusia lacomă de extensiuni teritoriale şi doritoare de 
a stăpâni Constantinopolul, pune în mod violent Ja ordinea zi
lei chestiunea Orientului, din care aceea a Dunării este Q parte 
importantă. Fiind înfrântă, prin tractatul de la Paris (1856), Rusia 
este îndepărtată de gurile Dunării, care devine liberă pentru na
vigaţie tuturor naţiunilor. Se alcăt.ueşte con1isiunea europeană a 
Dunării pentru facerea lucrărilor de adâncire a canalului Dunării. 
)lai târziu, prin războiul din 1878 .şi ca urmare a rapo.rtprilor di
plomatice de atunci, Rusia, prin reocuparea sudului Basarabiei 
ajunge iar riv~rană la Ounăre, 

ln această epocă, o a treia piediţă caută să shînjeniascli 
desfăşurarea liberei navigaţii pe Dunăre : Austria îşi manife_stă 
tot ruai accentuat tendinţa de dominaţie pe tot eursul Dunării 

p,înă la Marea Neagră, încălcând drept1Jrile noastre. Cu ce scop? 
Pentru ca ;:>e cale de constrângere economică să subjuge tările 
noJstre; ca să aibă liberă eşire la mare pentru export'lrea pro
d 11selor iodustriai ei In orient; ea însă, să poată oricând împie
deca intrarea produselor, pe care avea interesul să le prohibiasr:ă. 
ln aceJaş scop s~a pus şi acea „barieră de taxe ungureşti la Por~ 
Jile de Fier•. Conducătorii noştri politici s'au împotrivit tendin
ţelor de suprenaţfe ale Austriei, apărând drepturile noash'e, ceeace 
„formează cele mai frumoase pagini din ehestia Dunării şi din 
istoria noastră poHtică şi diplomatică" . Datorită rezistenţei noas. 
tre, Austria nu şi-n putut înfăptui dorinţele de supremaţie ; in 
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s~h!mb com~siunee. europeană a Dunării şi,.,a arogat din ce · ln 
ce ~ai multe drepturi în de.una suveranităţii statului rontâA·est. 

' Ea formează un adevărat stat în stat. 
A~easta · ere. situaţia îrraintea isbucnirii ră~boiului 'din (!):tJ!. 
2. In p&rtea a doua, de-actualitate, autorul~ între· altele;, pune 

următoarele chestiuni de un puternic interes: a) Cum a,r trebui 
deslegată chestiunea. Dunării în lumina p1btaipiilor d,ei! drept in
ternaţional şi pe temeiul echităţii? b) Ge tendinţe se vădesc azi 
la puterile biruitoare în aceeaşi chestiune? 

La prima ihtrebare autorul răspunde cu drept cuvâ nt1 eă 
C<problema dunăreană trebue rezolvită pe calea dreptului inte111a
ţional'pub,lie)). Pe fluviile internaţionale1 oum e Duntrea, statele 
neriverane au aceleaşi drepturi de navigaţie Ci şi cele riverane 

Pentru asigurarea acestor drepturi, s1au instituit comisiile 
itite.1·naţio1rale, cum ave1n pentru Dunăre, Congo, canalul Suez 
etc. Peutţu fluvii, care nu-s declarate internaţionale, se alcătuesc 
cotnisii riverane, în care intră numai delegaţi ai statelor riverane, 
crtm sunt com1siile pentru Rin, Meusa etc. Logic şi' drept ar fi 
oa puterile biruitoare să declare internaţională Dunărea în tbată 
l ungirrîea · ei navigabil~. să institue o comisie internaţională dîfl 
reprezentan.ţi ai statelor riverane, cât şi ai celorlalte state care 
au interese pe Dunăre. Afară de a ;ta, regimul ce se va stabifi, 
va· trebui s-ă fie unul şi acelaş pentru toate fluviile'' internaţi9- · 
nale. Comisia internatională de navigaţie va putea .fi o secţiune 
spetia l ă din liga naţiunilor. Cât priveşte în special Dunărea, noi 
,,avem dreptul s?t cerem cu tă rie să ni se respecte suveranitatea 
teritorială de riverani"; iar comisia internaţională să aibă numai 
rol de control, ,,pierzându-şi caracterul actual administrativ şi 
exe cntf v- ''. 

