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CUM AM AJUNS LA TENHA-JUVAH 

Balcic I 
Coasta de Argint . , . 
Jntr'adevăr e bine supranumită. Faleze de culoarea argintului 

cenuşiu, peisagiu de vis, iar în depărtare mare?, misterioasă, 
albastră oa piruzeaua, învelită de brumă sau sclipitoare, în veci 
neodi'hnită, oftând în veci . . . marea. Iţi apare deodată, după o 
cale lungă prin câmpii searbe-de, fără de sfârşit. Totuşi pămân
tul a-cesta este roditor, cu tot aspectul lui monoton şi fără nici 
o culoare. Fără pomi, fără semne de hotare decât câte un sat 
părăsit, din când în când o siluetă de om călare, la orizontrsau 
turme mari de oi pământii păzfte de un P.ăstor de culoarea lor 
şi care, în sălbăticia natu,rei, aduce aminte de tablourile repre
zentând Fiul rătăcitor mânând turma de porci . . . · 

Satele c-0mpuse din căsuţe de piatră necioplită stau strânse 
în grupuri mărunte împrejurul unui puţ central, cu acop:erlşuri 
plane şi pitoreşti în posomoreala lor, dar triste, măturate de vânt, 
singuratice Ş:i pierdute. 

Şi dintr'o dată, când te aştepţi mai puţin, drumul se în~ 
fundă înir'o vale adâncă, ce sean1ănă cu un gol gigantic tăiat 
în stâncire cenuşii şi albe, coborâş neaşteptat şi, în dreptµl pri
virilor mirate, orizontul apare ca un miraj : întindere seânteietoare 
de culoare atât de uŞ,oară, de aburită, că par'că n'ar fi realitate. 

Pe drumul cocoşat de pietre, automobilul geme ca o fiînţă 
vie suferindă, alunecând tot mai jos. La stânga un abis profund 
făr'de v:erdeată, alb-cenuşiu, pare a se fi rupt acuma într'o con
vulsie, iar departe, atârnând. ca nişte cuiburi de rândunele sub 
falezele de creta: satul Tatar se piteşte, bordeie joase de argilă 
acoverite de paie. surprinzător de primitive. 

La dreapta, partea bulgărească a · oraşului, o mulţime de 
căsuţe de piatră căţărate de-alungul unui deal înalt şi gol, eu 
poteci strâmte în scară1 care-şi fac drum nesfârşit printre zidu-
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dJe ce separă fie-ce proprietate. Iar peste tot, fântâni turceşti cu 
apă de izvor Jimpede, la care vin măgari plini de demnitate mâ
naţi de turci tot atât de demni, cu fesuri şi turbane pe cap. 
Automobilul geme şi ne zdruncină pe o stradă aproape tot aşa 
de inegală ca drumul mare, Dar ce delicioas~ şi ciudate case 
de lemn, ce grup de tătăroaice în şalvari de nuante şterse, al
bastru, galben, lila, venite să ia apă la fântâna în forq1ă aşa 

de delicată ! 
Căldările de cositor, tremurând pe cumpăna purtată pe umeri, 

lucesc ca argintul în lumina soarelui. Fiecare atitudine a lor este 
un moment pictural, par vesele, fără griji, surâd cu dinţii albi 
ca şi cum timpul n'ar exista. 

Altele înalte, · drepte ca nişte statui, punându-şi mâna pavăză 
din pricina reverberaţiunii, privesc jos în stradă pe cei cari trec .. 

lndăr,ătul puţului, :tezemată de un zid înalt şi misterios din 
dosul căruia uh srnochin îşi strecoară sfios ramurile, stă nemiş
cată o turcoaică în caftan negtu, ţinânâu-şi cearceaful peste 
bărbie şi gură. Şi ea priveşte în stradă şi te întrebi, văzând-o, 
cum îi va fi faţa de sub voal. 

Ce plin de farmec este totul ! Ce armonioasă silueta mina
retului, . profîlafă pe mare, albă ca zăpada pe albastrul apei, co
loană mândră înălţându-se spre cer ! 

Şi acele prăvălitoare caraghioase, cu m.ărfµrile atârnate 
~ l 

afară sau răspândite chiar pe jos l 
Când trecem, Turcii salută cu gesturi solemne : mâna dusă 

la inimă, la buze, Ja frunte. 
Nimeni nu pare Să aibă ceva de făcut, soarele binecuvân

tează această liniştită toropeală şi, dincolp de strâ,zi lenevoase, 
marea luceşte ca un covor minunat ţesat din lumină. 

* * >k 

Fusesem la Balcic odată., înainte de război, în grabă şi 

păstrasem o amintire imprecisă. II descoperii din nou în Oct0m
brie r924, în tovărăşia fiului meu Nicolae. 

Făceam Dobrogea în automobil -· ·călătorie de descop.e
riri - după cum făcusem alte drumuri .împreună, când era băiat 
niic la Iaşi şi mă plimba în maşina lui, Bebe Peugeot, peste 
colinele [aşilor. 

Râzând, îmi spusese: nCa să-ti găseşti drumul pe câmpiile 
Dobrogei trebuie să înttebuinţezi c0mpasul, ca pe mare". 
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După multe peripeţii în toamna aceia uscată, sosirăm şi 

la Balcic. 
Cu toate că zilele se scurtau, era cald ca'n toiul verei, 

soarele aurind totul. Doi prieteni - pictori, entuziaşti · admiratori 
ai BaJcicuJui, ne arătară fiecare colţ pitoresc şi, fără să ţinem 
seamă de căldură, praf şi pietrele colţuroase ale drumurilor, am 
urcat şi coborât dintr'un cartier întraJtuJ, admirând băile tur
ceşti, aruncând 13riviri în colibele tătăreşti, vizitând câte-va gos
podării de seamă ale turcilor, gustând dulceaţă de trandafiri 
într'o casă bulgărească. 

Niculae şi cu mine eram din ce în ce mai încântaţi şi mul
ţumirea noastră nu cunoscu margine ~ând începurăm să ne că
ţărăm pe c0asta mării, unde o serie de căsuţe de piatră păreau 
să păzească viile ce coborau aproape până pe plaiă. 

Ui1ând de oboseaJ·ă ne grăbeam, atraşi de un Joc care-mi 
părea de departe o oază verde, care se rostogolea până'n mare. 
Aci coasta era tăiată de o adâncitură strâmtă, pe furtduJ că.reia 
o cascadă vorbăreaţă se prelungea în valuri spumoase de râu. 
Sălcii şi pia.pi crescuseră în grupuri umbroase pe deasupra 
acestei ape, iar de-a-val.ma nişte mori vechi turceşti, ne mai po
ntenit de atrăgătoare, se căţărau pe co.astă. 

Late, joase, cu acoperişurile trecând peste ziduri ş1 făcute 

din ţigla cilfndrică) ţaracteristică acestei regiuni, cu roţile lor 
uriaşe, schimbârtd în fum alb apa ce se rostogolea zgomotos 
în ele, n'ar putea fi închipuită construcţie mai pitorească. 

Dincolo de mori, deasupra unui dărăpănat zid de piatră, 
un fel de terasă 'pe care creştea viţa de vie ; la câţiva paşi mai 
departe, o a t;loua teraşă mai strâmbă · şi mai scurtă, în capătul 
căreia se înalţă un gigantic plop, aplecat peste apă, irezistibil 
atrţ1,s-par'că- de cântecul mării. 

Rămăsei împietrită. 

Acest colţ era fermecător! Şi avusei senzaţia stranie de a-l 
fi căutat toată viaţa şi de a-l fi găsit în sfârşit. 

Un loc de vis, păzit de acest bătr.ân, bătrân copac. 
Mă c1;şezai la umbra lui şi' mă uitai şi eu în apă, cum pro„ 

tiabil privea şi el mai bine de un secol. 
Tăcui mult timp. Farmecul acelei frumuseţi pătrundea din 

ce în ce mai adânc î.n inima mea. 
Apoi întorcându-mă către Nicolae spusei : Ohl Nicky, locul 
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ăsta trebuie să fie al Meul Simt că m'am întors la ct!va care 
mi-a apartinut întotdeauna. 

Si într'adevăr, acest loc de vis deveni al meu. 
~ 

Pe el ~un construit o casă albă, modestă, cu acoperişul 
plat, în armonie cu atmosfera orientală dimprejur. Şi am numit-o 
,, Ten ha-J uvah ", ceia ce inseamnă pe turceşte : ,, Cuib ul singuratec". 

Una peste alta, am construit gr:ădini miei, în terasă, fiecare 
purtând numele unei fiinţe iubite: Mircea, Ferdinand, Carol, 
Elisabeta, Mignon, Nicolae, Ueana, Sartdro, Mihai, Petru-Duşan, 
Helena, George; fiecare din grădiniţele acestea pietruite, sunt 
pline tle flori, grădini de amintiri, în care am semănat dragoste, 
visuri, nădejdi şi chiar 1acrimi . , . 

Aici vin când sunt obosită, ca să mă înprospătez cu vlagă, 
când viaţa mi se pare grea • .. 

Poarta mea este întotdeauna de.schisă ca brate f)entru. 
bună venire. 

Aici toţi oaspeţii căutători de frumuseţe sunt prfmiţi bucuros. 
rar deasupra fântânei de apă rece, care curge sub terasa 

cea mai mare; au fost săpate aceste vorbe : 

• 

Pentru cei obosiţi, odihnă 
Pentru cei însetaţi, apă 
Pace celor cu inima grea 
Nădejde. celor tn preajma vieţii. 

oe.s,qo g oooo D 
OOQQOg OO~oo 
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DIONYSOPOLIS t) 

A) La viile actuelle,: Baltchic 

Baltchlc est le principal port de la Dobroudja n1eridionale, 
unie a la Roumanie en 1913. . 

Le voyage jusqu' a cette localite, importante tant pour le com
tnerce que po11r l'histoire, la geographie et I1archeclogie, se fait 
dans des conditions passablemţnt difficiles. 

On parvient a, la viile voisine de Bazardzic par le chemin 
de fer~ qui traverse presque toute la steppe de la Dobroudja. La 
continuation du voyage jusqu'.a Baltchic se fait en voiture. 

La route est oonne. Cependant, au temps de notre misslon, 
elle etait dangereuse a cause des bandes de comltadjis bUlgares. 
A droite et a gauche de la chaussee, sont parsemees d'assez nom
breuses ton1bes de gendarn1es roumains, morts a leur devoir. 
Grâce a leur sacrifice, au devouement de leurs camarades, l'on 
voyage aujourâ'hui dans cette region en toute securite. 

Apres avoit traverse un bois, lugubre par Ies souvenirs qu'il 
evoque, la chaussee s'incline vers la mer, tout pres de Baltcl~ic. 

Les maisons, simples et modesfes, de cette ville apparaissent 
bientât au tournant d'une colline, haute de 215 met.i:es. 

Le.s environs de Baltchlc, du câte de la terre, n'ont rien de 
pittoresque. Une plaine, quelque peu ondulee, s'etend â perte de 
vue. A droite et a gauche, s'elevent des habitations sur Ies collines 
de loes_s denudees, dont la plus grande se trouve a droite et des
cend vers Ja mer par une pente abrupte. C'est sur une terrasse 
aux pieds de cette colHne, que les Bulgares avaient construit 
une ecole secondaire elementaire, leur nPtogymnase ", aujourd'hui 
en ruines. 

Les maisons de Baltchic s'etagent sur trois terrasses, succes„ 
sives et supetposees. Sur la premiere, se trouvent, entre autres, 
la mairie, l'ecole et l'eglise greeques, une mosquee et le parc 
municipal; sur la seconde, l'e_glise roumaine „La Trlnite (Siânta 
Troită)", la vieille ·mosquee "Soulak-Djami", Ies ruines du gymnase 

1) Fragment d'une-.etude sur cette citte. 
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bulgare, ainsi que Ies principales maisons de la ville ; sur la troisieme 
et sur les pentes des collines voisines du nord et de l'est, sont 
construttes d'autres maisons, generalement des plus humoles et 
des plus miserables, qui composent le quartier tatare et tzigane. 

L'aspect .de tous ces bâtiments ne manque pas d'interet sur
tout pour Ies artistes. Mais Baltchic presente une plus belle vue 
du c6te de la mer, surtout dans la direction du cap d'Ecrene. 
Les lignes sînueuses de son golfe, Ies hauteurs er1vironnantes 
donnant aux maisons de la ville l'apparence de miniatures, la c6te 
quî s'etend vers le nord se termin1:1nt avec le cap de Kali-Acra, 
p~rdu dans la brume du loiiltain, visible pourtant parfois lotsque 
le ciel est tres clair, forment une vue d'ensemble des plus pitto
resques et qui a inspire- plus d'un poete et d'un artiste. Parmi 
Ies nombreux dessins et tableaux que l'on connaisse, nul n'egale 
en beaute et en realisme l'estampe, publiee par Jules Laurens dans 
son album; Voyage, en Turqule et en Perse. 

Baltchic est habitee aujourd'hui par une population tres me
langee. Les Gagaouzes chretiens et les .lv1usulmans, Turcs et Ta
tares, en forment la majorite; viennent apres Ies Bulg<tres, Ies 
Grecs et les Roumains. teurs princîpales occupations sont l'agri
.culture, l'~lev.age des bestiaux et le commerce. Les industries 
manquent a peu pres completen1ent et, chose curieuse, îl n'y a pas 
de pecheurs. Le port, tres endommage par la derniere guerre sur
tout, gagnerait en importance, si une lîgne de c:hem,n de fer venait 
le relier a Baz,ardzic. Quant a l'opinion de cerlains, qu'il pourrait 
devenlr tine station climaterique de tout premier ordre, une Nice 
roumaine, elle est quelque peu exageree. Plusieurs raisons s'y 
opposent.. Baltchic est une ville tres ouverte aux vents du latge 
de la mer. Pendant l1hiver, ils soufflent continuallement e,t vi0le,m
ment; pendant l'ete, la chaleur esi accablanie dans cette sorte de 
cuvette, ou· aucun zephi.i: ne vient rafraichir les · pauvres humains 
qui s'y seraient aventures. Les collines chauves, d'une mauvaise 
terre jaune, ne se preteraient vraisemblablement pas a un embel
lissţment de yţrdure. Seule, la partie meridionale de la viile, au dela 
de la hauteur de 1Q8 nietres, pres des cimetieres et du cours 
d'eau qui meut quelques moulins, est susceptible d'ette e1nbellie 
par des villas et des jardins. ~1ais ce qui manque surtout â Bal
tchi.c, c'est une bonne plage. Le port est comble de sable et tres 
peu profond. D'enormes et nombreux galets remplîssent les bords 
de la mer et rendent impossible le plaisir des bains. Pour trouver 
une. bonne plage, l'on doit aller la chercher plus au sud, â quel
ques kilometres du port, au bas du villa~e d'Ecrene. 

Baltchic deviendra un jour un port interessant, voire impor
tant; mais la plage d'Ecrene, lorsqu'elle sera am~nagee, attireta 
plus de visiteurs, desireux de prendre des bains de mer et 
d'adm1rer un site pittore-sque. 
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Capul CoHacro cu forul Sf. Nicolae. - M. S. Regina Mario şi A. S. R. Principesa Ileana. 
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Capul Callacra. - A. s. R. Principesa Ileana, 
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bitants de Callatis, au temps de l'e~pedition de Lysirnaque, en 
313. lls vinrent en masse _ les aider conir.e les Macedoniens 1). 

· Lysirnaqu..e dut cornbattre contre c~s redoutables ennemis. 
11 reussit a determiner les Thrac--es a se retirer, et ecrasa les Scythes 
dans une bataille rangee, leur tua 1.1n grand nom6re d'hornmes. 
et c:hassa les fuyards au dela des frontieres de Callatis 2-), qui 
tomba en son pouvoir. Mţlis AnUgone envoya contre lui sa flotte 
et s'aUia â Seuthes, roi des Thfaces. La situati.on de Lysîmaque devint 
alors quelque peu precaire. Le general de Ca.ssandre, Pleistarchos, 
vint a Odessos p.our examiner le .mQyen de faire Rasser ses troup.es 
d'Asie a Heraclee au secours de Lysimaque · ). 

Bientot intervint urre entente generale entre Cassandre, Pto~ 
lemee, Antigane et Lysimaq_ue. On reconnut a ce dernier la pos
sesion de la Thrace „et de la Petite Scythie 4) . Dionysopolis et Ies 
autres cites madtimes grecgues durent re.connaître sa souverainete. 

La dominatien macedonienne ne dura pas longtemps. Vers 
!'an 292, Lysimaque etaît encore maître de la Petite Scythie, lors 
de Son expeditlon malheureuse contre le roi de Getes, D,romi
chaites ~). Peu a peu, les provinces septentrienales se detacherent 
insensiblemeut de l'Etat macedonien, qui du:t se conienter de fron
tieres moins e1eodues. 

Les villes gtecques du littoral de la Mer Noire reprirent leur 
liberte, leurs relations et leurs al11ances avec les tribus :voisines, 
maîtresses. des terres de l'interieur. 

Aux alentours d'lstros, de Tomis, de Callatis et de Dionyso
l)olis, Jusqu'au fleuv.e Zyras (aujourd'hui Batova), habitaient les 
Thraces Crobyzes, ainsi qu'une population sauvage vivant dans les 
cavernes, que Strabon appelle Troglodytes 6). Leurs terres devaient 
etre assez souvent env:ahies et devastees par d' autres tribus habi~ 
tant la Thrace jusqu'aux monts Haemos, tels que les Kora,iles, les 
Maides, Ies Dantheleteş, les Besses, qui n'ont laisse, dans l'histoire 
qu'une triste renommee de brigands 7). 

Au nre sieele a. J. Chr., Dionysopolis eiait alliee â quatre 
autres cites maritimes du m@me littoral: lstros, Temis, Callafis, 

I) Ibidem. 
9) Ibidem. 
3) Diodote de Sicile, XX, 112, 2. Cf. Niese, Geschid1te der Griechischen 

und Makedonlschen Staaten, I, 367, n. 3, et V. Pârvan, Gerusia din Callatis, 
1920;, p. 3. 

4) Dion Cass!us1 Ol. 117, 2, p. 117-118. 
6) Diodore de Sîcile, I. c.; Nlese, l. c. 
a) Strabon, Vil, 6, 12, p. 264. -Cf. De Istro sîv.e Danubio flumine, dans 

l' Excerpta geographica, appendix, de Dionysii ByzantU, De Bosport. Navi
gatwne, ed. C. Wescher, p. 1'2.1. Şcoi;pll estime q ue !es ,,tumuli", parsemes 
dans la Petite Scy·thie sont leur oeuvre. 

7) Sttabon, l. c. 
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Odessos: Elles composaient eosemble la Pentapolis du P-ont
Euxin 1). Une sixieme cite, Marcianopolis, s'etant jointe a elles, 
la Pentapolis se transforma, au ne siecle a. J. Chr., en une 
Hexapolis 2). 

Cette confederation se desagregea a la suite d'uo conflit 
, eotre Callatis, la plus importante de ces cifes, ei Tomfs, alliee de 

I 

Byzaoce. Callatis a1liee a lstros dans la guerre qui s'ensuivit, 
n'ayant pas triomphe, Tomis recouvra sa liberte. La Peniapolis se 
trouva du fait abolie. Dionysopolis devint a son tour une simple 
dependance d'Odessos. 

Eo l'an 200 a. J. Chr., elle etait iodependante et frappait 
ses premieres monnaies; mais elle o'avait qu'une. importance se
coodaîre 3). 

Au premfer siecle a. J. Chr.1 deux forces se trouvaient en 
presence sur le Bas-Danube: lt:s Romains et les Geto-Daces. 

Les Romains, apres la conquete definitive de la Macedoine, 
en 146, avan~ient lenten1ent vers le nord. lls furent obliges sou
veot de faire la guerre aux p0pulations presq ue sauvages et tres 
guerrieres de la Thrace et de la Mesie, ainsi qu'aux Scythes, aux 
Getes et aux Daces. 

Devant le perii romain, Ies villes grecques du littoral de la 
Petite Scythie se coaliserent et l>asserent du cote du Mithridate. 
Dionysopolis paraît o' avoir pas falt partie de cette alllanee., car 
on n'a trouve jusqu'a p~sent aucune monnaie avec la tete de 
Mithridate ou de son fils ayant au revers Athena Nicephoros et 
les initiales de la viile, comme c'est le cas des autres ,cites 4). 
Pourtant il se pourrait que Dionysopolis eut ete reduHe a cetle 
epoque a une simple bourgade, a un empor ium saos au~une im
portance. 

Entre 75 et 72 avant notre ere, les armees romaines com
mandees par 'S. Scribonius Cuno, avancerent en Thrace, se diri
geant sur le Danube. Peu apres, M. Licinius Lucullus conquit le littoral 
de la m~r Noire. A cette occasion, ii enleva au temple d'Apollon, 
qui s'erig~ait sur une île en face d'Apollonie du. Pont, une statue 
colossale du dieu, oeuvre du fameux sculpteur Kalamis, et la trans~ 
porta au capitole de Rome 0). 

Oo voit la Ies procedes politîques des Romains, ce qui n'etait 
pas pour leur attirer la sympathie des habitants. Du reste, [a do-

I) Voir, entre autres, l'inscription n. 2056 dans la C. J. G. et n. 658 
dans Cagnat, lnscripfiones graecae ad res romanas pe.tfinentes, IJI, p. 2.18, 

2) Voir l'inscription n. 632 dans Cagnat, o„ c., p, 21. Cf. Th. Mommsen, 
Histoire Romalne, t. X, p. 74 et suiv.; Weiss, dans les Jahreshefte des 
Oesterr. archaeoJ. lnstituts. Beibl., col. 149 et suiv.; Pick, op. cit., p, 70- 71. 

3) Pick, op. cit., p. 127; cf. Moisil, op. cit., p. 27. 
4) c. Moisil~ o. c., p. 27. 
") Strabon, VII, 6, 1, p. 264. 
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mination romaine etait loin d'~tre solide a l'interieur du payS, ce 
qui fut protlve par l'ecrasement d'une armee romaine en 59 avant 
J. Chr. Les ttoupes romaines etaient commandees par le proconsul 
de la Macedoine, Caius Antonius Hybrida, oncle du triumvir Marc 
Antoine et collegue au consulat de M. Tullius Cicero 1). Elles 
passerent avec leur chef l'hiver a Dionysopolis ou aux environs, 
ainsi que nous l'apprend une inscription trouvee a Baltchic 2); 
elles s'avancerent ensuite dans la Petite Scythie jusqu'a lstros, 
sur le littoral du Pont-Euxin. Tout pres de la, Caius Antonius 
Hybrida fut attaque par les Bastames et autres barbares, qui de
truisirent se-s legions. 

La Petite Scythie et Ies cites maritimes grecques retrouverent 
ainsi une liberle relative. 

Cet evenement profjta surtout a l'etat geto-dace, qui etendit 
sans difficultes sa -domination au dela du Danube, iusqu' aux monts·"" 
Haemos. 

C'est a cette epoque-la que Dionysopolis envoya un de ses 
citoyens de marque, grand pr~tre de plusieurs temples et divinites, 
nomme Akotnion, en ambassade au roi des Daces, Buerebiste, 
devenu chef des tribus thraces, apres une expedifion heureuse en 
Mesie et en Thrace qui eut lreu vers I' an 50 a. · J. Chr. 3). 

Une tres interessante inscription, trouvee a Baltchic, nous 
fait connaitre Ies services eminents rendus a sa patrie par Akornion 4) . 

11 semble qu'il connaissait deja d'un premier voyage le pere 
de Burebiste. II l'avait visite dans la ville d' Argedarum, qui pour
rait bien ~tre Argidava. Muni d'une recommandation tle celui-ci, 
i1 fit. un nouveau voyage., noq depourvu de dangers, et se pre
senta a Burebiste, dont ii gagna la bienveillance en faveur de 
Dionysopolis. Cette cite dut ainsi reconnaître la souverainete du 
roi dace. 

Buerebiste se servit, a son tour, de l'habilite d' Akornion 
dans ses relations diplomatiques avec Ies Romains. Ainsi l'envoya-t-il 
en ambassade â Cnejus Pompee, qui en l'an 48 s.e trouvait dans 
la ville d'Heraclee de Lyncestis, province macedonienne. Akornion 
s' acquitta bien de sa mission. Son interve;i.tion fut couronnee de 
succes. 11 sut art'anger a souhait les affaires de son souverain et 
menager aussi les inter~ts de sa propre patrie, Dionysopolis. 

Pour tous ces services, ses compatriotes Iul accorderent la 
plus grande des recompenses: ils lui erigerent en pleine agora 

lJ Tite-Live, Perioch.a, c. 103 ţ luliu:s Obsequens, De Prodigiis; cf. 
Pauty-Wissova, Real Lexicon, J, 2577 et suiv. 

2) Voir l'inscription n. J dans mon livre la cite pontique de Dionyso
polis, p. 64-65. 

3) O. ·Seure, Revue archeologique, 1911, p. l31. 
~) Voir la meme înscription mentionnee plus haut. 
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une statue âe bronze et deciderent de l'honorer chaijue annee, 
pendant Ies fetes de Dionysos, avec une couronne d'ot. 

La puissance de l'Etat dace declina bientot, a son tout. Elans 
la second.e moitle du 'premier siecle a. J. Chr., Ies Romains pri
rent l'avantage sur Ies barbares en Mesie et dans la Fetite Scythie. · 

En l'an 29 a. J. Cht., eut lieu l'expedition de M. Licinius 
Ci:assus contre Ies Daces, Ies Bastarnes et les Scythes 1). Ce 
commandant, ~pres avoir vaincu Ies Myssiens et leurs allies, re<;ut 
Ies ambassadeurs des Bastarnes, qui lui demanderent de ne pas 
avancer plus loin cqntre eux. 11 n'en fit rien. Dans une bataille 
rangee,. îl reussit â les ecraser. Un grand nombre de Bastarnes 
furent tues, entre autres leur roi, Deldon~. 