Din n-enorocire, Aliaţii nu p1r a urma această cale. E ade
vărat că 11pe hârtie" au trebuit să stabiliască instituirea unei 
comisii intetnaţi9nale (în care nu intră statele foaste duşmane). 

De fapt, au ocupat milităreşte Dunărea, ajungând na conduce 
şi monopoliza navigatia pe întreg fluviul" . Din aceste puteri nici
una nu e riverană la Dunăre ; iar Anglia s'a făcut s tăpână· la 
Porţile de Fier, nesocotind drepturile României. 

Şi din această chestiune, ca şi din multe altele, se poate vedea 
că marile puteri respectă declaraţiile de principii înalte, oricât de 
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. des repetate, numai dacă şi în măsura in care sun.t m eoncor· 
dantă cu interesele lor. De ac.eea să nu uităm că „prietenii de 
azi pot să ne fie duşmanii de mâine". Astfel lucTarea se- termi· 
nă·printr'un îndemn de hărbătie, adresat oamenilor noşttr de Stat 
în apărarea drepturilor noastre amenintate de, .•. Aliafi. ' . 

Ca formă·; de asemenea, lucrarea e bine· întocmită~ M~teria 
e împărţită în capitole scurte, cu titluri nimerite in frunte. 

Faţă de m.ultimea faptelor aduse în discuţie;· autorul 
Ştie, prin imagini pline de relief, sau prin alte mijloace sti
listice. pe eare e deplin stăpân. să pună în lumină ideile 

• • I pr1nc1pale. · 
In sfârşit. spiritul realistic_. pozitivist, cu ·care interpetea

ză· fenomenele ce discută, dau .studiului un caracter de se
riozitate şi temeinicie. 

G. Coriolan 
Dir(etorul lieenllli' Mil·ct?â r.el Bnh'An 

I 

Vasile Pârvan: Gânduri despre iunie şi viaţă la Oreco-Ro-
1nanii clin Pontul st~ng. Domnul Vasile Pârvan susţine tă II vjaţa 
omenească in ~enerali.tatea ei, este lipsită de gânduri; lumea 
'pentru omul obicinuit, nu e decât spaţiul viu până .unde poate 
răsuna mica personaUtate banali,, naiv utilitarist,":, 

Zeii, şi ei, sunt faatome1e antropomorfe ale fricei noastre 
de necunoscut; când omului U revine nevoia şi trebue să scape 
de ea. atunci repede chiamă i.n ajutor zeii şi de":l1onii;: scăpat, 
redevine sceptic. 

Gl'ecii din Fon.tul-stâng> neguţători, călători pe mare1 

aveau atingeri şi ca cei din patria m urnii şi cu barbarii Traci. 
Dela fraţii lor din patrie au luat, pe Ju.ngă 1l1tele, şi gândt1I 

. lor asupra celor vecinice .şi asupra rostului vieţii omeneşti~ 
aceeaşi deplini linişte, venind din armonia dintre luptă şi sco
pul vieţii, consacrată toată statului; aceeaşi împăcare intre 
odihna de veci, , după o viaţ& de j ertfă şi glorie pentru binele 
publjc, , aşa cum se vede din inscripţia de pe stela lui Ana· 
xandros. 

Tracii, răspândiţi dela Bizanţ pCtnă la gurile Dunării"' iar 
In interiorul c~ntinentului pftnl către J)unărea Panonicii, prin 
prlidăciunile lor se ating de Grecii !lin Pontul stâng· şi aceştia 
ii învaţă în oraşe viaţa lor strălucitoare de sărbători şi jocul'i 
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închinate zeilor sudici. iubitc;rl de frumuseţe trupeaac~: îi în-
vaţi 'ţiaţa, care se sfârşeşt~ aci,_ pe păn1ânt. . 

La rândul lor Tracii ii atrag pe GFeci spre ogoarelo lor 
dela ţară, prezentându~Ie credinţa vieţ:ii viitoa11e şi disp.reţul 

vieţii de api. Zeii traci îşi elinizează numele; o traJlsmisiune 
statornici de credinţă nu se poate fac,e1 ea trebuind altoită pe 
e&va comun. 