Cette victoire des Romains effraya Ies autres barbares. Rhclles, 
roi gete, contracta une alliance avec Crassus. bes Bastarnes, battus 
une fois de plus, demanderent g.râce. Crassus leur imposa Ies con,.. 
ditions de paix qu'il avait desirees 2). 

La damination romaine s'etendit alors sur toute la Petite 
Scythie 3). 

A cette epoque, les terres voisines de. Dionysopolis şe trou
vaient entre les rnains des Besses, .,les plus brigands patmi les 
brigandsi', comme Ies caracterise Strabon 4). 

M. Licinius parcourut avec ses Iegions .la Mesie jusqu'au 
littoral de la mer Noire. Oans la region de Dionysopolis~ i1 n'eut 
pas a intervenit contre les Tbraces Odrys.es qui vinrent sans 
armes se soumettre; ii Ies libera du joug des Besses, qu'il chassa fi). 

Cep,endant, le roi Rholes guerroyait contre Dapyx, un autre 
chef gete. M. Licinius Crassus 'aidq son allie et obligea son ad
versaire â se refugier dans un chateau fort, ou il fut tue 6) : Les 
Romains capturerent le frere. du vaincu et porterent leurs annes 
plus loin. Bientot, tout le pays fut conquis. Dionysopolis du recon
naître, ainsi que les atitres cites grecques, la domination de Rome. 

11 semble que
1 

4epuis ces temps, la viile a yecu en paîx 
·sol$ la protection des Romains quil en'tte autres privileges1 lui 
ont accorde celui de frapper des monnaies de bronze. 

L'epoque la plus 'florissante de son liistoire fut sous l'empire, 
surtout sous Ies empereurs Commode et Gcfrdien III. On .a de
couvert un grand nombre de monnaies portant leurs effigies. 

t) Dion Cassius, li, LI, p. 3.74. 
2) lbid. , p. 375-376. 
a) L'archeologu.e Furtwaeng1er estime ·que. le trophee bien connu de 

' Tropaeum Trajani (Adam„Clissi en Dobroudja) n'aurait pas ete erlge par 
Trafan, maîs par M. Licinius Crassus, pour celeorer ses vietoires contre 
les barbares. Trajan n;auralt fait que le restaurer. 

t) Strabon, Vlf, 5, 12, p. 264. 
5) Dion Cassius, JI, Ll, p. 376. 
G) Ibidem, p. 377. 

www.ziuaconstanta.ro 



15 -

C'est egalement de cette epoque que datent plusieurs in
scriptions, mises au jour dans !'acropole de Dionysopolis 1). L'une 
d'elles parle de l'er-ection d'une statue en l'honneur de l'empereur 
Titus, par uc pretre qui en a supporte Ies frais. Une autre men
tionne- la meme distinction, accordee a un haut dignitair:e de la 
viUe seus le regne des Antonins ; une troisieme contient le decret 
du demes dionysopolitain proclamant „bienfaiţeur" Titus Pom
p·onius Proculus Vitrasius Pollio1 qui fut consul pour la seconde 
fois en 176 apres J. Chr.2). 

Au moyen âge, ii est tres rarement question de Dionysopolis. 
Seul Cedrenus nous en doune une information passablement 

insignifiante. Sous le regne de Justini'en, en 543, ecrit-il, la mer 
deborda sur le littoral entre Odessos et Dionysopolis, probable
ment a la suite d'un tremblement de terre, et causa la mort d'un 
grand nombre d'haoitants 8). 

Dans quelques textes byzantins et bulgares des XIII 1\ xrve 
et XVe siecles, est mentionnee non pas Dionysopolis, mais sa 
region. Ainsi,' pour !'an 1346, est-îl question d'un nomme Salica, 
maître du littoral de la Mer Noire au nord de Messembrie, peut-etrEî 
jusqu'aux embouchures du Danube. Sa residence etait Carbona ou 
Carvouna 4), qui correspondrait a €avarna, ville voisine de Dio· 
nysopolis. Ce gouverneur envoya les deux freres, D·obrotici et 
Theodore, avec une troupe de mifle cavaliers, aider Anne de 
Savoie, imperatrice de Syzance, dans la lutte difficile qu'elle avait 
a soutenir contre ses adversaires 3). 

Dobrotiei devint, apres la mort de Salica, ,,despote" de la 
region, et affermit sa situation par un mariage imperial. 

Plusieurs documents !atins parlent aussi de Dobrotici et de ses 
terres (terra, Dobrotici), don_t Dionysopolis faisait certainement partie. 

Cependant, Ies Syzantins out toujours considere le littoral 
de la Mer Noire comme appartenant a leur basileus G). Par conse
quent, Salica et Dobrotici ne fureQt en realite que des gouver-

• 
1) Volr Ies inscrlptions 2, 3, 4 dans O. Tafrali, La cite pontique de 

Dianysopolis . . 
2) Ibidem, n. 3. Cf. Prosopographia Imperii romani, II. n. 558, p. 78. 
S) Cedrenus, I, p. 657. 
4) Quand, en 1366, Varna fut enlevee a Dobrotlci, successeur de 

Balica, ce personnage se refugia dâns le château fort de CaJi-Acra, ce qui 
permit a certains erudits de soutenlt que celte forteresse devlnt la resi
d,ence. du despote. (Minea, Urmaşii lui' .Vladislav I şi politica orientală a 
Ungariei, Buc. 1916, p. 26; cf. N. Iorga, Veneţia tn Marea Neagră, I, Do
lirotici, Buc. 1914, p. 2. 

~) C antacuzene, t. III, p. 584. 
G) Cantacul!ene, L c. ,· Chalcocondyle, De rebus turcicis, I. VI, p. 326. 

Cf. N. Iorga, o. c., p. 1 et suiv. ; Ml nea, l. c. 
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neurs byzantins, j0uissant pourtant d'une certaine liberte d'action 
qui lear donna l'allure de chefs independants. 

En 1352, "l'empereur de Zagora''t Alexancire, devint tempo
rairement maître de Varna '') et probabfement de toute la region 
envir0nnante peut-etre aussi de Oîonysopolis. 

En 1444. Dionysopolis, Varna et Ies autres ports voisins 
accepterent avec allegresse Ies troupes de Vladislav Je., .roi de 
Hongrie et de Pologne. On sait la fin tragique de ce roi et de 
son armee expeditionnaire 2). 

A partir qe ee moment, il n'est plus question ni de la region, 
ni de Dionysopolis elle-meme, sî ce n'est que dans les cattes 
archa,santes. 

F) L'acropole de Oionysopolis 

M o n u m e n t s, t o m b e a u x e t o e u v r e s d ' ar t. 

11 ne reste presque pas de vestiges des bâtiments antiques de 
Dionyso~olis. En revanche, ou peut determiner le trace de f'en
ceinte de son acropole. Celle-ci occupe une grande paJiie de la 
terrasse de Baltchic, entre les cotes de 50 et 73 metres. 

En effet, j'ai pu decouvrir quelques restes de l'enceinte. 11 
y a deuJC pans de murs plus importants du câte du ravin pro
fond, qui se trouve â l'est de l'eglise roumaine „Sainte-Trinite"
D'autres traces de ma<;onnerie se voient pluş loin, sous les mai
sons de la rue ,, Vasile Lupu", ainsi qu'au. sud de l'eglise rou
maine, tout pres de la rue „Mircea cel Bătrân". Ces dernîeres 
sont vouees a une disparition prochaine. 

tes quatre points de repere sont suffisants pour nous donner 
de„s indications assez precises sur la direction des murs de l'en
ceinte. Elle suivait, a L'est, Ies bords du ravin mentionne, nomme 
„Kulak". L' on est moins sur (ilUant a la ligne de l'enceinte du cete 
otţest et nord-onest, car on n'y decouvre la moihdre trace de 
ma~onnerie ancienne, que les habitants ont du, de longue date tres 
vraisemblablen1ent, detruire et employer a la construction de leurs 
maisons. Cependant le trace de !'acropole devait suivre ici aussi 
les· bords des ravins qui le separent de la colline nord-ouest de 
78 metres. 

Dans la directi@n du gymnase bulgare. l'enceinte contournait 
la base de la calline de ,,loess" de 108 metres, aux pentes extre
mement rapides dans la direction de la mer et a l'ouest. Cette hauteur 
etait pour l'acropole un abri sor, tre.s difUcile ă, escalader. 

On ne peut determiner l'endroit ou se trouvait !'agora. Etait-ce 
ţ 

1) Liubici, listlne, 11, p. 246-248, cite par Minea, l. c. 
:1) Phraotzes, Htstolre, p. 91; Phllippus Callimachis, De rebus Vla

dislao Polonorum atque Hungarorum rege gestis, liber III, ed. Schv.,.andtner, 
p. 135; cf. Minea, l. c. 
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a la place actuelle ,JReine Marie<•, ou l'on a decouvert un impor
tant tombeau romain? Etait-ce au coin sud-est, ou s'elevent 
l'eglise roumaîne et Soulak-DJami, ou l'on a mis au Jour beau
coup d'inscrîptjons? A ce sujet, on oe saurait rien affirmer. 

Une conduite tl'eau de source alimentant l'acropole suivait 
vraisemblablement la meme direction et coulait au m~me endroit 
que la plus importante tchesme actuelle de la viile. 1 

On a decouvert a Dionysopolis, notamment dans !'acropole, 
un certain nombre de monuments et d'obJets d'art anciens: des 
morceaux de scutpture decorative 1), des fragments de colonnes 
provenant d'edifices antiques 2); des pierres tombales avec inscrip
tions. On a trouve aussi dnq statues sans tetes, dont l'une (haute 
de Om. 55) represente un Pan a~sis, jouant d'un instrument de 
musique a plusieurs tubes 3), et porte sur la plinthe quatre ligne 
d'une inscription grecque 4); une statuette d'Asklepios (haute de 
Om. 22) representant le dieu egyptien Osiris, etc. L'on voit sur 
l'un des bas-reliefs de Dionysopolis Ies Dioscures; sur un autre 
Her.mes, devant l'equel se tient le retiarius, mentionne plus haut 0). 

Toutes ces oeuvres sont d'epoqtie romaine et sans valeur 
artistique 6). 

Je suis persuade que, si ·ron faisait des fouilles dans !'a
cropole, surtout a l'endroit ou se trouvent l'eglise roumaine et 
tJSoulak-Djami", ainsi que sur la place ,,.Reine-Marie" et d_ans Ies 
cours des rnaisons qui longent la c6te est de cette place, l'on 
decouvrirait d'autres vestiges, inscriptions et oeuvres d'art antiques. 

O. Tafrali 
Professeur a 1:u~versite de Jassy 

1) Un fragment de frise (O.m 68 X o.m 40 X o.m 50), ornee de pal
mettes, oeuvre de basse epoque r.omaine, se trouve dans la cou.; d'uri ha
bîtant, nomftte Temelcou, sur la place „Reine-Marie" (Cf Kalinka, Antike 

• Denkmâler in Bulgarien, Wien,· 1900, No. 12, p. 13). J'ai vu un morceau 
plus interessant, d'un meilleur travail, appartenant a une epoq:e plus an
cîenne, dans l'eglise grecque de Baltchic, ou ii sert de table d'autel. Cette 
piece e_st inconnue a Kalinka et a Scorpil. . 

2) Kalinka et Şcorpn se trompent en prenant pour d~s autels les quel
ques colonnes ronaes et tres basses, marguees de slgnes de lapicides, 
qu'ils ont v ues dans ta cour de Temelcou (Voir Şcorpil, op. cit., i;: 50; Ka
llnka, op. cit., Np. 23, p. 194). 

S) Dobrusky, Sbornik, Xlll, 422, No. 15; cf. Kalinka, op. cit., No. 188. 
p. 168. . • ., 

4) O. Tafral!, la cite pontique de Dionysopolis, inscription No. 6, o. 00. • • 
&) lbid., inscription No. 7; cf. Kalinka, op. cit., p. 242 . • 
0) Kalinka se mepre~d, lorsqu'il indique le No. 189 de son livre· un 

bas relief representant Jes Hores, comnie provenant de Baltchic. L'erreur a 
deja ete relevee par Şcorpil. op cit., p, 50 . . 

A111,1e1e Dobrogel _ / / 
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FlER'BEA AS'NOAPTE MAREA 

~ierbea as' noaple .marea în clăbuci 
~i-a sparl aleilea lolci de pialra dură ! 

Pescaru .au răcul grăbile cruci, 

Dar marea. i-.a , nghih~ cu ne1gra-i gură. · 

As' noaple-au rasl slrigări penă depaJe 

ii lacomi ochi au rosl Pâvnil părnânlul 
Pe care noi ne pliclisirn de moer>le. 

Năprasnic valul mărilor şi vânlul 

Le- au îngropal nădejdile deşar>le ! 

~S

1 

noaple marinari, urlând în grup, 

Cu pumnii slrânşi amenin~au lăria; 
Dar când rurluna şi-a muiel mania, 

~.e deslegase suRelul de lrup. 

Guri suple ce-ah slrigal pe Dumnezeu! 

Sărman călun cernil tn aş.leplare I 
~oşneşle merea 

1

n ,ări scânleeloare, 

Senină proslăvind pe Dumnezeu. 

Grigore Sălceanu 

www.ziuaconstanta .ro 



' 

:_ 30-

Turcii, la rândul lor, retrag populat:i;:i Deltei dincoace de fluviu, în 
colţul Dunavăţului. Astfel Chilienii moldoveni, refugiaţi, formează 
:satul Beştepea. ~ici aci nu siătură mult Pela 1830 se evacuează 
pop1;1Jaţia cuprinsă în hdungh·iul dintre Dunâre, Raz.im şi linia . 
Tulcea-Babadag, după c.ondiţiunile impuse prin tratatul dela 
Paris. Această evacuare aduce p.entru Tulcea o suprapopulare 
:bruscă, care schimbă în totul condiţiunile urbanistice ale ve
chiului oraş, prin ruperea vechiului perimetru· şi deplasarea cen
trului cotner,cial. _Au intePvenit apei şi modificările în natura 
tGpografică a locului, prin secarea lagunei-. din marginea Vestică. 
Să vedem cum s'a rezolvat în Tulcea această rară şi interesantă 
problemă de urbanistică. 

Prfslăvenii, Beştepenii, la cari s'ar fi adăogat probabil şi 
. alţi Moldoveni din alte comune din _ teritoriul evacuat, dar într'un 
număr mai mic, ridicându-şi gospodăriile, iar Beştepenii şi biserica 
cu toate odoarele şi mobilierul ei, s'au aşezat în Tulcea. Dacă 
Prislăvenii, probabil mai grăaiţi, sau mai apropiaţi şi mai puţini 
·la număr, s'au aşezat pe dealul oraşului în apropierea portului, 
acolo unde există astăzi mahalaua Prislăvenilor din jurul stradei 
Prislavului,-în schimb Beştepenii, vechii Chilieni adică, au ocupat 
dealul Babadagului, dincolo de lagună, dealung.ul liniei Dun.ăreL, 
-dela biserica Sf. Niculae de azi până în Strada Beştepenilor si
tuată lâ~g~ biseŢica Co~arofca~ Aci vor fi venit cu ei. ~i acei 
prea nut1ni Greci, aşezaţi de curand la re~ărsarea lagunei 1n Du

.năre, în jurul străzii Belvedere. Se formează astfel ttn cartier 
_ nou de ceastălaltă parte a lagunei, urmărind malul Dunărei, deci 

cu o dispoziţie conţentrfcă pe baza fluviului, un cartier române.se 
în marea sa majoritate şi cu o stradă principală numită strada 
'.Rom·ânească, azi schimbată în str. Regele Ferdinand. Fiind ridicate 
dealungµl jărmului, aşezătile acestea sunf deci primele care au 
,contribuît la crearea noului cartier şi la ·reînvierea vechiului ţ,raş 
,distrus, pe când cartierele bulgăresc, nemţesc, rusesc şi tătă
resc, aşezate în mod distinct unele îndărătul altora spre interiorul 
regiunei, ne dovedesc târzia lor apariţie faţă âe cele româneşti. Se 
mai dovedeşte <să lagttna. care despărtia .. vechiul oraş de noul 
cartier nu secase complet, iot aşa după eum str. Isaccei era încă 

-inundată -de apele Dunărei, făcântl imposibilă o aşezare pe aceste 
,.Jocuri mlăştinoase. 

Este locul să observăm, că harta M. St. M. rusesc din 
1835, care fixează la 113 numărul de case ce se găsesc în Tul
·Cea, nu poat'e corespunde realităţei pentru această dată, deoarece 
Tulcea„ primind încă dela 1830 'un număr atât de mare de locui
tori din satele evacuate, cu cari s'a dublat întinderea vechiului 
oraş, trebuia să aibă un număr cu mult mai mare de case rocuite. 
Harta este o prelucrare a vechilor hărţi ruseşti, cu adăogirea 
unor nouă observaţiuni. · Aşa bunăoară ea notează Star-Tulcea, 
Tulcea veche _adică, pe locul aşez'ărilor dela vestul oraşului. De-
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IN ASTĂ SEARĂ I • • 

ln astă seară soarele apune 
ln purpură şi aur - înnecat: 
Ş I vântul mângâios povestea-şi spune, -
Ş I cerul cu argint e presărat. 

ln astă seară ~otul se preschimbă 
ln vers alinător de poezie: 
E împetrită a veciei limbă, 
Căci inima cu sine se. îmb ie. 

ln astă seară florile grădinH -
Un cântee de slăv ire - dulce-I cântă : 
Şi 'n alb neprihănit cum poartă crinii -
Văzduhul necuprins - se învesmântă, 

ln astă seară buzele sânt mute; 
Doar ochii - singuri ard şr cuvântează; 
Şi stelele~ din înălţimi tăcute,, 
lndu ioşării sfinte, - fac de pază. 

ln astă seară îngeri coborâ-vor 
. Din paştficul lăcaş al nemuririi: 

Sosind - ei cu norocul hotărâ-vor 
Destinul cel de veacuri al iubirii, 

f n astă seară blândele pleoape 
Ca 'n vis - se vor pleca peste lumine; 
Iar timpul gârbovit - o să se 'ngroape, -
Ş1 al sorţii val - va fi mânat de tine I ... 

Eug. Cîuohi 
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HLAMIDA IERNII - PURURI ALBĂ ... 

• 

Hlamida iernii - pururi albă 
A 'ntins-o 'n Cqlea ta grădincfl; 

Şi prin a slăvii pânz.,ă albă, 
Blând, luna-şi revărsa lumina. 

Arare, stelele tăriei 
Sclipeau asupra ta, sfioase, 
Căci focul solilor veciei 
ln ochii mei se adunase. 

Venise ca să te cuprindă 
lnvăluiri ocrotitoare ; 
Şi 'n ochii mei ca 'ntr'o oglindă 
Să vezi eternă adorare 1 
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CE ESTE Şl CE-AR TREBUI SA FIE „COAST A 
DE ARQlNT" 

Fr umuseţi1e şi bogăţiile Dobrogei, necunoscute şi neexploatate 

Nu am pretenţiunea că am cetit tot ce s'a scris, în timpul 
din urmă, asupra Dobrogei pitoreşti ş i economice - şi, în special, 
asupra încântătoarei şi originalei noastre ... Coaste de Argint" -
veche moşie strămoşească străbătută din cele mai întunecate tim
puri ale fiinţei noastre etnice, de graiul şi sufletul unui popor nou 
ce se închega şi îşi cerea drepturile lui la viaţă. Din tot ce-am 
cetit însă, până azi, îmi revine mereu în minte şi-mi răsună în 
urechi, ca un cântec frumos pe care nu-l poţi uita, introducerea 
din articolul: ,,Coasta de Argint" a D-lui profesor G. Vâlsan, 
publicat în buletinul „Societăţii Regale Române de Geografie": 

))Există în ţara noastră un ţinu.t de o frumuseţe de basm. 
Avem o fereastră descht.să spre feerza O?ientului, fereastră prin 
care, până acu,,z, nu au privit deoât pict-arit. noştri şi artista de o 
înţelegere atât de subtilă a frumuseţilor naturii·, care e M. S. 
Regina. Avem 1nica noastră ,,Rivieră'' sa.u „Crz·meie", Aba.z.zia 
noastră, p-e care cei r>tai mulţi nici n'o 6ăn11esc. Un crâmpeiu de 
Mediterană - încrustat în modestul nostru ţărm de mare - plz"n 
de pitoresc al relt.efului, îmbibat de atâta lumind şi culoare, cât 
nu poate cuprinde paleta celui mai zvăpăiat pz·ctor şi cât nu p()ate 
î,1tbtna nz·ci cel mai delicz·os covor oltenesc sau basarabean. Un 
mt"c razu, în car~ realz·tatea e atât de apropiată de vis, încât 
ajunge să trdeşti în el două- trei 2ile, ca să încki.zi în suflet una 
din cele mai încântătoare amintiri, pe care le poate da o vz·aţă, 
Acest ţinut românesc adntirabz·l şi atât de puţin cunoscut este 
Coasta de Argint". 

Se poate oare o mai ispititoare chemare, pentru sufletele 
dornice de acel etern frumos pe care numai natura ni-l poate 
oferi, ca acest paragraf, plin de atâta lirism, scris de profesorul 
geograf G. Vâlsan? Nu ştiu, nu mi-a spus nimeni, dar cred că 
foarte puţini trebuie să fie acei cari, cetindu~l - dacă n'au văzut 
•încă Coasta de Argint, să nu fi rămas cel puţin cu visări în suflet 
despre fermecata „Coastă" şi cu dorinţa de a trăi aevea acel vis. 
De aceia l-am şi reprodus. 

Ceiace însă ar fi foarte interesant de ştiut este : ce şi-au spus 
oare toţi acei cari au vizitat această „Coastă de Argint'' - în-
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tâmplător sau ispiiiţi de lir;ismul scriitorilor, · de comunicările· şi 
cercetările cărturarilor, de străduinţele pictorilor de a transpune şi 
eterniza, prin mijlocul artei factice omeneşti, aceia ce natura a 
creiat şi înscenează sub ochii noştri extaziaţi ? Ce şi-au spus şi 
ce-au spus de ţara noastră, de Statul nostru, de datoria ce avem, 
fiecare din noi, fiecare. bun român, faţă de ţinutul acela ca din 
poveste şi plin de valori neexploatate, care este „Coasta de Argint", 
care este aproape tot litoralul Măiei-Negre româneşti - ca şi 
aproape întreaga Dobroge - reprezentând astăzi, după documen
tele ce avem şi după cercetările oamenilor noştri de ştiinţă, nu 
numai un ţinut oarecare, locuit şi stăpânit cândva de strămoşii 
noştri, ci „dintre toate ţările, care alcătuesc România de astă2i, 
aea 111,ai veclte ca ţară romană 1)''. 

Ce-şi spun şi ce şi-au spus oare toţi acei cari cunosc Do
brogea lui Dobrotici şi a lui Mircea cel Mare - cât şi imensele 
bogăţii ce aşteaptă geniul şi munca acestei naţii ca să le valori
fice - de lipsa complectă de organizare a producţiei, de înlesniri 
a desfacerei şi exploatărei bunurilor? 

Ce-şi spun şi ce spun, îll faţa stării ' de azi a lucrurilor, acel 
cari cunosc feeria „Rivierei".noastre, pitorescul rarisim şi turburător 
al Coastei noastre de Argint: Balc,ic-Ecrene-Caliacra şi ştiu că 
din cauza lipsei de comunicaţii, a lipsei de confort şi organizaţie, 
toate aceste minuni şi frumuseţi ale naturei ţării noastre rămân 
complect ignorate de străiDi ; iar pentru poporul nostru sunt un 
basm din ,,O mie şi una de nopţi''. 

Ce-şi spun şi ce spun oare acei cari au un suflet, cari 
poartă răspunderi, cari iubesc şi se interesează de ţara asta şi de 
viitorul ei, care-şi dau seama de importanţa balneologică a sta
ţiunilor maritime din sudul Dobrogei - de importanţa economică, . 
socială şi naţională, cât şi de importanţa lor preponderantă ca 
porturi fireşti, menite ca prin ele să se schimb.e şi să se ducă în 
lumea întreagă, cea ţnai mare parte din bogăţiile ţării noastre -
şi constată totuşi că nici un pod peste Dunăre fi nici o cale ferată 
nu leagă de ţară, pe un drum mai apropiat, .,Riviera" noastră 
şi aceste ,,Porturi fireşti" ; că plaja dela Ecrene este pustie; că . 
nici un sanatoriu pentru copiii României nu s'a ridicat încă acolo ; 
c;ă nimic, nimic, însfârşit, din ceiace o naţiune civilizată şi civili
zatoare era datoare să facă pentru întreg acest ţinut preţios, nu 
s' a făcut şi că, în afară de lira trubaci urilor, pana scriitorilor, cer
cetările oamenilor de ştiinţă, admiraţiunea vilegiaturiştilor înamoraţi 
de natură, el a rămas ignorat, neexploatat şi neexplorat ? 

Să fie indiferenţă? Să fie nepricepere ? Să fie lipsă de în
ţelegere a unora din cele mai mari interese politice, naţionale şi 
economice, pe care noi le avem. pentru regiunea riverană; pentru 
,,Coasta de Argint" cât şi pentru întreaga Dobroge? Un adevărat 

1) Pârvan. 
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tezaur al ţării noastre, plămânul acestei ţări - cum a mai fost
botezată - căile ei de respiraţie, prin care îşi poate asigura o 
funcţiune economică normală, o expansiune comercială şi indu
strială - şi totodată prezentând un măreţ fort de flanc. Căci, cum 
spunea marele învăţat Pârvan : ,,Dobrogea este o cetate. Zidurile 
ei sunt malul înalt al Dunărei şi Mărei. Şanţurile ei cu apă sunt 
Dunărea şi Marea: i·ar a patra lature întărită, o formează, la 
miazăzi, râpele adânci, care despart Dobrogea noastră de De
liormanul turco-bulgăresc''. 

Nu voim să aducem această injurie naţiunei noastre, ţărei 
noastre şi nici statului român. Românii, ca popor şi stat, şi-au 
continuat - luptând cu toate greutăţile, cu toate restriştele -
tradi ţia strămoşilor ancestrali. Ei şi-au iubit patria, limba şi neamul 
mai presus de orice ; nu şi-au desminţit niciodată nobila origine 
şi nu s'au arătat mai prejos de virtuţile străbune. Ca stat, a avut 
necontenit tendinţă civilizatoare şi constructivă. 

Foarte inteligent, iubitor de lumină, iubitor de frumos, bun 
şi împăciuitor, setos de cultură, apt de civilizaţie, poporul român 
ar fi răspuns desigur, din toate punctele de vedere, rolului civi
lizator, pe care destinul i l-a încredinţat aci, la porţile orientului, 
dacă nu i-ar fi fost dat, prin situaţia geografică a patriei lui şi 
acele cunoscute fenomene de migraţiune şi prefaceri a popoarelor 
asiatice, - să ducă, prin lungul veacurilor cea mai sbuciumată 
şi tragică dintre existenţe. 

Puterea de viaţă şi rezistenţă a .acestui popor a întrecut însă 
calamităţile ce s'au revărsat asupra lui. In sângele lui puternic şi 
dizolvant s'au topit hoardele asiatice. Retras în fundul munţilor, 
grămădit în coliba umilă - cioban, plugar, sau pescar, el a păs
strat cu _îndărătnicia unui nobil de sânge deposedat de bunuri, 
toată demnitatea rasei, conştiinţa personalităţii, a fiinţei lui etnice 
cât şi veleităţile asupra drepturilor ce i s'au furat. 

lndată ce tumulJul s'a mai liniştit şi a putut numai puţin să 
se reculeagă, poporul român a fost cel dintâiu . care - datorită for
ţelor vii ale naţiunei - şi-a reconstituit, între naţiuni, drepturile 
gintei lui cu dovezi indiscutabile. 

Cum am putea atunci să afirmăm că un astfel de neam nu-şi 
înţelege interesele, nu şi le apără şi că ceia ce înseamnă în ţara 
asta lipsă de progres şi proastă stare, este cu bună ştiinţă ignorat 
şi tolerat. . 

Nu. rfot ce este rău, trebue pus pe seama unui complex de 
cauze şi datoria fiecărui bun român este, nu să acuze, să defaime, 
să abandoneze, ori să descurajeze, ci. să muncească, şi, prin toate 
mijloacele de care. dispune, să aducă aportul său sincer pentru 
propăşi rea şi buna stare a ţărei , pentru binele comun. 

ln ceia ce priveşte pământul acesta daco-roman, dintre bra
ţele Dunărei şi "Marea cea Mare", Scytia Minoră de altă dată şi 
Dobrogea de eri şi de astăzi, nu se poate spune că, de la războiul 
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pentru îndependenţă, n' a fost în atenţia generală. Dar despre cau
zele politice, economice şi administrative, care au stânjenit statul 
român în politica economică şi naţională, ce se impunea s'o facă 
în acel ţinut, nu ~e poate discuta în cadrul acestui articol şi nu 
şti u de ce 1olos ar fi să se mai discute. 

In lipsa însă a altor rezultate, care ar fi fost de dorit„ deo
camdată, un mare adevăr se poate afirma astăzi cu tărie - nu 
numai prin vocea sângelui, dar şi pe documente, datorite savan
ţilor noştri cercetători ai trecutului : drepturile indiscutabile politice 
fi naţionale ale Românilor în Dobrogea şi un lucru trebue să se 
ştie de toată lumea : că tot ce posedă astăzi acest {inut se dato
reşte muncii ;i· sacrificiilor administraţiei româneşti, care a primit 
Dobrogea săracă, pustiită ti sălbătăcitâ. 

De la civilizaţia antică, ce se pierde în noaptea timpurilor şi 
care a dat strălucire în special cetăţilor de pe liziera de sud a Scytiei 
Minor şi din-. lungul a litoralului, numai urmaşii locuitorilor din 
Dacia Scytică, romanizaţi înaintea Dacilor din Dacia Mare, sunt 
acei cari au continuat firul vieţei neam~lui pe aceste tărâmuri, au 
păstrat conştiinţa şi fiinţa etnică a· acestor ţinuturi, încercând, din 
când în când, prin restriştele vremurilor, prin frământările şi 
complicaţiunile politice, ce constîtue cel mai încâlcit fir istoric prin 
tot evul mediu până în secolul al XIX-lea, - să refacă cetăţi, 
oraşe şi sate, să restabilească aşezări organizate şi să înjghebe 
organizaţiuni de stat sub domnii pământeni. 

Străinii, duşmanii şi barbarii, cari, în lungul veacurilor şi-au 
disputat pământurile Daciei scytice, jefuind, pustiind, speculând, 
întemeind aşezări şi stăpâniri politice efemere, n'au făcut altceva 
decât să transforme o întreagă ţară, nespus de originală şi intere
santă - menită unei civilizaţii înfloritoare - prin natura, prin fru
museţile ei, prin situaţia geografică, prin topografia şi bogăţiile ei, 
într'o pustietate săracă şi tristă, cu flora ei caracteristică, aproape 
distrusă, cu rare oraşe ruinate şi părăsite şi cu sate şi locuinţi de 
troglodiţi, întârzind cu mult şi spre paguba noastră şi a omenirei 
civilizate, propăşirea nebănuită ce ar fi luat. 

Dar, această propăşire este dorită, este aşteptată şi se soli
cită astăzi cu insistenţă de la administraţia ţărei-mume şi de la 
orice bun român, nu numai ca o datorie sfantă, nu num.ai ca o 
afirmare a concepfiei noastre de stat civilizat ţi civilizator, dar 
mai cu seamă ca măsură de prevedet'e şi ca o dovadă că ne în{e
legent marele noastre interese politice economice şi na{ionale; pe care 
le avent în acest punct al ţărei. 

Chiar înainte de 1913, adică înainte de a ni se fi redat Do
brogea întregită, cele două judeţe : Tulcea şi Constanţa, repre
zentau pentru noi interese naţionale şi bogăţii economice de prima 
ordine. Dar ceeace a câştigat ţara noastră prin alipirea Cadrilate
rului, ca bogăţii, frumuseţi naturale, importanţă şi situaţie geogra
fică, este de o valoare cu mult mai mare din toate punctele de 
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vedere - şi, a întârzia să_ facem sacrificiile ce se impun, a nu ne 
da toată silinţa, tot interesul, toată osteneala, pentru a pune în 
valoare acele frumuseţi şi bogăţii - pentru ca ţara şi poporul să 
poată beneficia de pe urma avantagiilor ce prezintă - ar fi nu 
numai a ne desconsidera propriile noast1·e interese, propriul nostru 
avu.t, dar thiar a ne supune oprobriului lumei civilizate, oprobriului 
vecinilor noştri şi a suferi o scădere în demnitatea noastră ca 
stat şi popor. 

* * * 
Bogăţiile Dobrogei sunt multe şi foarte variate. Delta, vestita, 

disputata deltă, nenumăratele bălţi, lacuri şi limanuri, cu pescăriile 
lor reputate, cu păpurişul lor, care, industrializat - spunea cc !1dva 
un financiar englez - numai el singur ne-ar putea scăpa ţ' ,_ de 
datoria ce avem în afară; cherhanalele de la Jurilofca şi Vâlcov 
cunoscute în lumea îp.treagă; marea cu scrumbiile,. cu nisetrii şi 
morunii cari dau icrele atât de preţuite în toată Europa; cerealele 
şi în special grâul arnăut şi popuşoiul „dinte de cal", vestite pentru 
calitate şi producţiune; vitele, şi mai cu seamă oile - apreciatele 
oi de „pressalis" ale Dobrogei; pepenii, viile, fructele delicioase 
de la Isaccea, Niculiţel, Sarica, Bădila şi Babadac, vinurile ce se 
exportau în . Polonia şi din timpurile cele mai vechi în Rusia, tu
tunul, caşcavalul, lâna, mierea de o calitate cu totul superioară; 
carierele de piatră, porfir şi calcar; preţiosul granit de Iacob-deal; 
ocrul, caolinul de Balci·c, loesul (lutul galben) din care se fabrică 
cea maî bună cărămidă; arama ce se scoate din dealul Altân-Tepe 
şi câte altele. 

Păşunile sunt şi astăzi întinse şi bogate. Aproape întreaga 
Dobroge oferă belşugul întinselor pajişti numeroaselor oi şi vite 
cornute. Ce să mai spunem de Valea Batovei, valea cea fără de 
iarnă, culminând cu ·tnarea şi splendida plajă de la Ecrene l Acest 
{inut încântător, plin de vegetaţie, de lutninâ., de isvoare şi cascade 
- unde copacii par ornatnente aşezate de o mână de artist, unde 
cresc livezi de smochini şi migdali, unde flora ţinuturilor tem
perate se î1t_frăfeşte cu flora ntediteranee, - a fost din vremuri foarte 
vechi adăpostul de iarnă al mocanilor din Transilvania, cari co
borau din munţi şi se îndreptau spre toamnă în valea cea fără de 
iarnă, .ca şi pasările migrătoare. 

,Odinioară, se spune că Dobrogea avea ş.i păduri cu mult 
mai întinse ca cele de azi - păduri bătrâne de stejari, din care 
Turcii tăiau copaci ,,cât buţile" ca să construiască corăbii - şi 
păduri de teiu, cum se văd şi azi împrejurul Medanchioiului, 
alimentând mii de prisăci cu fagurii Gărora se aproviziona la Con
stantinopol Curtea Sultanilor. 

Oraşele Dobrogei, care au avut un trecut istoric şi economic 
interesant şi au, prin desvoltarea economică, politică şi romani
zarea acestei provincii, perspectivele cele mai frumoase în viitor, 

Analele Dobrogei 4 
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se găsesc înşirate, mai cu seamă pe linia Dunărei! Turtucaia, 
Silistra, Hârşova, Isaccea, Măcinul, Tulcea, Chîli'a-Veche şi Sulina;. 
iar pe linia mărei : Constanţa, Mangalia şi Balcic. 

Fireşte că şi oraşele de pe linia din mijlocul Dobrogei, ce 
tinde să lege, prin cale ferată, sudul cu nordul acestei provincii 
şi anume c: Bazargicul, Megîdia şi Babadagul, au importanţa lor 
economică, naţională şi politică. Dar desvoltarea lor este absoîut 
în funcţiune de mijloace de comunicaţie cât mai rapide şi regulate 
şi nu vor putea căpăta viaţă şi însemnătate de cât numai prin 
expansiunea economică a ţinutului. 

* ;!< * 
Dar, tuturor proectelor de yiitor şi chiar unei ascens1un1 ec'O

nomice mai modeste se opune, peste tot, în sudul Dobrogei, lipsa 
mijloace,lor de comunicaţie şi, ca urmare, greutăţile şi scumpetea 
traasportului. 

Producţia de grâu, de vite, vin, caşcaval, etc. abundă în Do
brogea. Numai în judeţul Caliacra se seamănă peste 45.000- hectare, 
dând o recoltă din cele mai satisfăcătoare - cantitativ şi calitativ. 

Industria mare se rezumă la morărit. Sunt 9 mori sistematice 
cu valţuri, în judeţ, ce dau o producţie de c-irca 25 vagoane pe 
zi. Afară de acestea, mai sunt vre-o 60 de mori de apă şi 150 
mori d.e vânt. O altă sursă de bogăţie a judeţului, cum am mai 
arătat, este creşterea vitelor şi în special a oilor. Oi, berbeci, miei, 
capre se numără la circa 375.000, cai 35.000, boi, vaci , bivoli 
70.000, porci 25.000, pasări 200.000. Se fabrică mari cantităţi de 
caşcaval tare, grecesc, iar producţia lânei atinge cifra anuală de 
360-400.000 kgr. Cultura albinelor e·ste iar desvoltată şi se dă un 
mare interes, de către locuitori, sericîculturei, regiunea fiind foarte 
prielnică pentru o asemenea cultură. 

Această producţie în~ă nu poate fi bine valorificată şi nici 
încurajată. Comerţul stagnează, căile de comunicaţie (şoselele) fiind 
într'o stare deplorabilă şi prea putine faţă cu numărul comunelor 
şi depărtarea dintre ele. lama, pe t imp ploios, circulaţia , mai ales. 
pentru transporturi, este aproape întreruptă complect între ele. 

In judeţul Caliacra, calea ferată nu este de cât pe o s.curtă 
linie dreaptă între Megidia şi Bazargic. Miile de vagoane de 
cereale se transportă deci spre port, dela Bazargic, cu căruţele, 
ceiace co·stă enorm, stingherind cu desăvârşire comerţul şi interesele 
producătorilor. Chiar numai lungirea liniei ferate Bazargic-Balcic ar 
înlesni şi eftenî destul de mult transportul producţiunilor judeţului, 
destinate exportului spre acest port al mărei. 

lnsă chestiunea pusă numai astfel pentru Dobrogea şi Ba.Ieie 
este cu totul simplistă şi departe de marea şi importanta realitate 
şi ar fi de dorit ca cel p1~/i'n astăzi, în preaj11ia marilor sărbători 
ce vor co,nemora 50 de ani dt la realipirea Dobrogei la /ara-ma1nă, 

www.ziuaconstanta .ro 



' 
-51-

nu numai cei cari conduc destinele patriei noastre, dar fiecare bun 
român să-şi dea seama de ceiace înseamnă această provincie, 
astăzi întregită prin Cadrilater, pentru interesele noastre. econamice, 
culturale şi de apărare naţională şi ce orizonturi noui ni se des
chid prin .marea aşternută la picioarele patriei noastre. 

lntr'un discurs rostit la 1'5 Mai 1905 cu prilejul botezului 
vasului „Rornânia" Regele Carol a spus intre altele: .,Prz"n Do
brogea - acest mărgăritar al Coroanei R._omâniez", - am do.bândit 
neatârnarea econ()mzc.ă, legături libere cu lumea întreagă fi marina 
comtrciaiă". 

Aruncând astăzi numai o simplă privire atentă pe harta Ro
mâniei şi Europei, ne putem uşor convinge de adâncul sens al 
cuvintelor marelui rege dispărut. 

Cu Constanţa ne-am silit atunci, când nu aveam alt mijloc, 
să creăm o eşire forţată la mare, acel miraj de 'expansiune şi 
desvoltare al tuturor popoarelor şi ţărHor. Cu Batcicul, astăzi, dacă 
s'ar clădi un pod peste Dunăre între Oltenz'ţa şi Turtucaz·a şi s'ar 
realiza linia de cale ferată: Turtucaz·a-Silistra-Bazargz"c-Balcic, s'ar 
lega inima ţărei româneşti - Bucureştii - cât şi întreaga ţară, 
prin drurnul cel mai scurt, cu marea noastră, cu sudul, cu !urnea 
întreagă, dând posibilitate acestui vechiu port natural al l\>1ărei 
Negre să se desvolte şi să-şi recapete importanţa comercială de 
altădată. 

Balcz'cul ' are toate perspectivele de a deveni din nou un 
mare port comercial, de a deveni chiar un mare porto„franc, 
prin aşezarea şi însuşirile lui. Balcicul nu este un port inventat, 
arnenajarea căruia să reclame sacrificii şi cheltueli enorme, curn s'a 
făcut la Constanţa, atunci când nu aveam şi trebuia să creiem un 
port însenlnat la, Mare. Balcicul a fost creat de natură şi predestinat 
pentru asernenea folosinţă. lmensul golf cu apele lui pururi liniştite, 
putând adăposti mii de vase plutitoare, a însemnat pentru marina 
de atunci limanul binecuvântat în acel Pontus-Euxinus, spaima 
corăbierilor. Această însuşire cât şi aşezarea lui geografică, au 
făcut ca Balcicul să aibă în trecut un mare rol comercial. El a 
avut o el?ocă de aur şi o întreagă civilizaţie a înflorit pe litoralul lui. 

Reintrat în patrimoniul urmaşilor de sânge a celor cari l-au 
stăpânit, legat de pământul natal, Balcicul are şi astăzi, cui;n am 
1nai spus, toate perspectivele cele rnai frumoase ca să-şi recapete, 
în România întregită, importanţa lui maritimă şi posibilitatea de a 
exercita în folosul ţărei-mame şi a comerţului mondial, rolul firesc 
pentru care a fos.t predestinat. 

Ca porto-franc, Balcz"cul ar fi Hamburg-ul sau Danzig-ut 
Rornâniei şi câte produse ale ţărei ~noastre, atât de râvnite, de 
căutate, de necesare altor ţări, nu s'ar putea valorifica, scurgându-se 
spre acest port, dacă el ar fi legat cu ţara prin 'căi accesibile şi 
rapide. Numai Brazilia, de pildă, câte interese comerciale nu are 
cu noi şi câte necesităţi, care reclamă relaţiuni comerciale şi legături 
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cât m~i strânse cu ţara noas-tră. Dacă n'ar fi decât sarea, sarea 
âe toate calitâţile - mai cu seamă în bulgări - de care are nevoie 
şi pe care ne-o cere, căci este lipsită de acest produs natural; apoi 
traversele şi scândurile de brad. In pădurile Braziliei se găsesc 
fine şi rare esenţe de lemn, însă bradul n1.1 creşte ; iar în eomert, 
în industrie, e atâta nev'.oe de lemn de brad. Comerţul, în special, 
reclamă pentru ambalaj scândura uşoară şi rezistentă. 

Câtă viaţă, prin urmar-e câtă mişcare n'ar aduce comerţului 
nostru numai i.ntensificarea exportului şi valorificarea acestor două 
articole. · 

Dar Brazilia ne mai cere o sumă de alte articole, de care 
ţara noastră, prin încurajarea producţiei, ar putea să abunde. Ni 
se cere : grâu, secară, făină de grâu şi secară, orz, ovăs, porumb, 
cartofi, prune uscate, nuci, alune, sămânţă de in şi de cânepă, 
benzină uşoară şi grea, petrol lampant, . uleiuri minerale etc. 

Işi dau oare seama acei cari se ocupă . de desvoltarea noastră 
economică ce-ar însemna pentru ţară ca .să putem exporta prin 
Balcic, numai sămânţa de in şi de cănepă, pe care Dobrogea ar fi 
în stare s'o producă? 

Că nu şi-au dat încă în destul seama factorii răspunzători în 
această privinţă de importanţa ce prezintă pentru viitorul ţării 
noastre Dobrogea şi ·litoralul de sud al mării, care este în realitate 
atât de aproape de Bucureşt~ o dovedeşte în destul numai faptul 
că nu posedăm cât mai multe poduri care să lege Dobrogea de 
restul ţărei şi că Ia splendida Coastă de Argint, ca să vezi Balcicul, 
Ecrene, Caliacra, nu poţi ajunge de cât prin drumul cle ocol cu 
calea ferată : Cernavoda · Megidia-Bazargic, iar de acolo cu căruţa, 
cu automobilul, ori cu ce dă Dumnezeu, încă zeci de chilometri. 

Chiar dacă. n'ar fi v.orba de cât de interese locale numai, 
şi încă avantagiile economice şi perspectivele de viitor ce prezintă, 
construirea unei reţele de cale ferată Baaargic-Batcic şi 'Turtu
caia-Sitistra-Baaargic-Batcic, care ar lega al doilea port al Mării 
Negre cu Ialomiţa,. deservind Caliacra şi Duro&torul, ar trţbui să 
fi ispitit pe guvernanţii noştri şi să-i decidă Ia acest sacrificiu. cu 
atât mai mult cu cât construirea linei este facilitată de avantagiile 
unui teren aproape plan şi de nenumăratele cariere de piatră la 
suprafaţă care ar furniza piatra necesar.ă balastărei liniei. 

Din fericire, totuşi, dacă iniţiativa oficială nu s'a produs încă, 
cea particulară a fost la înălţime. 

Cu o admirabilă însufleţire şi argumentare Societatea „Graiul 
Românesc", prin organul său de publicitate din Decembrie r9271 

face un călduros apel poporului român şi desc~ide o subscnpţie 
publică, în fruntea căreia se înscrie cu 50.000 lei, pentru construi
rea unui pod peste Dunăre între Olteniţa şi Turtucaia. 

De curând un gruir de admiratori ai Coastei de Argint, re
prezentaţi prin oameni de muncă şi iniţiativă, au pus bazele unei 
Societăţi anonime numită „ Coasta de A-rg,int-Bal.ct'c - Ec-rene•, 
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cu scop de a valorifica frumuseţile şi darurile naturei dintre 
Capul Caiiacra şi splendida plajă de la Ecrene, prin construirea 
deocamdată: 

I. A unei uzine hidroelectrice la Ecrene ; 
2. A unui mare hotel pe plaja de la Ecrene; 
3. A unui hotel în oraşul Balcic; 
4. A unui stabiliment de băi la lacul de nămol iodat de la 

Karaghiol, care se zice că întrece prin principiile lui radio-active 
pe cel de la Techirghiol. . 

Societatea posedă de la societarii subscriitori şi membri 
fondatori, un capital de câteva milioane, insuficient însă pentru a 
se putea trece la acţiune în mod efectiv. 

Ministerul de Domenii, apreciind oportunitatea şi marea im
portanţă a acestei iniţiative, pentru economia şi interesele politice 
şi naţionale ale ţărei, a primit o coasociaţie şi participare cu so
cietatea, ceiace învederează un început de interesare a Statului la 
această n1are operă, care este popularea şi naţionalizarea litoralului 
mării tomâneşti, civilizarea şi punerea în valoare a bogăţiilor şi 
frumuseţilor Rivierei şi Dobrogei. · 

Dar, pentru ca să se înceapă cât mai curând lucrările preli
minare, în scopurile pe care ~ocietatea „ Coasta de Argint Balcic
Ecrene''. şi-a propus să realizeze, mai este nevoe de un capital de 
în'că 40-50 milioane, pe care societatea l-ar accepta şi din afară 
de ţară, făcând orice înlesniri posibile, care nu ar păgubi intere
sele sociale. 

Societatea este, prin urmare, în căutarea unei astfel de com
binaţiuni, încercând, eventual, şi o subscripţie publică prin una 
sau mai multe bă~1ci serioase din capitală şi ţară. 

Şi prima şi a doua combinaţie s'ar putea foarte uşor realiza. 
Iniţiativa, în . împrejurările în care se produce, este salutară, opor
tună şi promiţătoare că va deveni în cel mai scurt timp o între
prindere înfloritoare; iar capitalurile străine abia aşteaptă şi ele o 
valorificare mai simţită, căci ştim doar dobânda ce se plăteşte în 
străinătate. Iar cât priveşte pentru subscripţia publică, adică a 
strânge acest capital „prin noi înşine'', iniţiativa este atât de fru
moasă, de mare, de patriotică ; atât de importantă din punctul de 
vedere politic, naţional, cultural şi economic, în cât nu pot să 
cred că va fi un singur român, un singur patriot, care, chiar din 
puţinul său, să refuze să subscrie pentru „Coasta de Argint", 
pentru valorificarea acelei comori de nestimate, păstrată ca intr'o 
taină acolo, în punctul cel mai de miază-zi al ţărei noastre şi 
asupra căreia destinul giniţilor ne-a înscris drepturile noastre ne
peritoare, din trecutul îndepărtat şi abia desluşit al veacurilor. 

Pentru ca reuşita să fie deplină, să vină acum .cel puţin 
concursul eficace al Statului. Guvernul este dator să se intereseze 
de ambele aceste iniţiative şi să-i faciliteze tragerea primei brazde, 
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încurajând şi stimulând la realizarea acestei mari opere naţiouale 
şi economice, prin construîrea podului Olteniţa-Turtucaia şi prin 
crearea linei ferate Turtucaia~Silistra-Bazargîc-Balcic, prin înmul
ţirea şi repararea şoselelor. 

Cu această operă îşi va înscrie, pentru totdeauna, dreptul la 
recunoştinţa Dobrogei civilizate şi a „Coastei de Argint", ridicată 
la nivelul unei .Riviere occidentale şi pusă în folosinţa .Rom.âniei Mari. 