Prin secolul I după Crist, peste ei, vine un întreg com
plex de neamucl indo-germanice, unificate îns!1 în ideia vieţii 
romane, care supune şi domină sufleteşte pe epigonii Tracilor 
şi Grecilor din Pont. Aceş-ti Romani, şi ei soldaţi, negutAtori 
sau a,gricultori, oameni simpli, nu se deosebesc apreape cu ni
mic în gândurile lor despre lumea şi viaţa de aoi. O inscripţie 
din Tomis zice: ,,Oelor morţi nu le mai este dor de nimia, ei 
nu mai au iubireJ ci cel mort zace ca o piatră înţepenită în 
mijlocul câmpului ...• Ctici din apf şi pământ şi aer era.m mai 
înainte alcătuit„ dar murind, zac dând toate tuturora ... Iar mai 
mult ce e ?.. Din ce s'a născut, in aceiaşi s'a şi d,esff1cut tru
pul nostru slăbit de vrâstă''· Aci deci este absenţa eomplectli 
a ideii supravieţuirii sufletului după moarte. 

O ttltll inscripţie insă, tot din Tomis, ne arsată ·credinţa 
in nemurirea sufletului, care se întoarce la divinitatea supremi 
şi unici de unde a pornit: >' \ fost cu cale să dea ~piri tul 
zeului suprem", i,a impHnit destinul cel aspru'', ,)aduceţi-vă a
minte că veţi fi iară în câmpiile Elysee"1 e un gând pe care 
Romanii de pretutindeni H urmf1resc în forme aproape identico. 

Filosofia popularii din toate timpurile face un loc larg 
fatalului în toate imprejursrile vieţii, şi prin ajutorul luj, scapă 
de întrebările problemelor mai adânci. Moartea, în popor, e 
o mare nenorocire, nu pentru col ce moare> ci pE> nh·u c~i 
ramaşi în urmil, lipsiţi de ajutorul şi munca h.1i. 

Anticul e liniştit în fsţa tEorţii, din sentimentul de a-~i fi 
asigurat un nume bun in viaţă. sau chiar de a-şi fi asigurat mor
mft.ntul pe care moşten)torii s!H să nu-J atingă cu rapacitatea lor. 

Sărbătorirea zeilor nu era atâ t încetarea luorului şi odihna 
trupului, ciit o jertfă, ca oi să bine,cuvinteze munca oamenilor. 
La suflet, nu se gândesc oamenii, fiindcă aceat lucru e lisat 
in grija zeilor şi chiar de ·ar face-o, n '2r putea afla nimic . 

• 
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Romanii din Pontul-stâng sărbătoriau I{o.saliile, care erau 
foarte S'impatice Traoîlor, oari credeau> toţi, în ne!nurirea sufle-
. ' 

tutui, pentru oii nemurirea presupunea, măcar in forma mo-
destil a somnului b!ând, o existenţă a fiinţei noastre şi după 
moarte. Rllposatul dJ~venia ln lumea de dincolo un geniu pro
teotor pentrn ooi de aici. lntâlnirea pe morminte li dtdea omu
lui putinţa să infeleagă moartea ca o blând~ odihnă şi-i creea 
o seninătate sufletească, cu totul nobilă. 

Odată cu-moartea şi orăşeanul şi ţăranul din Pont cgocotesc 
orice bucurie -şi desf&tare încheiate. ·viaţa e totul. Dar ce cuprinde 
viaţa? Cuprinde simţirea în dreapta şi în stânga a aproit pel ui 
său, alAturea de care vibreazl de multe o::i violent, sublim, ca o 
mare furtunoasa, pentru un gând, pentru o ideie ! Viaţa Greco-

. Romanilor din Pont era destul de plini. Si cu toate că GrecH 
din Pon(nu erau liberi„ obţinuseră dela ocrotitorii lor1 Romanii, 
o• autonomie muncipalli destul de pronunţata. La ei se ob
servă un interes, infrigurat faţă de cet!lte, mergând'. pânfl Ia 
uitarea propriilor lor interese. 