Această mare chestiune a mijloacelor de comunicaţie mai 
prezintă, cu privire la Dobrogea de sud, şi altă lature importantă. 
Un pod între Olteniţa şi 1'urtucaia - simbolul eternei cuceriri a 
ţărei lui Dobrotici şi Mircea cel Mare - şi linia ferată Turtucaia
Silistra-Bazargic-Balcic, pe lângă marele probleme economice ce 
ar rezolvi, pe lângă că ar lega Bucureştii cu litoralul încântător 
al mării noastre de sud şi ar da posibilitate Balei.eului, prin po
ziţia lui geografîcă, marea, clima şi lacul iodat din apropiere, să 
figureze printre primele staţiuni balneare, climaterice şi de agrement 
din ţară; pe lângă că ar da posibilitate splendidei plaJe dela 
Ecrene - despre care M. S. Regina Maria spune : ,,Nicăeri nu 
se găseşte o plajă nisipoasă mai frunto(isă de ci1-t acolo", - ca 
să fie folosită ~1 cunoscută, ai mai reanza încă două mari deziderate 
ce se propun astăzi poporului româ_n şi statului nostru : înd1·ep
larea poporului f'Omân spre mare, spre nzalurile mărei fi stăpâ
nirea ei şi a acestei provittcii pri·n sufletul, geniul şi puterea de 
expansiune a naţiunei române, în toate direcţiiie politice, economice 
şi culturale, ce se irnpun. · 

lndreptarea ochilor şi sufletului acestui popor spre mare, se 
prezintă ca o necesitate imperioasă, ca o datorie, ca o condiţie de 
prosperare şi va însemna o reacţiune fiziologică şi psihologică pentru 
ef. Marea este forţa uriaşă a naturei, un element emoţionant cu mari 
influeuţe morale şi materiale asupra omului ca individ, cât şi asupra 
colectivităţilor şi asupra ţărilor şi popoarelor. Marea este instructivă, 
educativă, este recreativă, este dătătoare de sănătate, de curaj, de 
iniţiativă, de inspiraţii. Ea îmbogăţeşte oameni şi popoare. Ea avântă 
sufletele şi de opotrivă le mângâe, le farmecă, le întăreşte şi învio
rează. Ea umple sufletul de ideal şi speranţe, corpul de sănătate, 
mintea de cunoştinţi folositoare şi totodată farmecă ochii, fiinţa 
n ,)astră întreagă şi ne ridică până la Dumnezeire. Ea descopere 
taine şi raiuri infinite de frumuseţi pictorilor şi poeţilor; ea des-chide 
orizonturi largi omenirei şi face pe om intrepid, stăruitor, muncitor 
şi voinic. 

Ce minunată şcoală este marea! Ce laborator activ al sufle
tu-tui şi trupului, prin care mintea prinde agerime, moralul se în
tăreşte, · trupul se oţeleşte, iniţiativa şi energia se cultivă; ce sana
toriu dătător de vlaţă, de înviorare, .de sănătate! 

Şi totuşi, noi o avem această mare splendidă, ferm.ecătoare 
în liniştea ei ; magnifică în sbuciumul, domnia şi puterea ei, pros
ternată ca într'o adorare la picioarele ţărei noastre şi n'o preţuim. 
Ca o zeiţă a abundenţei, ea ne oferi cu ambele braţe comorile pe 
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care ea le-a făurit şi deţine pentru ţara noastră şi noi ne întoar;cem 
faţa dela ea şi le nesocotim. Pentru cine se desfăşoară pe tot lito
ralul dela Balcic la Caliacra şi Ecrene atâta frumuseţe, pentru cine 
această zee fascinatoare, care este marea, îşi schimbă mereu mantii 
după mantii, cu revărsări de smarald, de topaze şi turcoas.e ; 
pentru cine î.şi pune în zorii zilei diadema de aur în care ard stropi 
fluizi de rubine şi îşi destramă cu mâni de spumă albă peteala de 
aur şi argint peste vălul albastru întunecat în care se înfăş.oară 
noaptea, când malurile ei sunt pustii şi nu răsună de veselie tine
rească, de cântece şi râs, - când sanatoriile şi vilele întârzie să se 
ridice, când mintea, munca şi geniul omului refuză să fecundeze 
ceia ce natura îi oferă cu atâta prodigiozitate. 

Da ! Coasta de Argint este încă pustie şi se pare că de la 
sărbătorile sgomotoase ale lui Dionysios, talazurile mării n'au mai 
scăldat, de mii de ani, pe acest litoral, decât un ţărm frumos ca 
în poveste, dar trist şi mut, fără de viaţă şi fără de mişcare. 

Să nu ne descurajăm însă, ci să sperăm I · 
Să sperăm mai mult ca în totdeauna. Coasta de Argint n'a 

avut epoca ei de adevărată înflorire nici în antichitate, când zeul 
păgân turbura cu libaţiunile lui hieraldica frumuseţe a litoralului 
şi cu atât mai puţin, mai târziu. Era Coastei de Argint va începe 
în zilele noastre dela poporul român civilizator .şi constructiv. 

Semnalul stăpânirei litoralului de sud al Mării prin sufletul 
românesc - şi deci începutul acestei ere - l-a dat M. S. Regina 
Maria. Sufletul mare al Suveranei noastre de mult şi-a însuşit as
piraţiile şi crezul acestui neam ; de mult lucrează, suflet la suflet, 
pentru ca să-i cunoască dorurile, necesităţile, aspiraţiile, avânturile 
şi marile lui interese ! < 

Palatul minunat ce şi-a clădit acolo, pe acel litoral, la Bal
cicul visătorilor, al pictorilor, al poeţilor şi cărturarilor, este sem
nalul reînvierei sufletului daco-roman în Dobrogea Românilor, este 
primuT pas al continuărei unei civilizaţii etnice întrerupte de aproape 
două mii de ani. 

Vom putea oare sta încă impasibili ca să-l urmăm cu dra,
goste, cu însufleţire, cu încredere, cu muncă unită, la înălţarea, 
civilizarea, desvoltarea şi înfrumuseţarea acestei părţi · din patria 
noastră, ce se întinde încă din timpul lui Mircea „pâ11iţ la l'darea 
cea ,nare". 

Cărturari, poeţi şi pictori, o sumă de scriitori şi iubitori de 
frumos, de patrie şi neam, în fruntea cărora găsim iarăşi, ca o 
speranţă, ca uq pion, ca un far luminând, încurajând şi îndrumând, 
pe M. S. Regina Maria, sunt avangarda acestei măreţe şi gran
dioase ofensive patriotice : civilizarea, cucerirea culturală şi eco
nomică a Dobrogei de sud. O literatură frumoasă, aleasă, plină 
de avânt apare mereu, slăvind frumuseţile ei, apelând să se în
făptuiască ceia ce este de nevoe, în primul rând, pentru ca o 
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adevărată viaţă şi cultură românească să se închege pe acele tă
râmuri şi pentru ca România maritima să înceapă a trăi adevărata 
ei viaţă. 

Să credem şi să spunem cu tărie şi convingere încă odată : 
Da! Să credem ca geniul cel mai bun al ţărei noastre \(a face ca 
ridicai:ea podului peste Dunăre, Olteniţa-Turtucaia, pentru care 
cu atâta dragoste de neam "Graiul Românesc'' a pus "'prima 
piatră, traver.să de fier. şi fărâmă · de vis" cât şi construirea 
liniei ferate : Turtucaia-Silistra-Balcic-Ecrene, să devină visul, 
idealul nostru unanim şi cât mai curând o realitate. 

Laurenţia I. Bacalbaşa 
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O cascadâ la Coasta de Argint. 
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CANTEC DE MARINAR 

A fost o fată blondă, 
l ube.a un marinar ; 
Avea doi ochi a lbaştri 
Şi-o inimă de jar . 

Odată marinarul 
Cu nava a plecat; 
Ea dragoste nebună 
Cu lacrltn i i-a jurat. 

Trecură zile mu lte 
Şi când a reven it, 
Află că ea cu a ltu1 
Oepqrte el fugit. 

Atuncea marinarul 
Suindu-se pe stânci, 
S'a prăbuşit1 sărmanu l 

ln apele adânci. 

De-atunci pe•acElle tocuri 
Când trec ades perechi, 
O voce omenească 
Le sună în urechi : 

- Făr' de noroc acela 
Ce crede'n jurământ, 
Căci praf e jurământu l, 

Nisip purtat de vânt ! 

oooooOoooo a 
00000800000 

Grigore .Sălceanu 
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PESCĂRUŞII 

~elule de-o mare nebune, 

$e vaele coasla de lu~ -

$i marea se umtle şi lune 

$i muşce <lin lrupul lui mu~. 

lşi vaele vonlul pe valuri 

\/ erlejul dureriî adenci, 

$'avonle lalazul pe brenci, 

$e calere aprig pe maluri, 

$e sparge sel.balec de slanei. 

Iar sloncile rumege aburi 

$i valul ~e duce la rund, 

De-ava lma cu pielre, cv pru·nd 

$i vâjâie spuma pe Jgheaburi. 

Un slol ca arg inlul cenuşii 
Prin negrul vezduh se'nriripe 

$i, Ln rreme le nd din ari pe, 

Rolesc tn abis pesceruşii. 

$/ n vreme ce v.enlul ş i valul 

$t lulul mugind se rremenle, 

Urmen<lu-şi lecub i<lealu l, 

Plulesc tnlr'o LnişlE: sfenle. 

• 

' 

Grigore Sălceanu 
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MĂNĂSTIREA CILlCULUI 

(Câteva precizări) 

După Marele dic/ionar geografic al României, mănăstirea 
Cilicului a fost fundată de către „arhiereul" . Athanasie Lisaven~o> 
la 1835, când acesta ar fi ridicat în valea părăului Cilicdere, pe 
mereaua satului Telija din judeţul Tulcea, o bisericuţă, care a ars 
mai târziu şi în locul căreia a zidit biserica rămasă până astăzi. 

De altă parte arhimandritul Roman Sorescu 1 ) pune fundarea 
mănăstirii Cilicului ,,eam pela 1840", când ar fi fost întemeiată de 
câliva călugări români, în mijlocul cărora se adăpostiau şi doi 
călugări ruşi dela Sf. Munte, arhimandritul Athanasie Lisavenco 
şi shimonahul Paisie", afirmând mai departe că aceştia atl alungat 
apoi pe că'lugării români şi au adus în locul lor, în anul 1846, 
şasezeci de familii de ruşi din Basarabia. Athanasie Lisavenco ar 
fi oprit \pe femei în mănăstirea ce întemeiase, iar pentru băr

baţii lor ar fi zidit atunci, la vre-o doi kilometri mai la vale, 
un şir de chilii şi o bisericuţă, înfiinţând astfel a doua mănăstire~ 
Cilicui mic ~au Ci/icul de jos. 

Nici marele dicţionar geografic .şi nici arhimandritul Roman 
Sorescu nu ne arată mărturiile pe care se sprijinesc când pun 
fundarea mănăstirii Ciiicului, primul la 1835, iar al doilea - mai 
aproape de adevăr, după cum vom vedea - pela 1840. 

Nedumerirea în care ne lasă aceste două date deosebite, cu 
privire la fundarea mănăstirii Cilic, este împrăştiată în bună parte 
de câteva, acte pe care am avut prilejul să le aflu în Arhivele 
Statului din Bucureşti 2) şi care ne dau lămuriri preţioase, atât 
asupra anului fundării acestei mănăstiri cât şi asupra persoanei 
întemeetorului ei. 

I) ln lucrarea sa .,,Mănăstirile Dobrogene" Buc. 1914 pag. 103-105. 
Z) Dos. Min. Cultelor No. 313/1062 roşu din 1868. 

• 
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După propria sa declaraţie 1), Athanasie Lîsavenco, lipovean 
de origine, s'a născut în târgul Chilia din Basarabia, pela anul 
1816 i) . La 1837, el a întrat în mănăstirea Caracal dela Sf. Munte 
Athos, unde s'a călugărit în 1839. Aî:ci s'a hirotonit la 1841, ca 
ierodjacon şi ieromonah şi a venit aP,oi „în părţile Dun~rii, aproape 
de lsacacea, lângă apa numită Cilîc-dere unde a fundat un schit 
cu hramul Adormirea Maicii Domnului a)", 

Este evident, deci, că mănăstirea Cilicului n'a putut lua fiinţă 
decât după. 1841 sau, cel muit, în chiar acest an, ceeace pare 
mai puţin probabil. 

Mănăstirea întemeiată de Athanasie era mixtă, de călugări 
şi de Gălugăriţe totdeodată, una din acele mănăstiri caracteristice 
Lipovenilor din secta Bezpopovţilor - adică a Lipovenilor fără 
preoţi, -· .născute, după episcopul Melhîsedec al lsmaîluluî, din 
„nişte idei rătăcite ale sectanţilor lipoveneşti, ce bântuie poporul 
inferior al Rusiei 4)". 

Nu avem date cu privire la mănăstirea Cîlicului pentru timpul 
care a urmat dela întemeere până la 1854, când găsim pe Atha
nasîe în Basarabia. ln anul 1853, isbucnind răsboîul dintre Ruşi 

şi Turci, el se retrage dela Cîlic şi trece la lsmaîl, dimpreună cu 
patru monahi şi şapte monahii din mănăstirea sa 6). După înche
ierea păcii, egumenul pribeag nu se întoarce în ctitoria sa, ci con
tinuă să rămână şi mai departe în lsmail, unde se aşezase· cu 
monahii şi mon.ahiile ce-l însoţeau, într'o casă cumpărată dela 
marinarii ruşi, în mahalaua „Matrosca". Şi astfel, la realipirea Ba
sarabiei sudice de Moldova, Consistoriul duhovnicesc român în
fiinţat în lsmail "pentru girarea afacerilor bisericeşti din acea parte 
a ţării", făcând „revizia clerului de aici", îl găseşte şi pe Atha
nasie dela Cîlic, printre proţii şi monahii trecuţi din ţara turcească. 

Unii dintre aceştia, ne spune izvorul nostru - s'au reîntors îndată 

1) Făcută la 3 Septemvrie 1857, în faţa Consistoriului' duhovnicesc diu 
lsmail Ibidem p. 7. 

2) ln 1857, el arată că are 41 de ani. Jbidem. 
3) Jbidem. 
4) Jbidem p. 15 verso. 
5) El vine cu ierodiaconul Visarion (23 de ani), monahii Ştefan (55 

de ani), Jon (40 de ani), Antonie (39 de ani) ; şi cu monahiile: Natalia 
(4.5 de ani), Criştina · (35 de ani), Salomia (49 de ani), Pe!aghia (56 de ani), 
Anastasia (25 de ani), Marttt (23 de ani), Soffa (21 de ani), însoţite de po
shişnica Elena (14 ani). Ibidem p. 7. verso. 

www .ziua constanta. ro 



• 

-62 -

după aceea în Turcia, alţii s'au statornieit în Basarabia, cu în
cuviîn'ţarea Consistoriului şi, în sfârşit, alţii „se oploşise în Ismail, 
fă_ră nici o regulare legalău. Din această din urmă categorie făcea 
parte şi Athanasie, cu monahii, monahiile şi cu posluşnica lor _1)· 

„Scopul lui\ arată mai târziu 2) raportul Episcopiei Dunării 

de jos către Ministerul Cultelor, ,,era să înfiinţeze, lângă lsmail, o 
mănăstire în gustul său, adică de bărbaţi şi de mueri la un loc". 
Consistoriul nu i-a îngăduit aceasta, ci, aducând faptul la cunoştinţa 
Mitropolitului ţării 8), a mijlocit să S'e destine »cetei" lui A:thanasie, 
locuri prin mănăstirile Moldovei, bine înţeles monahilor în mănăs
tirile de călugărî şi monahiilor în cele de călugăriţe, niar la cazul 
când ei ar refuza a se supune acestei măsuri, atunci să se alunge 
de unde au venit, spre a se curma scandalele provenite din modul 
vieţuirii lor, cu totul contrar canoanelor şi orânduelilor bisericii 
creştine ortodoxe 4) " . Mitropolitul aprobă propunerea Consistoriului 
şi (tă 0) lui Athanasie şi tovarăşilor lui un termen de trei luni, ~în · 
care, sau să se aşeze în mănăstirile şi schituril,e ce le vor fi indi
cate de Mitropolie sau, dacă nu vor voi, ,,să se do.că la urma lor 
de unde au venit", ordonând totdeodată Consistoriului să nu mai 
îngădue acestor călugări de a mai trăi la un l('}c cu călugăriţele, 

,, ci sâ·i osibească unii de alţii 6) ". 

Drept răspuns, Athanasie cere să i se acorde un termen mai 
îndepărtat, pentrucă cel pus cade în mijlocul iernel, ,,când este cu 
greu a se strămuta", iar Mitropolia 7

) . îi dă o păsuire până în 
Mai 1858, din nou însă „cu condiţia de a nu se mai îngădui vie
ţuirea la un loc a călugărilor şi a călugăriţelor". 

Refuzând propunerea de a fi repartizaţi pela diferitele mă

năstiri ale ţării, A1hanasie şi cu tovarăşii săi n'au vrut nici să se 
întoarcă la.Cilic, ci au rămas în lsmail şi după Mai 1858, a.mâ
nându-şi mereu plecarea şi „servindu-se de fel de fel de pretexte 
şi uneltiri viclene, încât abia la 1864 s'a putut efectua alungarea 
lui de pe teritoriul României 8)". 

1) Ibidem p. 7 . 
• !l) La 17 Ianuarie 1868. lbidem. 

3) Prirt referatul No. 398 din 1857. lbid.em p. 7 verso. 
4) lbidem. 
S) Prin Qficia No. 1604 din 7 Octom•irie 1857. ibidem p. 7 verso. 
1') lbidem p. 8. 
7) Prin oficia No. 2009 din 16 Decemvrie 1857 lbid em. 
li) lbîdem. 
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Rţzultă deci că, între anii 1853 şi 1864, Athanasie n' a mai
fost în mănăstirea sa, care, distrusă, după -toate probabilităţile, în 
vremea răsboiului Crimeii şi desorganizată prin împră~tierea călugă
rilor şi a călugăriţelor, a încetat desigur de a mai fiinţa, în acest in
terval de zece ani. tn timpul acelui.ţş răsboiu, se va fi întâmplat 
şi arderea bisericii, despre care ne vorbeşte Marele dicţionar 
geografic, consemnând astfel o ştire păstrată fără îndoială de 
vre-o tradiţiune locală. Numai aşa ne putem explica stăruitoarea 
întârziere pe care o pune Athanasie de a se întoarce în ctitoria sa, 
unde ştia desigur că nu va mai găsi nimic; după cum tot numai 
aceasta po,ate fi singura explicare a intenţiunii lui de a fonda O· 

altă mănăstire în părţile Ismaîlului 1.). 
Insfârşit o altă dovadă a acestui fapt este împrejurarea că~ 

silit în cele din urmă să plece, Athanasie se duce la Cilic, unde 
începe să-şi refacă şi să-şi organizeze din nou mănăstirea, căutând 
în primul rând să şi-o populeze. Mărturiile pe care le avem ne 
arată hotărât că, în această direcţie îşi îndreaptă el toate silinţele. 
Episcopia Dunării de jos semnalează aceste sforţări ale egumenului. 
dela Cîlic, despre care spune că ))trimiţând emisari de ai săi, 
călugări şi călugăriţe, în Basarabia română, a smonit o mulţime 
de bărbaţi şi femei, dintre cultivatorii de pământ, a-,şi lăsa casele 
şi a se duce la călugărie în noua mănăstire, ce era predicată ca 
un rai pământesc 2)". 

Acţiunea întreprinsă de Athanasie găseşte răsunet îndeosebi 
printre Lipoveni şi creşte într'atâta, încât nu numai că atrage 
atenţia autorită!ilot noastre bisericeşti, dar le şi alarmează prin 
proporţiile pe care le ia acestă propagandă. ,,Femeile fanatizate îşi 

lăsau bărbaţii, copilele părinţii, ba şi familii întregi, vânzând tot ce 
aveau şi prefăcând în bani, se duceau a se aşeza la mănăstirea lui 
Athanasie-, depuind averile lor în mâna lui şi dându-se cu totul la 
ordinele lui". Şi astfel, ne spune ac.elaş raport al Episcopiei, .,, în 
curgere de câţiva ani, s'au adunat acolo o populaţie de 400 de 
indivizi, bărbaţi şi femei de diferite vârste 3)". 

Nu trece însă mult şi „raiul" lui Athanasie începe să se arate 
în toată realitatea lui. In Octomvrie 1867, trei femei din Ismaîl, 
dintre care una cu soţul ei, se plâng Episcopiei Dunării de jos .. 

l) Vezi mai sus. 
3) ]bide1n p. 8. 
3) lbidem. 
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„că au fost amăgite de înşelăciunile cele mascate cu sfinţenie ale 
falsului cuv.tos şi că au depus în mânile lui averea şi copiii lor. 
Acum însă, convingându-se că el este un înşelător şi pierzător de 
suflete, - cer ajutor spre a-şi putea seoate copilele din acel loc 
de corupţif.! şi banii ce au depus acolo". Episcopia, la rându-i, dă 
,isuplicele" lor în cercetarea Consistoriului, cerându-i să afle dela 
jeluitoare, ,,cu amăruntul toate circumstanţele ademenirii lof, a pe
trecerii lor în societatea lui Athanasie şi mo.tivele ce le-au îndemnat 
a se retrage de acolo 1) " . 

Cercetarea întreprinsă cu prilejul acestor plângeri şi consem
nafă în anaforaua Consistoriului din 12 Noemvrie 1867 2) ne lămu
reşte asupra vieţii monahale dela Cilic. Din depoziţiile făcute, rezultă 
în primul rând că, la această dată, mănăstirea lui Athanasie era 
încă tot mixtă şi că, deci, nu se clădise încă pentru călugări Cilicul 
mic sau Cîlicul ·de jos. Vorbind despre organizarea monahală a 
mănăstirii, jeluitorii spun că egumenul „ţipe oarecare rândueală 

călugărească şi bisericească", dar nu ia parte la ea. Ca ajutor în 
.administrare, Athanasie şi-a luat pe una <'.clin monahii, pe care a 
numit-o „egumenită". »Ea este a doua persoană, după el, în mă
năstire, primeşte instrucţiuni dela dânsul, este ne<ieslipită de el şi 

i se pretinde consideraţiune de mare sfinţenie, ca şi superiorului 
mănăstiriit(. Jn afară de egumeniţă, stareţul are pe lângă sine „o 
suită de cincizeci de fete". 

Mai departe, jeluitorii descriu chipul în care Athanasie îşi 
popula ctitoria. ,,Se trimit femei din acea mănăstire şi un călugăr, 
cari umblă prin satele de prin Basarabia, descriu sfinţenia vieţii 

mănăstirii lu_! Athanasie, îndemnând pe locuitori ca, dacă nu se 
pot duce cu întregile lor familii acolo, la mănăstire, apoi să trimită 
acolo măcar pe una din fiicele lor. Cei mai simpli fac ceeace 
făceau Creştinii primitivi : vând tot ce au; preţul dobândit şi per
.soanele lor proprii le pun la dispoziţia lui Athanasie, numai să le 
mântuească sufletele. Alţii se duc înşişi, spre a se încredinţa prin 
vizitare. Călugăriţele propagateare înştiinţează pe Athanasie de 
asemenea vizite şi în mănăstire se iau măsurile necesare pentru ca 
vizitatorii să rămână deplin mulţumiti de vizita lor 8)". 

1) Ibidem pag. 8 verso. 
2) Ibidem. 
8) Ibidem pag. 14. 
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Şi mai interesante pentru vieaţa monahală dela Cilic sun 
datele pe care le putem culege din cazul fiecărei jeluitoare, în parte. 

Prima 1) arată că, ducându-se în mănăstirea lui Athanasie, 
după sfaturile unei călugăriţe ce veni~e la lsmaîl şi-i descrisese 
"frumosul şi religiosul chip al traiului fratilor şi al surorilor dela 
acea mănăstire", s~a călugărit şi ea la . Cilic ; că în timp de doi 
ani şi jumătate cât a stat, ca econoamă a egumenului, ,,a cunoscut 
decadenta morală în care se afla acea mănăstire, unde trăesc, la 
un loc, bărbaţi, femei şi copii" ; că s'a convins de „necuviinţa şi 

scandatele ce se săvârşesc de către însuş arhimandritul Athanasie" 
că acesta „este deapururi încunjurat de femeile şi fetele cele mai 
tinere, al căror trai este îndulcit în toată privirea, pe când ceilalp 
şi celelalte sunt reduşi la strictul necesar şi supuşi la munci grele"; 
că, deşi , ~gumen., este un om „foarte corupt moraliceşte", ca unul 
care întreţine "relaţiuni neiertate cu unele din călugăriţe"; că, în
sfârşit, Athanasie „s'a silit în tot chipul a o ademeni" şi pe ea, 
jeluitoarea, şi "n'a avut alt mijloc de scăpare decât depărtarea din 
acea mănăstire pângărită." 

A doua „suplicantă 2)" declară că „îndemnată fiind de alte 
persoane ce se dusese la mănăstirea lui Athanasie din Turcia" 
şi-a dat şi ea, în anul 1865, pe cele două fete ale ei, la mănăstirea 
Cilicului, spre a le închina cinului călugăriei; că copilele au fost 
trecute în acest scop peste Dunăre, într'o luntre trimisă de însuşi 
Arhimandritul Atlianasie; că ea, mama fetţlor. informându-se apoi 
nrlela persoane ce au vieţuit în acea mănăstire", despre „necuviin
ţele şi scandalele" pe care le săvârşeşte stareţul „cu monahiile şi 
cu femeile pţtrecătoare acolo, s'a hotărât a-şi lua copilele" ; ,,că 

toate stăruinţele ei au rămas însă zadarnice, fiindcă superiorul nu 
numai i-a refuzst cererea, dar chiar a oprit şi convorbirea ei cu 
fiicele sale". 

lnsfârşit, cel de al treilea jeluitor cu soţia lui 8) arată că, în 
anul 1867, s'au dus la Cilic dimpreună cu cei cinci copilaşi ai lor, 
~cu scopul de a rămânea acolo pentru totdeauna şi a-şi căuta de 
mântuirea lor sufletească", pentrncă, tot acolo, îşi trimeseseră mai 
înainte, în acelaş scop, pe cele patru fii~e mai mari ; că în răstimp 
de patru săptămâni cât au stat în mănăstire au văzut: cum arhiman-

3} Maria Covalencova din lsmail. Ibidem pag. 8 verso şi urm. 
2) Parascheva Balitcaia. Ibidem pag. 9 şi urm. 
;i) lvan şi Agafia loachimenova. Ibidem pag. 9 verso. 
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dritul pr:egăteşte 1, P.entru dânsul şi ale 1ui, îndeosebi1 mânc~ri de 
carne, pe când celorlalţi le opria cu totul aceasta" ; cum „petrecea 
în chilia lui cu călugăriţele mai tinere" ; cum le spunea „ vorbe 
neiertate" ; ,,cum le „îmbrăţişa"; cum „şedea între ele desbrăcat, 

numai în cămaşe" ; cum făcea „şi altele ce nu se pot spune" ; 
cum însfârşit le cerea să socotească „sfinţite apa cu care el îşi 

spăla picioarele, precum şi peticite cu care se şter_gea de sudoare, 
etc.". Şi atunci, urmează jeluitorii, văzând aceste „necuviinie, atât 
ei cât şi alte persoane au părăsit acea mănăstire şi, neîntorcând 
luarea aminte la toate afurcisaniile lui Athanasi.e, şi-au luat copiii şi 

trei din fiicele ce le dedese acolo mai dinainte, iar pe a patra 
numită Epistimia, nu o pot lua, fiind de aproape păzită de ser
vitoarele mănăstirii şi ascunsă, încât nu pot a o vedea măcar. 
Din această cauză sunt siliţi a aştepta în Tulcea, până ce-şi vor 
scoate şi pe acea fiică şi apoi să se reîntoarne la Ismail ". 

Pe temeiul acestor cercetări şi în urma cererii făcute de Epis
copia Dunării de jos 1), Ministerul de interne dă ordin tuturor au
torităţilor noastre din judeţele lsmail, Bolgrad, Covurlui şi Brăila, 

să nu mai îngădue emisarilor dela Cilic de a mai cutreera satele, 
iar pe cei pi;inşi să-i dea pe mâna justiţiei . De altă p1rte, Ministerul 
nostru de eiterne, prin agentul său diplomatic dela Constantinopol, 
atrage luarea aminte Patriarhiei asupra cazului dela Cilic şi cere 
să se ia .măsuri ca jeluitorii frustrati să intre iarăşi în ~tăpânirea 
banilor ce li s'au luat de Athanasie şi a copilelor ce le-au fost 
sechestrate de acelaş egumen. La 26 Februarie 1868, Patriarhia 
răspunde intervenţiunii făcute, comunicând agenţiei noastre că a 
luat act de cele ce i s'au relatat cu privire la Arhimandritul Atha
nasie dela Cilic, din provincia Dristra şi „că s'a grăbit a pune în 
lucrare măsurile proprii a remedia acel lucru, de care, la timp, va 
lua cunoştinţă şi onorabila reprezentaţiune a Principatelor-Unite 2) ". 

Măsurile luate de Patriarhie oe sunt deocamdată necunoscute. 

OOOOo~t>OOOO 
00600\~ooooo 

1) La 17 Januarle 1868. lbident. 
2) }bidem pag. 19. 

' 

Prof. Gh. Nedioglu 

www .ziua constanta. ro 



~·················· ····················;,::~··~···································~ g]j; ,mm, ::: 
~ •••••••••• •••••••••••••••• 1.1 •••••••••••• t:;:~ •••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••• ~ 

LA CRAMĂ 

Cu slr-ugurii loamnei ce vine 

Poiop am.inlir-lle cur-g 
1 

Mai loar>n
1

un pahar> de -r>ublne, 

~ă-mi pară c
1

0 văd în amur>g. 

Mai loar>nă-mi mir>easmă de vie, 

Mândr>u~a Jin ţundur-i de văi, 
La sânu-ml de pară să vie 

Pe-e visului lainice căi. 

Mai laar>nă-ml! Pe sunel să-ml cadă 
o noare cu mir-os de crâng 

$t-aducer>i-amlnle grămadă, 
I a ro au să visez şi să plâng. 

M~i loar-.nă-mi ! I n lacrima vilei 

~ loală beţia din lunci, · 

~ vr-aja din sânul alltlei 

$i-a râsului nosL•u de-alunei ... 

0000,o~ooooa 
00000~00000 

Gr. Sălceanu 
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CU'NCETINELI DE PLANTĂ CE SE URCĂ 

Cu'ncetineli de p lantă ce se urcă 

ln jurul unu.i trunchiu, înfăşurându-l, -
Eu ţi-am cuprins mij locu 'ncet şi gândul 
Simţirăm, ca prin vis, cum nl se 'ncurcă, 

T·e-am prins în suflet albă ca de nea ; 
Şi tot mai zâmbitoare şi învoaltă 

Se desprindea din umbră faţa ta 
Şi visătoare fruntea ta înaltă. 

Ca plant ' agăţătoare ce se urcă 
Te~am prins în gândul meu tot mai şiret 

Şi am simţit cum braţele se 'ncurcă 
Şi mâinile se strâng într'un buchet; 

I 

Cum tâmplele s'apropie mai tare 
Şi buzele ne tremură fierbinţi 
Ş I ceasuri lungi am stat, nebuni cuminţi, 
Ca două flori în 'vânt, tremurătoare. 

Grigore Sălceanu 
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POVESTIRI ORIENTALE 
PASA DIN TREBIZONDA • 

Era pe vremea când mările răsăritului începuseră să fie 
brăzdate şi de vapoare româneşti. Mari pentru acele tîmpuri, 
iuţi şi mai ales curate, ele erau căutate de toţi acei ce trebuiau 
să călătorească spre ţările soarelui-răsare. 

Era toamnă. Frigul căzuse de timpuriu. Răsufletul îngheţat 
al Rusiei aştetnuse covor de zăpadă pe 'ntinsul zărilor şi căuta 
acum să răzvrătească şi faţa tulburatei mări. 

· Pe la sfârşitul lui Noembrie, un vas românesc se deslipea 
de cheiul Constantinopolei. Cu albul său imaculat, el con
trasta cu apa sinelită a Mării Marmara. Timpul era frumos şi 
apa liniştită. Nici un vântuleţ nu ajunsese până acolo, iar faţa 
micei mări strălucea ca o lespede de smarald. Matrozi şi călă
tori stăteau pe punte şi priveau la palate)~ de marmoră de pe 
ţărmurii plini de verdeaţă. 

Dar curând intrară în Marea Neagră. Aici însă timpul era 
altfel. Sub puterea sălbatecă a vântului de nord apa se zbuciuma, 
ridicând munţi jucători de lichid, cari într'o clipit~ se prăbu
şeau, pentru ca 'n cea următoare să se înalţe şi mai a\;neninţători. 

· Două zile şi două nopţi slaba alcătuire a mânii omeneşti 
rle-abia mai putu lupta cu puterile răzvrătitei mări. Când în cea 
de a doua noapte vântul se potoli, marea, ca o mironosiţă, îşi • 
luă înfăţişarea liniştită şi blândă, ca şi când nimic nu s'ar fi 
întâmplat. 

Dar . vasul îşi pierduse de mult direcţia . Totuşi merse la. 
'ntâmplare. ln dimineaţa zilei a treia, comandantul văzu că se 
află spre coastele Asiei ... Mici , în apropiere de portul Trebizonctei.. 
Indreptă cârma într'acolo şi curând acostă. 

Vasul încă nici nu fu bine legat de ţărm, când un om al 
stăpânirii sui pe bord. 

- Excelenţa Sa, Guvernatorul Trebizondei, vă roagă să 
poftiţi până la palat împreună cu toţi ofiţerii vasului. 

Comandantul gândi câteva clip.e. Un paşă, un guvernator 
turc, era un adevărat Sultan, un absolut şi adesea crud stăpâ
nitor de oameni. Prin minte-i trecură fel de fel de bănuieli. 
Poate că era vorba de niscaiva taxe ... poate vr'o rechiziţie ... 

t . ' t' I poa e ... cine ma1 ş 1e . . .. 
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- Do.mnul Guverna tor ţine foarte mult să nu fie refuzat ! 
Din stăruinţa plină de respect a trimisului, Românii înţe

leseră că nu era vorba de ceva rău. Ei se urcară în trăsurile 
trimise şi plecară. 

Palatul paşalei era plin de covoare scumpe şi de flori. In
tr'un salon mobilat europeneşte era o masă întinsă de curând. 
Aici îi aştepta Guvernatorul. 

- Bine-aţi venit sănătoşi ! 1·e ură el în româneşte ş.i le 
întinse cu voioşie mâna. Apoi cu multă grijă îi întrebă dacă nu 
cumva fi s'a întâmplat ceva rău în timpul furtunei. 

- Nimic, Excelenţă!. .. Doar că ni se cam terminase pro
vizia ! 

- Numai atât? vorbi paşa surâzând. Atâta pagubă aş 
putea foarte uşor să v'o repar! Sunt fericit că pot face astăzi 
un serviciu aşa de mic unor ofiţeri români ! Şi, chemând pe un 
subaltern, îi dădu o poruncă pe turceşte. 

Se aşezară la masă. In farfurii lungi şi încărcate ca nişte 
corăbii, mâncările treceau repezi prin faţa musafirilor. In cupe 
de cristal sclipeau cele mai bune vinuri ale Asiei. 

Şi Paşa vorbi : 
- In tot lung1;1I vieţii mele voiu păstra o vie recunoştinţă 

poporului român. La 1877 eram general şi comandam o armată 
în Bulgaria. Cu Ruşii luptam fără de grije. Ori de câte ori voiam 
le dam porţia de bătaie. Dar mai pe urmă veniră Românii. Şi 
lucrurile se schimbară!. .. Vitejia lor, dispreţul ce-l ;:irătau morţii, 
mi-au dat de gândit. Şi, pentru că-mi pusesem în gând să-i bat 
cu orice preţ, cereai un atac. Dar am fost crâncen învins şi, ca 
printr'o minune, am scăpat teafăr, prins numai de nişte călăreţi. 
Am crezut la început că Alah m'~ trimis spre pierzanie între 
cei mai cruzi barbari. Aşteptam în tot momentul să fiu măce
lărit. Dar curând a trebuit să-mi schimb părerile. Peste tot am 
fost primit omeneşte. Mai mult, dorobanţii mă respectau ca pe 
un general de-al lor. 

Am ajuns la Bucureşti. Oh L„ Bucureştii !. .. Nici în mor
mânt n'am să-l uit!. .. Mi s'au dat trei camere la cel mai frumos 
hotel. .. şi. .. numai pe cuvântul meu de onoare, umblam făr.i pază. 

Am stat aşa mai bine de un an. Multa dragoste ce mi-o 
arătau Românii m'a obligat să le 'nvăţ limba. Şi. .. precum ve
deţi ... am deprins-o destul de bine ! 

Primeam bani şi veşti de-acasă prin [talia·. Nimic nu-mi 
da de suferit în această robie, dar în prjmăvara anului 1878, 
primesc o telegramă tristă ... Singurul meu copil era greu bolnav. 
O noapte 'ntreagă m'am frământat. Icoana copilului în suferinţă, 
poate chiar n1ort, îmi umpluse sufletul de desnădejde. 

In z.iua următoare m1am înfăţişat lui Ion Brătianu. 
- Domnule Preşedinte> întrebuinţaţi toate mijloacele cu 

putinţă şi daţi-mi ştiri despre copil ! Dacă moare şi singura 
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mândrie a vieţii mele, pentru mine nu n1ai e nici un rost pe 
lumea asta l 

Nu ştiu, dar treliuie să fi fost grozav de desnădăjduit. 
Brătianu privi în gol câteva clipe lungi. Mă uitam în ochii lui 
şi veqeam că sunt umezi. .. Mi s'a părut atunci <,::ă s' a rupt ceva 
în pieptul meu ... Vedeam negru în faţa ochilor... picioarele nd 
se 'nmuiară ... 

- Numai un lucru mai este cu putinţă : să plecaţi, Dom
nule General, numai decât în patrie L 

Am dat cuvântul de onoare că nu voiu da nimănui· nici 
un fel de ştire despre România, că odată ajuns acasă mă voiu 
reîntoarce la Bucureşti,· unde voiu rămânea până la încheerea 
păcii. 

Mi s'a dat paşaport, am fost împrumutat cu bani şi mi 
s'au făcut toate înlesnirile cu putinţă. Prin Italia am ajuns curând 
acasă, unde mi-am găsit copilul sănătos. 

Intre timp armatele noastre fuseseră înfrânte. Se încheie 
pacea de la San-Stefano. Eu, totuşi, mă pregăteam de '·ntoar
cere. Dar Brătianu mi-a _telegrafiat să nu mai viu. O păstrez 
telegrama. Priviţi-ol E cea mai scumpă amintire a mea! 

fată dar pentru ce m'aş şimţi fc?arte fericit, dacă v'aţi crede 
aici ca şi la Dv. acasă, şi dacă aţi consirnţi să luaţi ca amintire, 
din tot ce vedeţi aici, orice v'ar plăcea. ' 

Paşa tăcu. Ochii lui erau umezi. Erau lacrimile adevăratei 
recunoştinţe. 

- Dacă, totuşi, înfrângere? suferită de la Români trăieşte 
în sufletul meu ca o puternică biruinţă, am dintr' un alt război 
o amintire, care s'a înfipt în inima mea ca un vis urât: am 
luptat şi cu Grecii ! 

Eu, care-mi măsurasem puterile cu doroban.tii, înţelegeţi 
că n'aveam de ce să mă tem de 'Greci l Umblam călare în frun
tea unităţii. Era destul să fim numă.i bănuiţi undeva, în zare, 
pentru ca toate armatele de Abili să între în pământ ! 

- Domnule General, fiţi mai cu băgare de seamă şi des
călecaţi ! V'ar putea observa inamicul l 

- Inamic? · Ce inamic? ... Fugi'ţi de-acolea l Eu care arr1 
luptat cu Românii pe câmpiile BuJgariei. .. Cum să ' ndrăzneaseă 
un Grec să tragă în mine· ?... · 

Dar, într'un defileu m'au împuşcat la picior. Au tras din 
ascunzişuri şi pe dinapoi... . 

Hm !. .. Să se 'ncumete un grecotei să tragă ' n mine !. .. 
Ptiu L.". Asta-i vi sul cel rău al vieţii mele L .. 
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MOARTEA LUl SAABIT 
• 

Ş unt câţeva s~te ~e a~i d~ Câ,!1d _îp ~ faţa unui popor, care 
se 'ntarea pnn părţile rasăntulu1, Tatarn 1ncepură să se retragă 
tot mai către sud. După ce veacuri întregi prădaseră bogăţiile 
lumii, strângând averi imense, acum, în faţa oştilor ruseşti, ei 
îşi încărcau bogăţiile în numeroasele lor care, şi se îngrămădi au 
în miea ţărişoară a Crâmului. 

Dar nici aici nu putură zăbovi prea mult. De 'ndată ce 
armatele ţarilor se iviră şi peMacolo, ei s'au văzut .nevoiţi să ia 
drumul pe lângă ţărmul de nord al Mărei Negre şi să se în
drepte tot mai către sud, cu gândul de .a se aşeza în ţara fra-' 
ţilor lor mai mari, în Turcia. 

Şi, de bună seamă că mulţi vor ii văzut ţărmurii înfloriţi 
ai Bosforului, mulţi vor fi ajuns şi pe meleagurile mult mai în
depărtate ale Asiei-Mici, dar mulţi dintre ei se vor fi oprit 
în Dobrogea, care le amintea de stepa Rusiei. 

Dintre aceştia făcea parte şi Saabit Celebi. Plecând din 
Crâm odată cu încolţirea ierbii, nenumăratele lui care şi turme 
de vite au mers către Dunăre, pe care au trecut-o pe la vadul 
lsaccei. De-acolo au luat drumul din mijlocul Dobrogei, s' au 
speriat de multele văi şi dealuri ale judeţului Tulcea, s'au 
îngrozit peste măsură de nemărginitul codru al Babadagului, şi 
nu şi-au venit în fire de cât atunci când, pe nesimţite, s'au 
trezit într' o câmpie fără de capăt. 

La Satişchioi convoiul se opri. Carele fură trase la mar
ginea satului şi vitele dejugate. Un timp corturile carelor slujiră 
drept locuinţe. Apoi argaţii săpară gropi în pământ, înţepeniră 
furci pe marginile lor, aşezară acoperişuri de stuf şi făcură gard 
de nuiele jur împrejur. femeile amestecară li.lt cu paie şi mu
ruiră cele două feţe ale gardului. Astfel casele fură în câteva 
zile gata de.locuit. Cătră iarnă toate corturile erau goale. 

După ce gospodăria îi fu bine orânduită, Saabit Celebi 
îmbrăcă straele cele mai scumpe, încălecă cel mai frumos cal 
şi porni la Megidia. Acolo era oraşul de reşedinţă al stăpânirei 
turceşti. 

El sui deluşorul despre linia ferată şi la palatul de lângă 
geamie descălecă. ln faţa unui călăreţ cu înfăţişare de bogătaş, 
doi ostaşi săriră şi-i prinseră calul de căpăstru. 

- Spuneţi stăpânului vostru că Saabit Celebi-Han, venit 
acum din Crâm, vrea să-i vorbească! 

După ce soldaţii îi legară calul de un belciug, suiră scă
rile şi-l lăsară pe mosafir să aştepte în curte. 

- Inălţimea Sa, Rusciuk-Paşa, .vă aşteaptă ! 
lncăperea în care intră Saabit era foarte mare. Prin două 

fereşti se vedeau dealurile dela sud cu tabiile lor ; prin altele, 
opuse acestora, pătrundea mirosul greu al bălţilor. 

• 
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Interiorul era simplu. _Pe jos, pe lângă pereţi, erau aşezate 
una peste alta câte patru saltele de lână, acoperite cu scumpe 
covoare turceşti. Ele formau un divan continuu în jurul camerei, 
pe care-l rupea· numai uşa de la intrare. Pe pereţi erau agăţate 
fel şi fel de arme, iar pe jos, de-asupra covoarelor, se ridicau 
mesuţe de abanos cu încrustaţiuni ciudate de sidef, scaune, 
scăunele şi peste tot se răsfăţau castronaşe tu tutun, pipe şi 
luxoase narghilele. · 

Saabit îşi lăsase papucii lângă uşă şi intră numai cu cio
rapii de lână groasă. Rusciuk-Paşa stătea turceşte pe divan. Era 
un bărbat voinic, cu barba încă neagră peste tot ; dar asezarea 
dreaptă a ochilor pe fată, umerii obrajilor nu prea pronunţaţi, 
Ii arătă lui Saabit că duvernatorul Dobrogiei era un ghiaur 
turcit. 

Şi Rusciuk-Paşa îşi cercetă mosafirul câteva clipe. Nici lui 
nu-i fu greu să vadă că are în faţă pe un om, pe care bogăţia 
şi lipsa de griji l-au moleşit. De aceia îl învită să stea pe divan 
alăturea, bătu apoi cu ciubucul într'o măsuţă, după care numai 
decât veni un . harap. Pe o tavă el aduse un ciubuc şi cele de 
trebuinţă fumatului. 

Saabit aprinse ciubucul, trase un fum din buruiana parfu
mată, apoi vorbi : 

- !nălţate Stăpâne! Sunt din neamul lui Mehmed Ali, Han 
al Crâm ului ! De 'ndată ce ţara ne-a fost cutropită de lupii nor
dului, m'am tras cu toate averile mele către meleagurile pe care, 
din voinţa măritului nostru . Padişah, le cârmuiţi. M'am aşezat 
la Satişchioi şi-aş vrea să-mi închei viaţa pe-aceste fericite Jo
curi. Aduc peşcheş o sabie şi un pumnal, pe care un strămoş 
al meu le-a răpit dela un principe ghiaur şi stărui pe lângă 
Inălţimea Voastră să Ie primească. Vă rog de asemeni să daţi 
orctin să mi se înmâneze şi mie un tapiu pentru o pustietate de 
loc, pe care aş vrea să-l muncesc cu vitele şi cu palmele mele ! 

Paşaua mulţumi şi strânse cu bucurie mâna lui Saabit. 
- Saabit Han, întoarce-te la Satişchioi şi ţăruieşte-ţi atâta 

moşie câtă vrei ! Trimete-ne pe urmă veste şi oamenii mei îţi 
vor aduce tapiul acasă ! 

Saabit se 'ntoarse liniştit. Dar paşa· din Megidia rămase 
în urma lui foarte mult timp pe gânduri. Scumpele daruri pe 
care cu atâta uşurinţă i Ie cedase, îi da de b·ănuit, că acest nou 
supus al său era, în realitate, foarte bogat. .. poate cel mai bo
gat om de pe întinsul Dobrogei. Şi dacă ar fi cu adevărat aşa 
de aproape de el o comoară... acea~ta ar putea trece foarte 
uşor în stăpânirea lui ! Şi trebuia cu orice preţ ! 

- · Chemaţi-l pe comandantul tabiilor! 
Un om mărunt, gras, cu faţa neagră şi ciupită de vărsat 

intră curând după aceia la Paşă. 
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- Ascultă, Murad-Aga, pregăteşte un tapiu de zece mii 
de hectare pentru Saabit Celebi din Satişchioi. apoi merg1 tu 
singur să i-l duci! Cată şi află cam ce avere are! Ai înţeles? 

Faţa lui Murad 'se lumină. 
Paşă, lăsaţi pe mine! Mâine aveţi răspunsul ! 

* * * 
In zorii zilei următoare, doi inşi călăreau spre Satişchioi. 

Ţara fiind fără drumuri, oamenii se conduceau după multele 
lacuri înspre ţărmul Mării, sau după înaltele movile, care sunt 
cu sutele prin acele părţi. 

- Sabri ! Bagă de seamă! Datoria .ta este să rămâi cât 
mai mult printre slugi şi să afli cam ce bani are Saabit 1 E rost 
de ciupit ceva... ai înţeles _Sabri ? 

Soldatul rânji cu înţeles. \ 
- Sabri n'a fost nici odată prost, Murad-Aga ! 
Călăreţii potriviră aşa ca să ajungă mai spre seară. Saabit 

îi primi împărăteşte. El îi chemă pe amândoi în camera de 
mosafiri. 

- Eu sunt slugă şi nu se cuvine să stau printre stăpâni! 
se scuză Sabri ; apoi se îndreptă spre grajduri, unde zărise 
un argat. 

ln ziua următoare se'ntorceau. Ei aduceaµ Paşalei daruri 
încă şi niai de preţ. 

- Rusci't:1k~Paşa, ce ,mi-au văzut ochii ! ... Numai Sultanul 
mai poate avea aşa bogăţii!. .. 

Ochii paşei străluciră, iar pumnul mânei stângi se 'ncleştă 
pe mânerul iataganului. 

- Are aur? 
- Are vite cu miile ... care cu sutele ... zeci de cadâne .. . 

şi casa lui este plină de ,mătase, de argint. .. şi de aur ... aur .. . 
• I 

ş1 aur ·.. .. . . 
- Cât aur ?... Mult?... Spune repede I 
- Un delgean ! 
- Un delgean ? ... E cu putinţă? ... 
- Da, a venit de la Crâm cu un delgean cu burdufuri 

de capră pline 1) ! 
Rusciuk-Paşa îl smunci pe Murad de mână şi-l târî într'o 

cameră dosnică. Acolo stătură multă vreme la taină. 

* * 
. Toamna şi primăvara următoare Saabit avu linişte. Vara 

şi-o petrecu recoltându-şi grâul, pe care-l ducea la Caraharman, 
portul cel mai de seamă al Dobrogei turceşti. Şi toan1na trecu 
paşnică. , · 

. 
I) Delgean = un car tătărăsc ce ar echivala cu un vago~ de azi, 

\ ' www .ziua constanta .ro 



-75 -

ln răstimpul dîntr.e două ·munci, el îşi dură din piatră noi 
case de locuit, drese pe cele vechi, aşa că toată gospodăria lui 
arăta acum a fi un mic sat. Intre un drum la Megidia şi altul 
la Caraharman, Saabit îşi petrecea timpul în cuprinsul gospo
qărîei lui. Toate celea mergeau bine şi sporeau la casa lui. 
Nici cel mai mic nor nu-i ameninţa gospodăria. Şi Saabit mul
ţumea deseori lui Alah că l-a învrednicit să aibă parte de-o ţară 
aşa de bună. 

Era prin Mai, anul cer de-al doilea al aşezării lui la Sati
şchioi. Primăvara fusese ploioasă şi câmpiile erau o minune. 
Saabit stătea rezemat de uşorii uşei şi privea întinsul holdelor. 
El se ruga lui Alah să dea pământului şi căldură şi se bucura 
la gândul că un nou burduf de capră va fi împlinit cu aur şi 
aşezat de-asupra celorlalte. 

Dar, într'o zi, departe, acolo unde drumul despre Megidia 
trece peste. spinarea celui mai înalt deal, se zări un nor de praf. 
Ochii ageri ai lui Saabit văzură că sunt ostaşi călări. El se în
dreptă numai de cât spre locuinţa cadânelor. 

- Avem oaspeţi de la oraş ! Repede pregătiţi cele de 
trebuinţă! 

Şi toată curtea se puse în mişcare. 
Cu un Ceas înainte de amiază, călăreţii sosiră 'n sat. Ei 

veniră de-a dreptul la Saabit. In fruntea lor era . Murad-Aga. 
La urarea de bun sosit ce i se făcu, Agaua răspunse 

foar~r&e. . 
- Saabit Celebi-Hanl Avem lucruri foarte serioase de 

vorbit! Te rog să intri numai de cât în casă l 
La un semn, doi înşi descălecară şi apucându-l pe Saabit, 

îl îmbrânciră cu putere înăuntru. 
- Douăzeci de ostaşi vor înconjura curtea şi vor doborî la 

pământ pe toţi câţi vor cerea să intre sau· să iasă ! Şase vor 
închide pe argaţi într'un grajd, patru vor avea grijă de cadâne, 
iar ceilalţi să între după mine! 