Si aeeasta silinţă, această oţelire întru bin"('le public, era 
răspunsul imboldului egoist de a-şi lăsa p:>sterit~ţii numele„ 
de a şi-l auzi ci1a t, de a-şi asigura in. chipul acesta, un drept 
la nemurire-. 

Viaţa e totul; cel rliposat nu poaf e fi mai preţuit, d!lcii 
trecatorul nu citeşte pe piatra mormântului siiu, ceea ce el a 
fost şi a flaut : ,,A I u ptat în arenă'\ ţ,11 tr~ i t şi oşpltat pe 
nevoiaşi şi strlini'', ,,a fost soţie credincioasău_, etc, etc. 

Maria O. Petrescu 
f>f11.reso~rli \3 ex:1cr11.atnl ,ie rele di11 Gon~lanta 

• 
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Aducen1 viile noastre n1ul/un1iri urn1ă.toarelor 
slilu(iuni şţ persoane) care au bine-voii a sp'rijinl 
ne.5/e tipărirea reuistei „ Analele Dobrogei". o1 

I 

Lei 

Priml.t·ia. oraş~lui ·Tuz:tucaia - - - 8000 
Primăria oraşului Constanta - - - .50Q 

•Camera de oomert <lin Constanţa 1- 500 
". C. :Pariano - - ~ - - - - _1 500 

"M. Dohrescn-Tulcea - - - - - 540 
1. trruber - - - - - - - - -SO 
N. Racu- _:._ - - - - - - - 80 
Jean_ Atanasoi - - - - - .::._ - 60 
N. Btizdugllll - -:- - -. - - - -60 
Fl ţii Gheorghiu-· - - - - - 60 
Farmacist Mio-a- - - - - -1- 60 
r. 11.r • o ' . ~--,. .o.1.um1uanu - - - - ~ - ,1 - 60 
P. Postelnicu - ~ r-:-- - ' - _, .:- 60 
N • .Roşc~eţ'-'-' - - :-'- - - ...._ 60 
1, Serafim - - - - ..._ - - - 60 
J. Seny- - :..... ~ ·- - - - - 60 
CJ Sturza - - - - - - - - 60 
A. -Teodorescu.....:.... -' ,- - - - - . 60 
l:unogea--C!ciuUt - - - - - •- 60 
Louis Cremer - - - - - - - 5S 
G.Benderli- - - - - - - - 4(:) 
E. (1o:nstantineson. - - - - -- - 40 
Cristea Niculescu - - - - .:.:. · - "40 
A:nghel Niculescu - -,.. - - - - 40 
N. V. P~tru. ...:.. 1- - - - - .,_ - 40 
.Dr. PHes~u- - - -. - - - - 40 
M. Solacolu"T- - - - - - - -· 40 
Farmacia Ciuperoesou.-::-- - -' - - 20 
I. Parascb.iveseu - - - - - -· 2-0 
A. P-apa Costea. - - _,_ - - 20. 
E. Steţou - - - - - - - - 20 
8. Tibacu -·-·- -- - - - 20 
M. Turbatu- - - - - - - - 20 
N. A"Vtam.esou - - -.... - - - - 10 

' 
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. PUŞLICAŢIILE SOCIETĂŢII CULTURALE DOBROGENE 

v; ,, • 

I 

• 

J. N. Roman : Proecte, cuvinte şi lf.esturi hulgifreşfl . 
C. Bră·tJscu : Dobrogea îrz sec. ),;.Jt· BergetJn. Paristno1 1 

Jng .. E. 8. Lazarovi"ci : Collstnu:ţia ;;1 e:xploah1rea. portu', 

Constan/a. 

Vttsile HeJgiu : Şcoala pri,nţrră tn Dobrogct1 Î!l curs dt JO 
• • 

de brii {1879--1919) .. 
• 

I. N. Roman: Pagini clill I istoria culturii ro111âneşti în ni-
brogea inain!e de 1877. ' 

- . I 

.. 
Abonami!ntul la, ,,Analele Dobrogei'1 este de 40 lct 

pe an şi se ttimite d-lui C. Btătescu, Ja Şcoala Nor 
mală din Constanţa • 

.,4borzamerttul la edit ia de lux : so lei.· 
• > I 

Un număr vechiu : 20 lei . 

• 
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