Ostaşii· descălecară şi legară cal de cal. Câ~d argaţii şi 
cadânele fură 'chise, Murad intră după Saabit. Acesta, presim
ţind că o nenorocire are să se întâmple, îşi rupse cealmaua şi 
hainele şi bătându-se cu pumnii în cap, striga cât îl ţinea gura: 

C• · ··, A ·t ă • r· · 1 s· ă f , - a1n11 . . . . u veni s ma s aş1e . . . . a m ure .... 
- Saabit Celebi l Prea Inaltul Nostru .Padişah te bănuieşte 

că ai legături cu ghiaurii din ţara cărora ai venit ! 
- Minţi! ... Voi vreţi auru1 ... averea mea ... Aţi venit ca să 

m~ jefuiţi ! Şi, smulgând un iatagan din perete, se repezi asupra 
lUI Murad. Dar unul îi prinse mâna ş1 ·i-o suci până ce, gemând 
de durere, scăpă iataganul şi-i se muiară picioarele. Atunci ' îi 
legară mânile şi picioarele şi îl aruncară intr'un colţ. 

- Saabit Celebi ! Vrei să ne spui unde-ai pus scrisorile 
pe care le-ai pregătit pentru ghiauri ? .. : 
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- Câini ticăloşi ! gemu el. 
Soldaţii sc·otociră· peste tot, dar nici un petec de hârtie nu 

găsiră în cuprinsul casei. Obiectele de preţ însă fură adunate 
şi puse gtămadă în mijlocul încăperei. 

Dar prad-a era prea mică pentru ca să mulţumească pe 
jefuitori. 

• - Bandiţilor, mă furaţi? ... 
- Ei da, câine de tătari tu, care ai jefuft o lume şi-ai 

ucis mii de femei şi copii. .. tu care ai băut şi sânge omenesc ... 
, află că a sosit ceasul să fii şi tu jefuit ! 

Şi cu vârful cismei lui grele îl lovi peste obraz. 
- Spune, unde e aurul ? 
Cu o altă lovitură ii dădu cu capul de părete. Un răget 

de vită gâtuită răsună în -cameră. 
- Vorbeşte. câ.ine spurcat! 
Dar Saabit era ca şi mort. Printre buzele lui însângerate, 

ieşeau gemete care abea se mai auzeau. 
- Nu vrei ? ... Stai să-ţi arăt eu ţie ! ... Aduceţi jăratec l 
li ţântuiră p1ânile şi picioarele de pământ şi-i puseră o 

lopată de jar peste piept. Lâna hainelor arse mocnit, dar focul 
ajunse curând I a carne. Saabit se trezi şi începu să se zmun
cească. 

- Suflaţi pe jăratec să se trezească şi mai bine! 
Oamenii ascultară. Şi gemetele urmară şi mai înfricoşetoai:e. 
-- Unde este aurul! 
Cel chinuit arată cu capul spre sobă. Apoi leşină. 
- Iute căzn1ăli şi lopeţi ! 
Intr'o clipă soba fu dată jos. In timp ce oamenii săpau 

adânc, unul mai milos, aduse o căldare de apă şi o vărsă peste 
pieptul lui Saabit, pentru a stinge focul şi a-i potoli durerea. 

Curând scoaseră din pământ cinci burdufuri de capră pline 
ntrmai cu monezi de aur. Ele fură spintecate şi tot conţinutul 
lor vărsat cu un zornăit crâncen în mijlocul camerei. 

Murad îşi scoase pistolul. 
-- Cine se atinge de un ban, moartea este a lui! 
lncărcară aurul în desagi aduşi anume, îî puseră pe cai 

şi plecară. 

* * * 
Noaptea scoborî mai luminoasă ca ori când. Luna plină 

se ridicase dintre valurUe mărei. Pe bolta cerului se ivise parcă 
un soare care-şi strecura lumina gălbuie printr'o sită de nori 
diafani. Valurile sale monotone cădeau pe 'ntinderi cu o uni
formitate groaznică şi strecura peste tot numai ne;:istâmpăr. 

Dar la curtea lui Saabit domnia tăcere desăvârşită. Nică
ieri nici o mişcare. La nici un geam nu I1cărea un opaiţ tre
murător. Toh1l era mort. 

• 
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Sătenii au fost nevoiţi să se închidă prin case ori să pri~ 
vească neputincioşi din depărtare. Când ostaşii fură departe, ei 
îndrăsniră să se adune la poartă ; apoi intrară în curte şi des
cuiară pe argaţi. 

- Saabit Efendi ! ... Saabit Efendi .•. strigară ei cu toţii ! 
Dar nimeni nu le r.ă,spundea. 

Atunci împinseră uşa şi năvăliră. în casă. tI găsiră plin de 
noroi, cu faţa plină de vânătăi, cu hainele arse şi cu o rană 
groaznică la piept. 

El se trezi, dar multe săptămâni rămase mut de durere şi 
de spaimă. Patru luni trăi el o supra omenească suferinţă. Abia 
după acest timp eJ... se putu târî puţin prin curte. După alte 
două luni rănile-i erau vindecate şi se putu sui pe cal. 

- Mă duc la Megidia ! Vreau să ştiu cine-a trimis câinii 
ca să mă sfâşie I 

Toţi ai casei se 'mpotriviră. 
- Stăpâne. nu te mai duce, că va fi rău! Oare este aşa 

de greu de ghicit că însuşi Rusciuk-Paşa a trimis pe tâlhari ca 
să te calce? 

Dar Saabit era surd la toate acestea. Ca un fulger porni 
către reşedinţa Paşalei. 

* * 
- Rusei uk-Paşa ! ... Pentru ce ai trimis câinii ca să mă 

rupă? .•. Aceasta-ţi este recunoştinţa pentru câte daruri ţi•am 
făcut? ... 

Paşaua se ridică de pe sofa. Faţa lui arăta multă mirare: 
- Saabit Celebi, dar eu nu ştiu nimic!? . •. Stai liniştit 

colea şi spune-mi ce s'a 'ntâmplat? 
- M'au prădat oamenii tăi! ..• M'au prădat şi m'au chi

nuit mai rău ca pe un ghiaur! Rusciuk-Paşa, priveşte! După 
jumătate de an, trupul meu încă sângerează de răni! 

Faţa Paşei încremeni de durere. 
- Cum se poate? Aşa nelegiuire! ... Şi-au fost oamenii 

mei? ... I-ai văzut bine? ... Să nu fi fost niscaiva tâlhari ? 
Apoi bătu din palme. 
- Aduceţi cafelele! 
Faţa lui Saabit se schimbă. Compătimirea sinceră cu care 

vorbea marele demnitar îl făcu să-i pară rău de grelele vorbe 
pe care le spusese la început. De .aceia, cu toată încrederea, 
întinse mâna şi luă dulceaţa ce fusesţ pusă mai spre el. 

- Şi-ai cunoscut pe cineva? 
- Tâlharii erau sub conducerea lui Murad-Aga J 

Paşa sări 'n sus. Faţa lui se făcu roşie de furie. 
- Murad-Aga ... ai zis? ... De-aia de jumătate an a dis-

părut din Megidia ! ... Tâlharul! ..• Dar lasă, Saabit Celebi, vom 
pune noi mâna pe el ! 
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-
O zare de spţranţ,ă lumină sufletul lui Saabit. Luă dulceaţa, 

dar i se păru că are un gust leşios. Duse paharul la gură, dar 
şi apa nu-i păru naturală. Totuşi, luă o 'nghiţitură. Apoi ridică 
ceaşca de ca"fea. Dar când sorbi din ·lichidul cel negru, o arsură 
teribilă se strecură în lungul gâtului c,ătre stomac. Scăpă ceaşca 
din mâini şi 'ncepu să răcnească. · · 

- Câine de ghiaur turcit, m'ai otrăvit! Atât mai putu 
spune şi, cu spume la gură, se prăbuşi pământului. 

Paşa bătu iarăşi din palme. 
- Luaţi stârvul acesta şi-l aruncaţi pe stradă! spuse el 

celor ce intrară. 
Muribundul fu scotocit prin buzunare, apoi trupul lui fu 

aruncat pe uliţă. Ne-norocitul se ridică, fugi ~ţiva paşi, apoi 
căzu iarăşi. Apoi tot aşa, cazna începea sub privirile neputin
cioase ale locuitorilor îngroziţi. 

- Scăpaţi-mă! ... M'au otrăvit câinii ! . . . Scăpaţi-mă şi 
vă voi cântări cu aur ! 

Dar nimeni ţ1u-i putea veni în ajutor; .c~ci ceva mai înainte, 
oamenii stăpânirei, umblaseră cu surla pe uliţi vestind oă un 
trădător va fi otrăvit şi că nimeni nu are voie să-i vină în aju
tor, fie cu lapte, fie cu ouă, fie cu orice altceva ce-ar putea 
vătăma efectul otrăvii. De-aceia toţi fugiau din calea nenoro
citului. 

Saabit ajunse, după mari sforţări, lângă baltă. El căzu cu 
pieptul îh noroiu şi sorbi cu nesaţ din apa plină de necurăţenii. 

De la geamul reşedinţei sale Rusciuk-Paşa îl zări. EI des
chise geamul şi-l stri·gă pe Murad. 

- Ţine pumnalul ăsta şi fă să se termine cu Saabit ! Mă 
te1,11 că apa pe care o bea ca un cal îi va face bine! 

Murad prinse pumnalul. Era tocmai cel pe care Saabit i-l 
dăruise Paşei. El sări zidul cel scund din spatele casei şi din 
câteva sărituri fu lângă muribund. O mână puternică îl prinse 
de umăr şi-l întoarse cu faţa 'nsus. Apoi lama pumnalului intră 
adânc î!J piept şi vreme de câteva secunde se roti înăuntru. 

Un isvor de sânge aburi de-asupra hainelor. Saabit mai 
făcu puţine mişcări din mâini şi din picioare, apoi înţepeni. 

O opinteală puternică a piciorului, şi corpul celui mort fu 
aruncat în apă: 

Un zgomot scurt, câteva cercuri de apă care se 11).rgeau şi 
se pierdeau din ce în ce tot mai mult, o slabă coloraţie roşia
tecă a apei . . . asta era tot ce mai rămăsese de pe urma unui 
vajnic luptător al Crâmului. 

Căci curând şi apa se făcu la fel pe toată întinderea ei. 
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~ 

DREPTATE.A DUMNEZEIASCA. 

Era prin vara ;:inului 1845. Pe un drum din lunca Argeşului 
suiau către munti doi călări. Erau Turci. Am~udoi aveau cai 
mărunţi şi negri, cu picioarele subţiri de credeai , că'n ori ce 
clipă se pot frânge de lângă copite, dar cu ochii plini de flăcări 
şi groaznic de neastâmpărati la mers domol. 

Unul mergea mai înainte şi, după cealmaua de mătase al
bastră: prinsă deasupra frunţîî cu o agrafă de aur, după hainele 
de postav fîn, părea a fi stăpânul. Cel de-al doilea, al cărui 
mers era totdeauna mai domol, arăt.;1 a fi slugă. 

Suiau lunca Argeşului de sus. Era prin August. Spinările 
tuturor dealurilor încă gemeau de căpiţe, care nu încăpuseră sub 
copitele cailor pe arii. De o parte şi de alte a dtumului livezile 
îşi revărsau toată marea lor bogăţie. Iar din noaptea frunzelor 
de viţă sclipeau boabele de mărgăritar ale strugurilor. 

- · Veisi, vezi tu cât de mult a binecuvântat Alah pământul 
ăsta? Unde tţ uiţi, vezi numai roadă plină, pajişti nemărginite 
cu earbă'nflorită, păduri cât lumea de bătrâne .. ·. şi oameni. .. 
oameni cu sufletele deschise ... şi, Veîsi .. . femei frumoase ... 
cu feţele descoperite . . . . 

Argatul dete pinteni calului şi se apropie de stăpân. 
- Adevărat grăeşti stăpâne! ... ln satul în care dormirăm 

astă no4pte, fără să fi văzut tu, gospodarul mi-a pus în mână 
un ulcior. Am crezut că este apă de băut şi de spălat, şi l-am 
luat cu mine'n grajd. Dar când l-am dus la gură ... ce băutură 
Dumnezeiască! ... Dintr'odată mi s'a umplut sufletul de veselie 
şi pieptul de fiori calzi! Era ş arap, stăpâne! ... L-am băut tot . .. 
Să mă trăsnească Alah că poate, dar cred că, dacă ar fî fost 
aseară şi profetul lângă mine şi~ar fi gustat din ulcior, ar fi 
şters dela coran opreala ! 

Stăpânul tăcu. Suiră coasta unui deal. ln valea care li se 
deschidea înainte, erau sămănate casele albe ale unui sătuleţ. 
La mijloc, o bisericuţă de abea-şi ridica turlele joase de lemn, 
îar dinspre-o margină, ameninţau nişte curţi mari de piatră. 

- Veisi, caii noştri sunt cam flămânzi! Stai tu cu ei să 
mai apuce un pic de earbă. Eu mă duc prin sat să văd dacă 

,putem rămâne aici până mâine! Şi, descălecând, o luă pe jos 
către sat. 

· Argatul scoase zăbalele şi lăsă caii liberi. El însuşi se 
tolăni în earba care-i ajungea până l-a~ genunchi. 

Dar, după vr'o jumătate de ceas, s'abat către el patru 
golani voinici, cu lungi bice de curele împletite, îndoite pe braţe. 

- Măi Turcule, ce cauţi tu aici cu caii ? . , . Nu ştiai că 
earba asta-i boierească? · 

- Stăpânul meu care e în sat a dat ordin! 

www.ziuaconstanta .ro 



• 

..:..... 80 -

- Aici nu sunt Turcii stăpâni I la puneţi mâna, băieţi, pe 
~ai ca Să-'i ducem la curte ! 

Turcul se'mpotrivL El îşi scoase iataganul, ctar golanii nu 
se speri~ră. lncepură să-l lovească de departe cu harapnicele 
până ce-l puseră jos. Atunci îl legară cobză şi-l târâră până la 
curte, unde-i deteră brânci pe scările unui beci adânc. 

- Să ştîi tu, măi Turcule, eă aici este stăpân Kir lani 
Can1puropol ! 

Peste un ceas se'ntorcea şi stăpânul. El îşi căută zădarnic 
sluga şi caii. Se'ntoarse iarăşi în sat şi'ntrebă printre oan1eni. 

- L-au dus la Curte ! 
- Cine este proprietarul? 
- Proprietarul este Postelnicul Stan Trifonescu, dar a 

arendat-o unuia l{ir lani, un hapsân şi jumătate ! 
Turcul merse la curte şi . bătu furios în poartă. Uie Zugravu, 

sluga pe procopseală a tui l{ir Iani, veni să-i deschidă. 
- Mi-aţi închis. s luga şi caii ! Pentru ce? 
Zugravu chemă pe logofăt. 
- Caii Dumitale au păscut earba boerului ! 
Turcul zân1bi cu an1ărăciune. 
- Stiam că earba este a lui Dumnezeu ! ... Dar dacă este , 

a boeruluj, atunci voiu plăti toată paguba l Şi, băgând mâna la 
brâu, scoase o pungă pe care o sună în palmă. Cât face toată 
gloaba? ... 

Suiră sus în iatacul boerului. Kir Iani se arătă foarte furios. 
- Mi-a ştricat-o totă erba ! Şi-mi platiţi doi galbeni! 
Turcul nu spuse nimic. El plăti cinstit. Boerul se dădu jos 

şi porµnci să fie liberat argatul şi caii. 
Când însă apăru Veisi cu faţa plină de lut şi de sânge, 

Turcul se'nfurie. 
- Eu am plătit paguba făcută erbii dumitale! Dar de 

bătaia acestui om, cine răspunde? 
l{ir Iani îl bătu cu prietenie pe urmăr. 
- Ţe mare lucru dacă a fost bătut un argat? 
- Kir lani, bagă de seamă că eu nu las lucru aşa! Dum-

neata care eşti creştin .. . ·ştii ce scrie 1a cartea Dv. sfântă? ... 
Prin Dumnezeiască dreptate, tot omul se pedepseşte pe acolo 
pe und~ a păcătuit l 

!ani r,_ânji. / 
- Laşa Domnule, ca nu şe prapadeşte lumea pentru un 

Turc bătut! 
Turcii încălecară. Ei priviră la argaţii cari stăteau gata cu 

bicele în mâni. Apoi', cel mai bine îmbrăcat dintre ei, vorbi 
bo.eru1ui: 

, - l{ir Iani, ţine minte! Ne vom socoti! 
Dând pinteni sprintenilor cai, dispărură ca două năluci pe 

p~nta dealuhti despre miazănoapte a satului. 
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In aceiaşi lună a anului următor, 1846, o ceată de 8 turci 
călări scoborau panta de miazăzi a satului. Sub privirile curioase 
ale ţăranilor, ei se duseră de-a dreptul la curte şi bătură furioşi 
cu iataganele în poartă. 

Acelaş Ilie Zugravu veni să le deschidă. Cum trase zăvorul, 
poarta fu izbită cu putere de gard şi toată ceata năvăli în curte. 
In frunte era Turcul de anul trecut. Cu iataganul scos, el se 
repezi la portar şi'ncepu să-l lovească unde apuca. La ţipetele 
lui, săriră ceilalţi argaţi, dar de data asta pentru fie. care se 
găsi un Turc. Tot satul se strânse la porţi, dar nimeni nu 
indrăznea să le vie în ajutor. 

Arendaşul se dădu jos cu două pistoale încărcate. Cum îl 
văzu, turcul care-l bătea pe Ilie Zugravu, se repezi la el şi cu 
o lovitură dibace îi aruncă un pistol. Buimăcit de lovitura 
aceasta .neaşteptată, Kir lani începu să fugă spre poartă . . Dar 
Turcul se ţinu de el. Cum îl ajungea, avea grijă să-l lovească 
undeva în spate cu latul iataganului. Astfel făcură de câteva ori 
înconjurul curţii. Când însă îi veni bine, cel urmărit se refugie 
pe scară, crezând că va scăpa. Dar Turcul se repezi călare în 
sus pe scări. El îl ajunse pe Kir lani şi cu o lovitură îl rostogoli 
sub burta calului. Apoi întinse iataganul strălucitor şi ascuţit 
drept spre pieptul grecului. 

- Aman Efendi ! ... Nu ma omorî! .. . Şunto un pacatoş ! ... 
Fie-ţi mila de copii! ... Dau tot ce voiţi, Efendi ! . .. 

Cu ochii mari şi tremurând din toate încheeturile, el se şi 
văzu străpuns. Dar, minune! Turcul începu să râdă, îşi . băgă 
iataganul în teacă şi, sărind jos de pe cal, îi dete ajutor să se ridice. 

-- Kir lani ! Nimeni nu a vrut pieirea ta! Voiam numai să 
te învă t ce es.te omeni a ! Porunceşte cinci cafele $i cinci dulceţuri I 

lşi luă calul de dârlogi, îl scoase pe de-a'ndărătele în. curte, 
apoi făcu semn şi bătaia din curte încetă. 

Patru dintre Turci urcară scările. Clănţănind din dinţi, Kir 
lani îi primi sus. 

- Prea măriţi stapâni ! Şe dau ordin şe pregăteaşca ţeva 
de-ale mâncărei ! 

De-abea spre zori de ziuă arendaşul se convinse că a 
scăpat cu viaţă. 

- Kir Jani ! Ai să-mi dai înapoi cei doi galbeni pe care 
pe nedrept mi i-ai h.ţa t anul trecut! 

După ce-şi primi banii, el se scoporî la grajd, de unde 
aduse o desagă plină. Erau numai daruri frumoase. Băsmăli şi 
şaluri de mătase, ilice scumpe, mărgele, ciubuce şi alte bunătăţi 
fură împărţite celor din casă. 

A treia zi oaspeţii plecară. Kir lani îi însoţi o bună bucată 
din drum. 

Cu multă ruşine şe despărţi el de omul, care aşa de frumos 
i•a arătat ce este omenia. 

lrnalele Dobrngei 

www.ziuaconstanta .ro 
6 



-82- • 

C,ERSETORUL • 
La căpătăiul podului celui mare, care duce pe trecători 

peste Cornul de Aur, se aciuase de mulţi ani cerşetorul Dauf 
Ciorabai. Odată cu revărsatul zorilor" el se proptea de parapetul 
podului şi sta acolo nemişcat, până ce, sub puterea nopfîi, furni
carul omenesc înceta. Ahea atunci pleca si el, dar a doua zi 
era totdeauna Ia locul pe care şi-l aleşese. Toatiţ lum,ea se 
o.l:;iişnuise cu el şi nu-l mai considera ca pe o fiinţă aparte, cj 
ca pe ceva care ar fi aparţinut podului. . 

Şi de ani de zile, în fie care Vineri dimineaţă, Sultanul 
trecea pe acolo. El mergea pe jos la moscheia împărătească din 
Eiub, mahalaua sfântă a turcilor din Stambul. ln aşa împrejurare, 
poliţia avea grijă să golească drumul de trecători, numai pe 
Dauf Ciorabai îl credeau nevătămător şi-l lăsau locului.. Şi tot
deauna Sultanul se oprea în faţa cerşetorului, îl miluia cu bani 
şi-l îmbărbăta cu vorfue frumoase. Dar Dauf Ciorabai se văicărea: 

- Căt sunt de nenorocit, lnălţate Padişah ! 
Jelania aceasta îl supăra mult pe Sultan. 
- Un om nenorocit în împărăţia mea? Şi Vinerea urmă-

toare, Padişahul aruncă cerşetorului o liră de aur. 
- Ah! . .. Cât sufer eu ... nenorocitul de mine ... 
Plecând de acolo, Sultanul gândi : 
- Poate că are familie grea şi nu-i ajunge o liră ! Iar 

săptămâna cealaltă, două lire de aur trecură din ,!Uâ~a lui în 
buzunarul lui Dauf Ciorabai. Dar· acesta totuşi nu-şi putu stăvili 
lacrimile. 

- Mai bine m'ar înţepeni moartea ! 
Sultanul îşi v~zu de drum, dar tot timpul se gândi la ne

fericirea cerşetorului. 
- Ce să aibă acest om pe suflet? .. . Poate că are vr' o 

patimă. . . De ! . . . Oni nu-i ? . . . Şi Vineri dimineaţă Sultanul 
turnă'n pălăria cerşetorului cinci lire. Acesta se gr,ăbi să le 
ascundă printre zdrenţele care îi învăluiau trupul murdar, apoi 
începu să se văicărea&că şi mai grozavnic : 

, - Vai mie, ticălosul . . . Dispreţuitul de Dumnezeu ... 
Vai mie! 

Atunci Sultanul se'nfurie : 
·- Bine, măi golane, dacă am trecut şi ,nu ţi-am dat nimic, 

ai stat liniştit la locul tău şi păreai mulţumit cu soarta ! Dacă 
ţi-am dat o liră te-ai văitat, dacă ţi -am dat două, ai plâns ... 
Şi-acum când îţi dau cinci, eşti şi n1ai desnădăjduit de cât 
ori când I 
, - lnălţate Pâdişah ! Am fost în tinereţea mea om de s,eamă ! 
Când aveam ,1vere, erarn duşmănit de toţi ! Atunci, cu cât mă 
batjocoreau mai mult duşmanii, cu atât mă simţeam mai fericit. 
Dar de când sunt sărac lipit pământului, toţi oamenii au milă 
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de mine şi mă compătimesc ! N'am dar nici un duşman . . ~ 
nimeni nu se mai teme de mine t Şi asta mă face să cred că 
trebuie să mă fi ticăloşit eu rău de .tot! lată pentru ce, lmpărate, 
miluirea îmi face şi durere! 

E. . . . t ? s' t . lt ? - 1, ş1 ce-a1 vrea u . . . . a e insu .... 
- Dacă aţi face şi una ca asta, -mi s'ar părea că tot aş 

mai ave.a un pic de preţ pe lumea asta! 
- Dacă toată fericirea ta atârnă de· an aşa lucru, atunci 

ia fă-te mai aproape de mine ! 
Cerşetorul se apropie. Sultanul îşi plecă buzele. către urechea 

lui şi-i şopti o înjurătură. 
- Alah să fie mărit! strigă cerşetorul cu faţa luminată 

de bucurie. 
De atunci Padişahul îşi făcuse obiceiul să se oprească la 

pod, pentru ca să arunce lui Dauf Ciorabai cele cinci li(e şi 
să~i şoptească obişnuita înjurătură. Apoi, cu sufletul împăcat, 
pleca I.a .geamie. 

Aşa au mers lucrurile mulţi ani. Şi lumea, care vedea totul 
din depărtare, începu să arate mult respect lui Dauf Ciorabai, 
pe ca.re-I credeau prietenul cel mai bun al Sultanului. 

* * * 
Tot pe acele vremuri trăia la Constantinopol şi Gherim 

Aptula. El era cel mai mare constructor de poduri din Turcia 
vremurilor .acelora. Luasţ pe seama lui repararea tuturor podu
rilor din toată împărăţia. După ce muncise ani de zile şi-şi 
cheltuişe toată averea, venise la, Stamba!' ca să-şi încaseze plata. 
Dar autorităţile îl luară la goană. 

- N'avem bani acuma,! ... E crită I ••• Vino peste vr'o 
două-trei luni ! 

Şi tot aşa îl amânară vreme de trei ani. Ajunsese bietul 
om de trăia numai din mila celor cunoscuţi. 

- Numai prietenul Sultanului, Dauf Ciorabai, ţi-ar mai 
putea scoate banii, îl sfătui un prieten. 

Atunci Gherim Aptula merse la podul din Eiub. 
- Uite:-aşa, Dauf Ciorabai ! Scoate-mi banii, şi-un sfert 

ţi-i dau ţie ! 
- Facem contract? 
Merseră la un avocat şi făcură actul. Apoi 1 se îndreptară 

către Ministerul drumurilor. Acoto, toate uşile se deschiseră in 
faţa omului împărătesc. 

- Pezevenchiule, să plăteşti omului numai decât banii, că 
altfel ... mă duc şi te spun Sultanului. 

Dauf Efendi, se plânse ministrul, să nu faci una ca 
asta I N'au fost bani, dar uite, trimit cu bine acum să-i aducă, 
pentru că. , • mi se pare că s'au adunat destui bani ca să ne 
putem plăti datoria ! 
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Peste un ceas Gherim Aptula îşi avea banH în bLJzunar. El 
numără un sfert din ei lui Dauf, care totuşi, nu-şi părăsi postul 
lui dela pod. 

Vestea se răspândise muH prin Stambul şi Dauf avu nu
mei;oşi alţi asemeni clienţi, spre marea desnădej de, a tuturor 
miniştrilor. 

Dauf îşi cumpără un loc la Cornul de aur, pe o stradă pe 
care obişnuia să treacă Sultanul, şi-şi dură acolo un palat numai 
de marmoră. , 

- Dar cine-i bogătaşul care-şi trânteşte aşa palat? ... 
întrebă odată Sultanul. 

Marele Vizir surâse ironic. 
- Este prietenul Mariei-Voastre, Dauf Ciorabai ! 

* * * 
Vinerea care urmă, Sultanul se opri ca de obiceiu , Ia , ca

pătul podului. Cerşetorul se apropie cu mâna întinsă. Dar Sul
tanul nu mai băgă mâna în buzunar ca să scoată cele cinci lire. 
El apucă mănerul săbiei şi o scoase pe jumătate afară din teacă. 

- Pezevenchiule, dacă te mai prind pe-aici, va sta şi capul 
tău acolo unde-ţi stau acum picioarele! 

PROST SĂ Ftl, NOROC SA AL 

lntr'un oraş de pe coastele Anatolieî, trăiau, nu de mult, 
doi tineri prieteni: Celebi Muratan şi Suliman Mehmet. Amândoi 
eta-u fii de negustori b6gaţi şi învăţau la aceiaşi şcoală în 
oraşul lor natal. 

Dsică la vârstă, la statură şi la chip arătau la fel, la în
văţătură erau cu totul deosebiţi. Pentru Muratan învăţătura era 
o caznă, iar şcoala o adevărată puşcărie. După ani mulţi de 
chin, el nu se alese nici măcar cu ştiinţa tablei înmulţirii şi'n 
tot ţinutul i-a mers faima despre marea lui prostie. 

Cu Suliman Mehmet lucrurile stăteau altfel. El era cel mai 
silitor !iintre toţi şcolarii; termină liceul şi merse la învăţătură 
mai înalta la Stambul, iar de acolo luă drumul străinătăţii, ca 
să înveţe carte şi la şcolile cele mari ale ghiaurilor. Târziu de 
tot se'ntoarse în ţară şi se făcu avocat la Stambul. 

Neputându-se potrivi cu'nvăţătura, Celebi Muratan se'n
toarse la negoţul părinţilor săi. Dar nu se pricepu să-l ducă mai 
departe si'n scurt timp s.ărăci de tot. Atunci începu să cunoască 
greul vieţii. Răbda de foame c;u săptămânile, pentru că nimeni 
nu voia să-l primească nici măcar păzitor la vaci. Şi, pentru că 
toată lumea îl cunoştea şi-şi bătea joc de el, într'o bună zi îşi 
luă 1umea'n cap şi dispăru fără de urmă. 
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Dapă un timp, el era la Stambul văcsuitor de ghete la un 
colţ de stradă. Dar, parca era un blestem : şi aici îi mergea 
prost, căci toţi clienţii îl ocoleau. 

Intr'o zi Suliman Mehmet trecu pe acolo şi-1 recunoscu. 
- Cţ cauţi, deşteptule, pe aici ? . 
- Suliman Efendi~ am venit după lucru ... pentru că vreau 

să strâng bani mulţi, să mă fac şi eu bogat! 
Celălalt îi râse în nas. 
- Un prost ca, tine să facă bani? ... Eu . . . om cu'nvăţătură, 

mă străduiesc din răsputeri ; .. şi .. , nu pot ! Dar tu ... Tu du-te 
să păzeşti berbecii I ... Poate să găseşti pe acolo vr'o comoară! 
I Dar Mara tan făcuse şi meseria asta o bună bucată din 
viaţa lui şi nu dăduse peste aşa ceva. De aceia nu ascultă de 
sfatul vechiului său prieten şi rămase tot la .Stambul. 

- Se spune că tot prostul are noroc! cugetă el într'o bună 
zi. la să mă duc să-mi cerc norocul la o loterie! Şi merse 
numai decât la un negustor care vindea în piaţă numai bilete 
de loterie. 

- Ce număr vrei să-ţi dau? 
- Păi să-mi dai unul care câştigă ! 
- Atunci să-ţi dau numărul D-tale! Cum te chiamă? 
- Muratan Celebi ! 
- D-ta ai un nume de 7 litere şi altul de 6. Dacă le în-

mulţim pe amândouă, fac tocmai numărul cu norocul D-tale! 
Şase ori şapte fac patruzeci şi doi ! 

Muratan sări'n sus. 
- Ce Dumnezeu ! ... Şase ori şapte fac, de când lumea 

şi pământul, 43 ! Asta o ştiu eu mai bine ca D-ta, pentru că 
patru ani la şir am făcut clasa [ şi tot tabla 'nmulţirii am învăţat! 
Mie să faci bine şi să-mi dai numărul cu patruzeci şi trei! Ai 
înţeles? 

. Negustorul pricepu cu cine are de a face şi-i dădu nu
mărul cerut. 

Două luni mai târziu Muratan câştigă la loterie un milion 
de lire. Banii îi puse la păstrare, iar când găsea case eftine şi 
aducătoare de venituri mari, le cun1păra. 

Odată se'ntâlni din nou cu vechiul său prieten, Suliman 
Mehmet. Acesta când îl văzu bine îmbrăcat, cu mânile strălucind 
de curăţenie şi cu fata veselăr nu-i venia să-şi crează ochilor~ 

- Dumneata .... Dumneata ... eşti poate Muratan . . . , 
- Da, prietene ! 
- Aşa sţhimbare ... Ori ai făcut parale? 
- Milioane ! • 
- Cum bre? ... Eu ... care-s mare avocat ... Eu trag pe 

dract.ţl de coadă . . . Iar Tu ... un . . . un prost .. . 
- Aşa-i ! Dar: prost să fii, noroc să ai ! 
- Cum ai făcut? Spune-mi şi n1ie ! 
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- Foarte uşor! M'am dus ta negustorul care vindea bilete 
de to:terie şi t-am rugat să-mi spuie care-i biletul meu cu noro·c. 
EI mi-a spus să număr literele numelui şi pronumelui meu şi să 
le înmulţesc. 

E. '? - I ŞI ••. , 
- Le-am numărat: şase ori şapte fac patruzeci şi trei ! 
- Dobitocule, şase ori şapte fac patruzeci şi doi, 
- Aşa o fi! ... Dar: Pro·st să fii, noroc să ai! l)acă ştiam 

că fac patruzeci şi doi, nu câştigam mHionut de lire! 

DARUL IMPARATULUI · 

In vremurile cete mai îndepărtate, un Şah al Persiei simţi 
nevoie s.ă se pună bine cu toţi vecinii împărăţiei tui. Socoti et 
că este cu mult mai înţelept să se bucure de binefacerile păcei, 
de cât să se ta ude cu deşarta glorie a . războaielor. 

Aşa dar, începu să meargă1n ospeţie pe ta împăratii de 
prin vecinătate. Şi, pentru că eJ era şi cel mai bogat om de pe 
lume,. căuta Să·i bucure pe toţi, făcându-le daruri şi plocoane 
măreţe. 

Odată ajunse şi la unul mai îndepărtat. Acest împărat 
avea o tară mică şi săracă, aşa de săracă, încât nu putea să'n
toarcă bogatele daruri pe care i Ie adusese şahut: El, totuşi; nu 
se supără prea mult de aceasta. Şi la plecare vorbi chiaburului 
mosafir: 

- Prea Mărite Stăpâne ar meu ! ..• Atah nu vrea să-ţi 
pot ră·splăti aşa cum doresc cinstea pe care mi-o faci ! Dar, 
pentru că nu vreau să rămân mai prejos de rangul meu, te rog 
să primeşti şi de ta mine o amintire. Nu-ţi voi da nici aur, 
nici cine ştie ce scumpeturi, - ci doar pe acest · om... pe 
Osman Nurî . . . căruia nu-i veţi afta pereche în toată împărăţia 
Voastră! 

Şahul privi mirat ta darul ce i se făcea. Era un om, care 
prin nimic nu se ridica deasupra celorlalţi. 

- Dar aşa oameni am eu cu milioanele ! 
CeJătatt împărat stărui însă şi mai mult : 

. - Primiţi-l! tn milioanele Voastre nu va fi unul mai pri-
ceput să vă scoată din multe încercări ! 

- ... aşa sfrijitură de om· ... 
- Sfrijitut acesta nu are pereche ta deşteptăciune şi 

putere ! · 
Şahul nu se mai împotrivi. 11 adăugă şi pe et ta marele 

număr de curteni. Ajuns în capitala ţării, îl puse Ia cercare şi-i 
ceru câteva sfaturi. Iar omul se achită aşa de priceput, sfaturile 
lui au fost aşa de bune, încât faţa lmpăratului se schimbă. El 
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porunci ca O,sman Nuri să stea totdeauna într'o ·camer:ă alătu
rată celei împărăteşti, pentru ca să-i fie mereu la'ndemână. 

- Osman Nuri, te pricepi la vânătoare? 
- Ce porunceşţi, Măria Ta să vânez? 
Şahul îi dete o listă 'ntreagă. Osman eşi la marginea ora

şului doar cu arcul şi câteva săgeţi. Apoi se 'ntoarse la palat 
cu sacul plin de tot felul de dihănii ucise. lmpăratul se minună 
f oartţ mult. 

· Altădată îi veni gust să pescuiască. 
- Să mergem, Măria Ta, la baltă 1 
Suiră 'ntr'un rădvan şi plecară acolo. 
- Mă.ri~ Ta, ce fel de peşte doreşti şi de câte chilo-

grame să· fie 7 . 
Şi, aruncând undiţa, după dorinţă peştele era numai decât , 

prins. Atunci Şahul se încredinţă că omul acesta avea puteri 
suprafireşti. Şi nu se mai despăFţi nici odată de el. 

In tovărăşia I ui, Şahul îndrăzni să facă plimbări prin toată 
împărăţia. Cu el nu avea să se teamă de nici un duşman. 

Odată porniră să se plimbe cu barca pe mare, Osman la 
lopeţi, iar Şahul la cârmă. Fără să bage de seamă, se 'ndepăr
tară mult de ţărm şi fură prinşi de piraţi. 

- După. cât ne pare, Dumneata eşti chiar Şahul! ... Dum
neata dar ai condamnat la spânzurătoare pe fratele meu! Sunt 
bucuros că-l pot răzbuna acuma ! 

- lndrăzneşti să te atingi de împăratul tău ? 
- Aiciy în mijlocul apeJor, sunt eu împărat! la vedeţi, 

măi băieţi ce are Măria Sa prin buzunare. 
Doi vlăjgani trecură în barca împăratului şi-l scotociră 

peste tot. 
- Acum desbrăcaţi-1 ! 
In timp ce piraţii îl despuiau şi de veşminte, Osman Nuri, 

omul atot puternic, stătea nepăsător, ca şi când nimic nu s'ar 
.fi întâmplat în faţa lui. 

- Noi suntem tnai omenoşi de cât un lmpăratl vorbi că
pitanul piraţilor. Noi îţi lăsăm cămaşa şi viaţa. Dar vezi, altă 
dată nu mai sămăna moarte printre supuşi, că s'ar putea să 
n1ai cazi în mânile noastre cândva 1 

Şi spunând acestea, piraţii se depărtară. Târziu de tot 
Sahul se dezmeteci. 
· - Bine bre, Osman Nuri, asta ţi-e omenia? M'ai lăsat pe 
mâna blestemaţilor ? 

- Păi ce era să fac, dacă Măria Ta n'ai spus nimic? 
- Dar tu n'ai' văzut că şi-au bătut joc de mine? Ce mai 

aşteptai? 
- Fără ordin nu puteam face nimic 1 

• w - Aşa ... atunci aşteaptă 1 Şi scoţându-şi cămaşa, se n-
d1ca în picioare şi 'ncepu să facă semn şi să strige. 
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Piraţii văzură totul şi se apropiară. 
- ce· mai doreş_ti, lmpărate? 
- Bine bre, mie mi-aţi luat totul, dar pe ăsta cum de-I 

lăsaţi aşa? ... O fi având şi el niscaiva gologani? 
- Că bine zici . . . la treci, măi, unul de-I ia'n primire? 
Dar când să se apropie piratul, Osman îl luă ca pe un 

pietroi şi-i făcu vânt în adâncul mării, de nici nu mai ieşi. 
Atunci se repeziră alţi doi, dar avură aceiaşi soartă. Şi aşa, 
unul după altul, toţi fură'necaţi. Rămăsese doar căpitanul. 

- Dumneata fă bine şi .sărută picioarele Măriei-Sale. 
Piratul îngrozit se supuse. 
- Acum îmbracă-l! 
Când fu gata,. Osman se rugă de Şah. 
- Ca plată gentru toată slujba ce ţi-am făcut, Măr.ia Ta, 

dă-mi- f mie pe acest tâlhar t 
.Şi, fără să mai aştepte 'răspuns, îl înhăţă de un picior,, îl 

roti de câte va ori în jurul capului, apoi se făcu a-l scăpa. 
Banditul zbură către nori, apoi căz.u pe ţărm unde se făcu praf 
şi pulbere. 

Iar Şahul toată viaţa lui a binecuvântat pe împăratul care 
îi dăruise. pe Osman Nuri. El a 'nţeles că toate bogăţiile lui nu 
făceau nici cât un singur om. 

Şi-a fost de-atunci mai puţin mândru şi mai iubitor de 
oameni. 

RÂSBUNAREA CALULUI 

Erau vremuri vechi de tot. N.atura proaspăt zidită de 
Atotputernicul, strălucea prin noutatea ei. Fel şi fel de animale, 
trezite dintr'un somn · care păruse fără de sfârşit, umblau vo
ioase prin pajişti sau prin păduri ; iar omul, de abia se afla 
în zorii vieţei lui. 

Rotund şi rumen_, cu trupul plin de vigoare şi sufletul de
avânt, calul zburda, de credeai că toată lumea nu-l încape. 
Odată, pe când alerga mai furtunos, se trezi cu o labă în 
pulpa piciorului de dinapoi. Era o labă puternică şi cu ghiare 
ca de oţel, care îi rupse o bucată' bună de carne. Ingrozit şi 
'ndurerat peste măsură, îşi dete vânt şi . mai tare şi aşa scăpă. 

- Ce-o fi avut cu mine? . . . Ce să-i fi făcut eu lui ? 
Si cum mergea gândind în sinea lui, iată că'.ntâlneşte pe 

elefant. 
- Uite prietene, ce mi s'a 'ntâmplat! Spune Dumneata 

singur, frumos lucru este să ne mâncăm de vii unii pe alţii? 
- Dar cine-i criminalul care te-a muşcat, să merg eu şi 

să-i trag_ o trompă ca să-l învăţ minte să se mai lege de tre,, 
~ i • I ca1on .... 

• 

www.ziuaconstanta .ro 



- 89-

- Ia un prăpădit de do.bitoc. . . un fel de motan . .. aşa 
mai mare ... 

Elefantul se cutremură .. Trompa lui, care până atunci se -
'nvârtea pe sus ca un biciu, acum se făcuse mică şi stătea 
nemişcată. 

- Hai , prietene, cu mine şi dă-mi o mână de ajutor ca 
să mă răzbun! 

- Nu pot! Mi-e cam rudă şi nu vreau să mă stric ce el! 
Calul merse şi mai departe şi pe drum se plângea tuturor. 

Nimeni nu voia să-l ajute! Toţi găseau pretexte şi se depărtau 
repede când auzeau despre cine era vorba. 

Umblând aşa, întâlni şi pe vulpe. 
- Ia stai puţin, cumătră! Dumneata, care ai umblat cu 

multe meşteşuguri în viaţă, învaţă-mă ce să fac? Uite, m'a 
muşcat un caraghioz de pisoi ... mai să mă mânânce de viu! 
lnvaţă-mă, cumătră, cum să mă pot răzbuna? .. . 

- Greu lucru vrei, cumetre cal ! Acela este leul şi nimeni 
nu-i poate sta 'mpotrivă ! Dar, vezi dumneata, s'a ivit printre 
noi. de curând, un fel de diha_nie care-şi zice om. Aceela e şi 
mai şiret ca mine! Caută şi te 'mprieteneşte •cu .el, că numai 
o dihanie ca aceia ţi-ar putea ajuta ! 

- Da cum să·I cunosc eu, cumătră? . .. 
- A ... e foarte uşor ! . . . Vezi că nu umblă ca noi toţi ... 

Merge brambura ... numai în două labe! · 
- Numai de7aş da peste el, că de 'mprietenit nu mă tem 

eu l Şi calul p!ecă. Multe săptămâni a umblat el, până când 
într'un amurg de seară, dădu peste animalul mult căutat. 

- Dumneata eşti animalul ieşit de curând printre noi şi 
care te chemi om ? 

- Chiar eu! . 
- Ascultă, bre omule, ajută-mă la o nevoie, şi . .. ţi-oiu 

servi şi eu! Un sfrijit de dobitoc, leul, uite colea cum m'a 
muşcat ! Vreau să mă răzbun şi mi s 'a spus că numai tu mă 
poţi ajuta! Dacă ai bunătate şi mă ajuţi să mă răzbun, eu am 
să-ţi arăt locul unde Dumnezeu a ascuns comorile pământului. 
E o taină pe care numai eu o ştiu ! 

Omul se roti împrejurul calulu i. El îi cercă tăria picioa
relor, a gurei, puse mânile pe mijt_ocul spinării şi se săltă cu 
toată puterea, apoi îşi frecă milinile cu bucurie. · 

- Eu ţi-l lungesc pe leu la picioare. Dar pun anumite 
condiţii. Mai întăi, trebuie se te obligi să mă serveşti şi tu pe 
mine. Toată viaţa ta. Apoi, ca să putem u1nbla mai repede, 
trebuie să mă laşi să mă sui în spinarea ta, că o văd destul 
de tare. 

- Mă prind să fac tocmai aşa. Numai să·I ucizi pe leu. 
Atunci omul îi puse un căpăstru şi·l duse 'ntr' altă par.te. 

unde a!t om îi făcu potcoave de oţel şi i le prinse cu nişte 
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caiele de cele mari. Calul se simţi acum mai stăpân pe picioare. 
Nu i se mai rupeau unghiile prin pietre, ci şi granitul se sfă
răma sub picioarele lui. 

- Hai suie-te şi să mergem la leu. 
- Stai puţin să-ţi pun perna asta, că n'aş vrea să-ţi vatăm 

spinarea. Apoi trebuie să-ţi atârn nişte scări, pentru ca să pot 
sta şi eu mai liber; iar ca să-.ţi pot face semn la timp, cască 
gura să pun şi zăbala asta. 

Omul îi puse şeaua'n spinare, o legă bine cu chingi, 
atârnă scările, iar după ce-.i aşeză zăbala, sui călare. 

- Să mergem la leu! vorbi calul, bucuros că avea să se 
răzbune. 

- Mai întăi să ne repezim până la nişte rude. . . ia co
lea . . . vr' o sută de chilo metri. 

Şi de-colo trebuiră să se întoarcă la locul de unde au 
plecat. 

- Acum, frate cal, ia stai colea· la grajd şi, mânâncă din 
ovăsul ăsta cât poţi, odihneşte-te puţin. Mâine vom avea destul 
timp să ne gândim la · 1eu ! 

Şi după multe trăgăneli, într'o dimineaţă plecară după leu. 
- Bagă bine de seamă ... Să mi-l arăţi pe leul care te-a 

muşcat, nu pe altul la fel ! Când ne vom apropia de el, tu să-i 
pocneşti două potcoave'n cap, iar eu la m0ment am să-l stră
pung cu ţeapa asta. 

Şi aşa se'ntâmplă când deteră peste leu. Când leul rămase 
fără de suflare, calul răsuflă uşurat. 

- Acum haide să-ţi arăt şi eu comorile pământului l 
Dar omul IJ.U avea timp. Totdeauna găsea câte ceva de 

făcut. Iar calul sta ca pe ghimpi. 
- Tovarăşe, desleagă-mă odată. de jurământ, că · altfel 

nu-mi pot vedea de drum l 
- Vrei să pleci ? . . . Ori ne-a fost vorba pe plecate ? 
- Păi n'an1 vorbit ca să mă răzbuni pe leu, iar eu în 

schimb să-ţi arăt comorile pământului ? 
Omul se apro·pie de cal şi-i cuprinse gâtul cu dragoste. 

Fiori de căldură îi încreţiră spinarea. 
- Prietene, la tocmeală eu am spus ca tu să mă serveşti 

toată viaţa, şi te-ai prins. Dealtfel, gândeştefe la viaţa ta de 
vagabond şi socoteşte dacă nu e mai bine să rămâi acolo unde 
Dumnezeu te-a tr.imis ! 

Calul gândi câteva clipe. Icoana groaznică a leilor şi a 
tigrilor i se'nf ăţişă ochilor. Işi an1inti de grija ce zilnic i-o purta 
omul de hrană şi băutură, de ţesălarea ce i-o făcea în fie care 
dimineaţă, de grajdul cel curat şi cu aşternut călduros, totdeauna 
proaspăt~ de· liniştea în care totdeauna dormea ... Şi tot servi 
ciul pe care îl făcea omului i se păru o nimica toată. 
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Ochii calului se umeziră. Omul îi şterse cu podurile pal
melor lacrimile, apoi îl sărută pe frunte ca pe un frate iubit. 
(ar calul cu recunoştinţă îşi îndreptă paşii către uşile deschise 
al.e grajdului. 

De atunci a rămas calul cel mai bun prieten al omului. 

0-00 oo 0000 00 

goooogooooo 

Mihail Pricopie 

• 
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MA REÎNTORC LA TINE 

Mă reîntorc la tine, capricioasă Mare, 
Cu inim.a aprinsă de doruri şi iubire -
Tu, care-aşterni pe suflet o caldă consolare 
Şi'nviorezi speranţa căzută'n amăgire. 

Mă reîntorc pe ţărr11ii tăi mândri şi înnalţi 
Şi-ascult din valuri glasul poemei seculare 
Prin care visătorii se 'mbată când tresa Iţi 
Cutreerând albastrul pătruns de 'nfiorare. 

Cu tine stau de vorbă ~i mă'ntelegi mai bine T, t 

Ca orişice f~mee iubită şi cântată; 
Psalmodiezi verseturi scandate pentru mine, 
Iluminând cântarea din valuri inspirată. 

Rm revenit la tine chemat de Infinitul 
Spre care veşnicia ne poartă cu ardoare, 
Iar seara 'namoraţii îşi văd pe rug sfârşitul 
Cucernicelor clipe de visuri şi splendoare. 

Rm revenit la tine vrăjit de sărutarea 
Ce-o dai nemărginirei!. .• Prin glasul tău ascult 
Simfonica-ţi orchestră şi-aştern încet uitarea 
Pe tot ce altădată divinizam mai mult!· 

Colind cu paşii ageri toţi ţărmii tăi înnalţi 
Şi'mi risipesc prinosul de vise'n exaltare 
Pe ritmice.le cânturi, prin care, când tresalti, 

' [)ai aripi poeziei, capricioasă Mare! 

000Qo00oaoa 
'O Qt:iGO 8<>oOOC 

• 

George Duma 
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DUPĂ FURTUNĂ 

Lespezi de veacuri bălule, 
Aprigul mărilor val, 

Î oale-s cernile şi mule, 

Ltnlşle grea de rnelal, 

Î oale sunl roase de vaL 

Lolc1le • nr1ple tn dună, 
- ~coici srărămale de mal -

Dorm încărca le de lună 1 

Lin işle grea de mela l. 

Case de paie şi luL 

Case lurhle şi mici, 

~lraniu călun de rurnici 

~oarlă amară de lul! 

e-Oooa~0 ooo o 
t>OOOO~OOOQo 

Grigore Sălceanu 
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ÎNVĂŢĂTORII DOBROGENI ŞI „MAGNUM 
AETIMOLOGIOUM" 

Cei cari privesc lucrurile superlicial, contestă sau reduc rolul 
învăţătorimii noastre îa marile opere naţionale : formarea şi uni
tatea limbii, ridicarea stării economice a ROporulqi şi răsboiul 
pentru unitatea naţională, opere ale 'Ultimelor două generaţii. Acti
vitatea extraşcolară e un moft, zic ei, - rolul învăţătorului este 
la şcoală. 

Si cu toate acestea .•. • 
Nu trebue să uităm, e aşa de aproape de noi, - învăţătorimea 

a răspu1)S mai muli de cât generos la apelul re.gelui Ferdinand şi 

a dat un foarte mare număr de ofiţeri şi conducători ostaşilor în 
marele nostru răsboiu pentru unitatea naţională. 

(n ce priveşte ridicarea stării economice, se cunoaşte opera 
lui Haret, care, în tot ce-a făcut, s'a sprijinit pe concursul larg şi 
devotat al învăţătorimei. r 

Jar, dacă e vorba de-o contributie la formarea şi unitatea 
limbii româneşti, trebue să s.e ştie, că Marele Haşdeu n'a început 
opera sa „Magnum Aetimologicum" de cât după ce şi-a asigurat 
colaborarea învăţătorimii. Sunt marture cele 18 (opt-spre-zece) 
volume de folclor strâns de învăţători la apelul lui Haşdeu, făcut 
în anii 1884-1885. 

Despre această din urmă contribuţie voiu să reamintesc şi 
anume despre cea a învăţătorimei dobrogene. 

S'a spus adesea că limba o formează scriitorii. Lucrul nu 
este adevărat de cât în parte, ceea ce pot scriitorii e numai sto 
ajute, să~i fixeze anume etape, s'o lege sau s'o prindă în forma 
operei lor> păstrându-o viitorimii aşa cum era când scriau ei. 

Realitatea ne arată că limba este un mijloc de comunicare 
al unui grup social, mijloc fă{!rit de acest grup, - deci un produs 
social necesar pentru a face simţite de la unul Ja altul fapte de 
ordin sufletesc: reflex sau sensorial. Societatea întreagă colabo-
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• 
rează Ia formarea ei ; ea înscrie în limbă sensuri morale, cunoş-
tinţe despre lucruri şi idei şi, mai cu seamă, reţine legături de 
sunete frecvente în mediul său, Gâci limba este mai întăi de toate 
sonoritate ; am putea zice, cântecul de fiecare clipă al omului 
către om. 

Pentru ca scriitorul s'o fixeze, limba, mijlocul de comuni
care, trebue să existe. . . Apoi limba nu-i sunet numai pentru· a 
suna, ci spre a face înţeles un suflet către altul. Scriitorul, deci, 
luând calea cuvântului, pentru a fi înţeles, va căuta să spună prin 
cuvântul cuprinzător;prin sunetul sau grupa de sunete, care, con
venţional, cuprinde înţelesul vizat. Sfera cuprinzătoare de înţeles 
e formată de mult de către societate, stă ca făina sau viitoarea 
plantă în bobul de grâu ! 

Cei dinainte de Răsboiul Independenţei crezuseră că limba 
este treaba cărturarilor şi scriitorilor şi ceruseră acestora s'o fău

rească. Eşia însă un volapfik, de care cei cu spirit critic nu se 
puteau abţine să nu râdă ... 

Dar nu era numai batjocura, era şi zădărnicia! Literatura lor 
apărea streină, incoloră şi fără valoare pentru societate. lntr'un 
stat, care se forma şi se silea să consolideze toate forţele sociale, 
cărturi:ţrii şi scriitorii se rupeau de masa poporului şi-şi închideau 
ştiinţa şi sentimentele în creaţiuni de limbă savante ~ latiniste ori 
puriste. 

După Răsboiul Independenţei statul trebuia fundat. temeinic. 
O cultură trebuia să-i cimenteze aşezămi.lntele şi să înlesnească 
funcţionarea şi propăşirea lor. Dar aceasta nu se putea fără soli
darizarea tuturor, fără mijlocul care comunică; convinge, topeşte, 
răstoarnă în formă nouă sufletul : cuvântul cărţii care rămâne, 
vorba Gare face ideea să trăiască ! 

Limba noastră se formase, se simţea bogată în unele straturi 
sociale, era foarte vioaie în unele ţinuturi, dar pătimea, schiopăta 
în altele. Cât despre lumea cărturarilor şi scriitorilor, aceasta 
de-abia după tratâmentele drastice administrate de Odobescu, 
Haşdeu şi Maiorescu începuse a se smulge din obsesia creaţiilor 
pe cât de savante, pe atât de hibride. • 

Era greu de păşit sigur. Limba pătimea în generc\l de lipsa 
de termeni la îndămână, de neprecizarea sensului celor la îndă
mână, ceea ce scuza utilizarea neologismelor. Cel ce voia să-şi 
lmbogăţească vocabularul, sau să dea colorit expresiei, sau să pă-
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trundă sensul unui cuvânt rar1 trebuia ori să răscolească adâncul 
eărţilnr cu limba veche şi înţeleaptă, ori să peregrineze, să prindă 
la origină expresia. Fermecătoare• limbă a lui Eminescu este ela~ 
borarea unor astfel de afundări şi peregrinări. 

Cuvintele, lucrul trebue spus, se păstrează sau trăesc, sorb 
putere, îşi gradează sau îşi varsă, tot adâncul evocator, legă

tură cu altele, în expresie .. . 
Haşdeu găsi mijlocul de-a aduce cuvântul, expresia, zicala1 

proverbul, cântecul, povestea, obiceiul, la . . . centrul de elaborare· 
scriitoricesc prin che'stion arel e adresate intelectualilor de la sate. 

" La aceste chestionare au răspuns şi învăţători dobrogeni. ln 
cele 18 volume, pe dobrogeni îi găsim aşezaţi după judeţe, alfa
betic: Pe cei din Judeţul Constanţa în volumul Il-lea după Buzăur 
paginile 238-326, - iar pe cei din Judeţul Tulcea în volumul 
XlV-lea după Teleorman, în .paginile 334- 504. Lucrările lor sunt 
grupate după comune în ordine alfabetică. 

Se cuvine să reamintim numele acestor învăţători ca un 
omagiu adus muncei şi stăruinţei lor pe cale culturală într'un 
timp cţnd această muncă şi stăruinţă a:veau cel mai mare. preţ, 
căci, modeşti, din fundul satelor lor, ei au pus pietre de temelie 
operei de unificare şi îmbogăţire a limbii, ajutând culturii noastre 
începătoare. 

lată-i pe dobrogenii noştri; îi citez din adausurile introducerii 
la „Dicţionarul limbii roq,iâne11

, lucrare a D-lui S. Puşcariu . 

. Din judeţul Constanţa: 

1. I. Alexandrescu din Corn. Aliman 
2. N. Andriescu 

" 
Beilic 

3. O. A. Eftu şescu 
" 

Ciobanul 
4. Fr. Enăşescu " Dăeni 
5. D. Oavrilescu 

" 
Gârlici 

6. Al. Vas iii u " Mârleanu 
7. At. Petru 

" Oltina 
8. J. N egrescu ,, Parachioi 
9. C. Măldărescu 

" Rasova 
10. Oh. Stefănescu 

' " 
Satu-Nou (PI. Silistra) 

11. C. Mihailescu 
" 

Topalu 
12. Oh. Adam 

" Urumbei. 
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Din judeţul Tulcea: 

I. D. Belinschi diil C0n1. Caramanchioi 
2. C. Mateescu „ Cârjelari 
3. E. Bascu ( d-na) ,, . Enişala 
4. M. Nicolau ,, Garvănu 

5. Cristea „ Hagighiol , 
6. Th. Paraschivescu ,, Isaccea 
7. I. I. Diaconu „ Luncaviţa 
8. Preot T. Simion „ Morughrol 
9. N. Ludovic „ Niculiţel 

IO. T. Mârza „ Peceneaga 
11. V. Popov „ Sarighiol 
12. S. Arieşanu „ Sarinasuf 
13. I. Ceucă „ Satu-Nou (pl. Sulina) 
14. Oh. Chisencu „ Satu-Nou (pl. Măcin) 
15. St. Voinea , " 

Somova 
16. I. Plesnilă „ Turcoaia 
17. G. Ţară! ungă „ Văcăren i 
18. D. Niţescu i > Congazu. 

Comunicările acestor învăţători sunt datate între 21 Noembre 
1884 şi 29 August 1885. Ne aflăm dar în al &-!ea an după re-
anexarea Dobrogei vechi. · 

învăţătorii, ale căror nume Ie-am citat, vor fi fost, unii, fii 
ai localnicilor din satele în care se aflau, alţii veniţi de câţi-va 

ani din vechile Principate, iar alţii transplantaţii din cele 3 Judeţe 
ale Basarabiei, atunci de curând smulsă României. 

în ce priveşte loC?lităţUe din care învăţătorii noştri au adunat · 
ca albine ale culturii mierea limbii, este de reţinut că aceste loca
lită~ sunt dintre acelea de pe malul Dunărei şi ,din interior, cu
noscute din vremuri imemoriale ca localită1i neschimbat româneşti 
şi care aveau, unele din ele, şcoli româneşti înten1eiate de mult 
timp, unele tot aşa de vechi ca cele mai vechi. din Principate. 

lată fapte care demonstrează că Dobrogea a contribuit şi 
cultural la operele - patrimoniu ale României. 

.Anale le Dobrogei 

i,00 o OOO O(&o o 

' 0 ®oooo ~oo0 

-
O. Stoicescu 
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STÂNCA 

Stâncă bătută de mare, 
Dreaptă te'na lţi către cer : 
Pâcle te'nfăşură, soare, 
Ori vijelii mugitoare : 
Tare armură de fier, 
Dreaptă te'nalţi către . cer! 

• 

Nu te clinteşti nici o clipi!l, 
Nici nu te uiţi împrejur ; 
Valuri cj.in val se'nfiripă; 
Bat pescăruşi din ari pă : 
Tace mocnitu l tău mur. 

Stâncă l ucioasă, pe care 
Ape năprasnice vin, 
Nu te'nspăimânţi în vâ ltoare ; 
Veşnic râvneşti către soare ; 
Stâncă bătută de chin! 

Marm ură'n spumele mării, 

Marmură' f1 sbuciumul ei, 
Stâncă din sânul p ierzăr ii , 

Veacuri sunt umerii tăi! 

-

Grigore Sălceanu 

• 

voooo t>Ooooo 
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MELANCOLIE 

Lespezi de marmură veche .. . 
Paşi răsunară cândva -
Patru, făcuţi de-o pereche, -
Unul pe lespezi părea . 

Pas melancolic de rege. 
Pas maiestos de prinţesă ... 
Vremea nimic nu alege I 
Doar aminti rea se ţese I 

Ludovic, uiţi de regină, 
Tristă te-aşteaptă sub bolţi ; 
Alta de gât ţi s'a nină, 
Ea e stăpână pe-un colţ. 

Ce jurăminte murmură 
Buzele tale fierbinţi? 
Perle îi scapără' gură, 
Ochi-i te scoate din minţi. 

Braţul tău strânge mijlocul 
Care plesneşte'r1 mătasă, 
Ning trandafiri în tot locul, 
Râde prinţesa frumoasă. 

Lespezi de. marmură veche ... 
Râs isbucnit-a cândva ... 
Unde sunt paşii - pereche? 
Lespezi de marmură grea I 

Grigore Sălceanu 
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REGIUNEA TEOHIRGHIOLULU J. 

Techirghiolul e un liman maritim situat la Sud de portul 
Constanţa şi se aseamănă - ca mod şi timp de formare -. cu 
toate limanele din Apusul Mării Negre. Excepţionala putere 
curativă a apei şi a nămolu1ui său, pe deoparte, i-a răspândit 
numele, provocând şi cele trei aglomerări de vile : Movilă, 

Eforia, Techirgbiol, iar pe de alta, a prilejuit cercetări, care 
s'au referit, - cum era şi natural - , în primul rând la propietăţile 
lacului şi numai în al doilea la geografia regiunei (I. Dolia> 1) 

R. Pascu. 2). 

Noi ne propunem în ceJe următoare, ca - pe baza ana
lizei amănunţite a hărţii topografice române 1/100.000 şi a ob
servărilor începute pe teren încă din 19153) - să urmărim evo
luţia morfologică a regiunei Techirghiolului. 

I 

1. Observări În lungul ţărmului mării, între Agigea şi 
capul Tuzla. 

Când vii, fie din spre Agigea, fie dinspre Movilă, pe sub 
faleza înaltă de 12-20 m, impresia de golf a regiunei Techir
ghiol e foarte netedă. Malul înalt, de loess, se lasă aproapt 
brusc din spre Nord, mai domo] din spre Sanatoriul pentru com
batarea tuberculosei la oase (C. T. C.); cordonul de nisip nu se 

1) Dr. I. Dona: Tekir-Ghiolul. S_tudiu descriptiv şi himic al localităţii 
şi Sanatorului maritim Tekir-Ghiol şi al mijloacelor lor de acţiune - Tra
tament marin şl balnear - Bucureşti 1907. 

2) R. Pascu : TechirghioluL Anuarul lnst. geol. al României IV, 1910, 
Autorul se ocupă şi de origina lacului. 

3) ln vara anului 1926 o excursie în jurul lacului cu D-nii C. Brătescu. 
profesor de geografie la Universitatea din Cernăuti şi J. Conea,. asistent la 
lnst. de geografie al Universităţii din Bucureşti, a provocat întrebări, Ja 
care caut să răspund ln paginile ce urmează. - Pentru indicaţiile geobo
tanice din text, datoresc totul D-lui Dr. Traia11 Săvulescu, cu care am ln
treprins cercetări, în aceiaş regiune, în două veri consecutive (1926 şi 1927), 
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vede încăi aşa că întrarea largă a unui golf 
se bănueşte între cele două povârnişuri ale 
câmpurilor ce străjuesc dinspre Eforie şi 

Movilă . . . De pe mare, imagina e şi mai 
bine precizată : câmpurile - înalte de 
20-40 m şi depărtate între ele cu circa 
7 km - coboară în chipul povârnişurilor 
unei văi foarte largi. Ar fi primul semn că 
intrarea golfului este sectiunea transversală 
a unei vechi văi inundate (v. fig. 1). 

Structura geologică a ţărmului întăreşte 
cele constatate dela . oarecare depărtare. 

lotr'adevăr, pornind dela contactul falezei 
cu grindul de nisip ce desparte Marea d~ 
lac, se ridică - pe sub loess - povâr
nişul unei văi sculptate în ca.Icar sarmatic; 
vechea su praf aţă de eroziune apare la zi, 
atingând înălţimea de mai mulţi metrii la 
c. 2 km. dela plaja Eforiei spre Agigea. 
In unele locuri, marea o pune în evidenţă, 
desfăcând-o în fragmente scăldate de va
luri, sau în mici mese netede, de pe care 
aceleaşi valuri au spălat loessul până ~la 
înălţimea de 1- 11/ 2 m ; în alte părţ.i însă e 
complet mascată de năruiturile malului de lut., 

Spre Sud, tot dela contactul cu grindul, 
calcarul apare înălţându-se - mai domol 
însă spre C. T. C. Mai departe, către Mo
vilă şi apoi către Tuzla, apariţia unei plat
forme cu aspectul haotic - caracteristic 
regiunilor de alunecări şi năruituri - îm
pedică şi aici unnărirea secţiunei trans
versale a podişului dobrogean aflat azi la 
malul mării - ca şi în interior - sub mai 
mulţi metri de loess (10-20 m în regiunea 
Agigea -· capul Tuzla) 1). • 

1) Asupra acesitţl relief de sub loess a atras 
atenţia G. Murgoci, în „Schiţa geofiz ică a Dobrogei 
nordice" , pag. 180 - Bui. S. R. R. de geografie 
1912. 
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Totuş, observaţia atentă şi repetată arată - între cele 
două puncte mai sus n1enţionate - cel puţin trel văi largi să

pate în calcar: Agigea, Techirgfiiol şi Tuzla-far, din ultima 
nepăstFându-se de cât un mic fragment din obârşie. Văile sunt 
scoase în evidenţă prîn absenta calc<1-rului d!n mal (Agigea şi 
Techirghiol), sau prin apariţia argilei roşii de decalcificare 
(Tuzla-far) ; iar câmpurile dintre văi, prin -prezenţa calcarului 
pe ROVârnişurile acestora (T.echitghiol, Agigea), în orizonturi 
mai întâi subţiri., apoi din ce în ce m.ai desvoltaje. Păturile 

calcaroase de mai mare grosime nu se pot însă observa de cât . 
în locurile în care marea a distrus „p_latforma cu aspect haotic" 
(pescăriile de lângă Movilă, C. T. C., capul Ăgigea), în cele
lalte părfi ele fiind mascate fie de năruituri simple, fie de însăş 
platforma mai sus menţionată, care pare să corespundă tocn1ai 
acestor podişuri calcaroase dintre văi I) (v. şi fig. l). 

Gura Techirghiolului este, aşa dar, secţiunea transversală a 
uneia dintre numeroasele văi săpate în calcar şi inundate - după 
depunerea loessului - de către mare. 

2. Observări în jurul lacului. 

Să pătrundem înăuntrul acestei văi, pornind dela Sanatoriul 
Eforiei către W. Faleza, înaltă de c. 12 m în punctul de plecare, 
se continuă p·e m~lul nordic · âl laculţ1i şi scade treptat spre ceea 
ce noi vom numi capul Pietros (jumătatea dru·mului între mare 
şi Techirghiol-băi). Dincolo de şoseaua care coboară spre grind 
şi desparte din lac, prin umplutura ei, un ochiu infect de apă, 

. loessul năruit acoperă calcarul, care se bănueşte la câteva .sute 
de metri spre W şi apare - . rupt de valuri şi descompus la 
suprafaţă de intemperii - în capul Pietros, unde s·e înalţă până 
la: 3 rn 1/2 dela suprafaţa lacului. 

Capul Pietros e un pinten între două văi, primul întâlnit 

1) O dovadă ar fi ş i faptul că, în afara câtorva puncte, unde ea a 
fost distrusă de valuri, plafforma lipseşte regulat în p~ţile unde matul înalt 
de loess· se sprijină pe subţiri orizonturi de calcar ori pe argilă . roşie de 
decalcificare, sau se află sub nivelul mării. D-l [. Simioneseu în Tratat de 
geologie generală, Buc. 1927, socoteşte aceasta platforină ca proven ind din 
alunecări şi năruiri provocate de înmuerea argilei roşii. Aceiaş e părerea/ 
D-lui C. Brătescu cu privire la „terasa de surpare'' din regiunea Con
stanţei. (Vezl: Coas1a de răsărit a Constanţei, ·Anal. Dohr. VII). 
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în drun1ul nostru; de aceia ne vom opri puţin asupra lui. Vela 
el spre E, se lasă aripa dreaptă a unei văi secundare de direcţje 
N-S, care culrninează în movila Cutn din S. lacului Agigea 
şi are povârnişul stân4 complet distrus de mare; iar spre W, 
aripa stângă a văii Tu1na Ohelcic, terminată către fundul ei 
larg şi orizontal cu o faleză ce se poate urmări până la aproape 
l km. către N în prelungirea falezei lacului. Calcarul apare şi 
în această „râpă" a văii secundare, scade însă treptat spre N 
şi poate fi bănuit,. chiar după dispariţia lui, rnulţurnită solului, 
care trage o dâră albă între fundul văii acoperit de fâneaţă şi 

câmpul cu graminee dogorHe şi euforbii gălbui. _ 
Această „râpă" e primul semn foarte clar al- scăderii nive

lului lacului; dar nu-i singurul. Dela Eforie la capul Pietros 
am străbătu_t (v. rnai ales locul băilor reci) o terasă lacustră 

scundă (1/2-l m altitudine relativă). Prundişul ei calcaros şi 
nisipul ei cochilifţr &e exploatează sub forma gropilor săpa te 
la întâmplare. Fundu! văii Turna Ohelcic este, de altfel, alcătuit 
din acelaş material aluvionar (c. l 1n grosirne în apropierea 
!acului): 

Dacă părăsim însă un rnoment plaja, terasa şi faleza la
custră şi suim sus pe rnal, constatărn că: 

1. Pintenul capului Pietros urcă treptat spre' N, cum se 
cuvine desigur oricărui pin-ten dintre două văi. Prelungit însă 

spre Sud de muchea falezei dinspre lac, el reprezintă o parte 
din pro-filul transversal al văii principale, din care s'a păstrat 

aici doar povârnişul, retezat şi el de valuri, fundul fiind înecat 
de apele actualului lac 1 ). 

2. De la muchea pintenului, pe rnai multe sute de metri 
spre N. podul acestei „peninsule" e acoperit de un sol roşcat 

des1voltat direct pe calcar: loessµ[ - în pătură groasă de până 
la 10 m în apropiere - lipseşte, iar calcarul apare - în unele 
locuri - albind printre buchete de euforbii şi covor de pir. 

Să continuărn însă înaintarea în lungul malului. ln dreapta 
Turnei-Ohelcic, rnalul urcă treptat după trecerea unui prag ase
'!J.ănător cu cel din stânga şi atinge, nt.t departe de Techirghiol-

l) Harta anexată studiului inginerului /?. Pascu, precum şi planşa de 
pr@file, arată şi ele această racordare între părţile ·văilor şi pintenilor ră

n:iase neînecate şi cele aflate acum sub apă. Rupturile de pantă din unele 
profite se datoresc eroziunei marino-lacustre. 
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băi, 12 m. Calcarul se ridică şi el până mai "' sus de jumătatea 
falezei, însă mai pretutindeni e acoperit de năruiturile loessului 
prinse de vegetaţie. Odată însă cu apariţia lui în plaje şi în lac) 
se arată şi primul izvor de apă. Deasupra lui, în acelaş Ioc, 
loessul se exploatează pentru cărămizi, iar o vâlcea suspendată 
dovedeşte prezenta unei văi vechi săpate în calcar. Sus, pe 
podiş, djn buza malului, terenul urcă şi aici spre Nord şi Io- · 
essul creşte în grosime (la cărămidăria de pe malul drept al 
Tumei-Ghelcic, o săpătură şi puţul din apropiere arată apro
ximativ 10 m.). 

Mai departe Iacul face un golf larg de c. 500 m. şi lung 
de c. 700 m, care corespunde primei Y~.i .E.!l apă întâlnită până 
aici. Valea are un fund larg (100--200 m.) şi malurile relativ 
teşite, presărate mai ales spre SW cu vilele staţiunei, iar în 
susul văii cu casele răsfirate ale satului tătăresc. 

Ar fi inutil să mai unnărim - cel puţin până Ia coada 
Iacului - malurile şi câmpurile vecine, pentrucă Iu.crurile ob
servate între mare şi Techirghiol ·se repetă : · aceiaşi fal.eză, în
naltă între văi, unde apare calcarul; mai joasă în dreptul văilor 
cu sau fără apă şi a vă[cele[or ' suspendate; aceiaşi pinteni -

--mult retezaţi de eroziune\i lacustro•marină,._ înclinând către lac,. 
dar acoperiţi de loess ; . aceiaşi terasă lacustră, mai des volta tă 
uneori (v. fig. 2); aceleaşi văi săpate în ca.Icar şi înnecate de 
loess ; izvoarele· însă, mai abundente şi mai numeroase, cores
punzând .de obicei apropierii vechilor văi, dar eşind evident din 
calcar l.). · 

Din dreptul văii \coium-Punar (după ·a doua gâtuitură a .,. . 

lacului) fapte nouă merită:'-să fie relevate. Chiar în dreptul gurii 
văii mai sus pomenite, lacul a părăsit - cel puţin în vara 
anului 1927 - o bună parte din fund, lăsând ca urmă a re
tragerii şiruri, şiruri de Cardium 2). Faleza; dincolo de aceiaşi 
vale, scade din ce în ce, iar deasupra ei începe să se vadă 

povârnişul unei văi normale. 

Aproape din acelaş Ioc, de unde dispare faleza, fundul 
văii e prins de vegetaţie: întâi asociaţie de sărături într'un co-

l) Asupra a:cestor izvoare v. ş.i R. Pascu op. cit. pag. 66. f 
2) Fenoţnenul stă în legătură cu fluctuaţîîle de nivel provocate de 

cauze clîmaţerice . Cf. R. Pascu op. cit pag. 68. 
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vor neîntrerupt r.oşietic> sau verde (Salicornia herbacea exclusivă, 
apoi în tovărăşie C.U Sileda maritima); după aceia petice de 
aceleaşi halofile, întrerupte de Scirpus lacustris, sau plante de 
nisipuri rnaritime (ex. Polypogon !vfonspeliensis). Dominanţa Scir
pus~ului asociat cu Alisma plantago, Carex (diferite specii), 

- - - , 

ţţţ:ţţ:ţ:ţttt========~--= ~ el· - - - - - -- -.-------

1ffi tl ] li: :-1 ~a '~ ~ ; A-- a\ 
Fig. 2. 

) Fragmites communis şi alte plante de apă dulce, se leagă de 
punctul unde fundul se află de-asupra niv~Iului obişnuit al la
cului. Existenţa acestei zone de amestec între asociaţiile vege
tale de sărături şi cele de apă dulce, indică şi ea reaJitatea unei 

• 
..regiuni de fluctuare a nivelului lacului în legătură cu clima. 

Odată cu apariţia vegetaţiei de -apă dulce, izvoarele devin 
şi mai abundente (grădinarii, cari folosesc fundul larg acoperit 
cu sol de lăcovişte, vorbesc de unele izvoare, care dau apă 
multă chiar în anii cei mai secetoşi) ; iar aspectul malurilor e 
1.:u totul altul : foarte înalte (20-30 m), ele au o înclinare des-
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tul de pronunţată + 45 °), sunt lipsite de loess şi oferă, în totul, 
vrofilul obişnuit al unei văi de eroziune fluvialită. 

Eroziunea maritimo-lacustră se simte până în apropierea 
văii Urluchioiului, socoti_nd pe harta 1/ 100.000, în linie dreaptă 
ctela mare, ceva n1ai mult de 7 km. Dincolo de acest punct, 
vşlea principală,, care este cea a Muratanului, ca şi cele secun
dare, continuă să se strâmteze şi să-şi înalţ.e malurile, apropi
indu-se de forma V. Dela Carlichioi, de unde se trifurcă valea 
principală, ramurile basinului de adunare, înăuntrul căruia ne 
aflăm acum, sunt adânc săpate într'un podiş, a cărui atitudine 
se ridică destul de repede dela 30 la 90 m. 

Pe partea sudică a regiunei cercetate, după o serie de 
vălcele adânci şi terminate în conuri de dejecţie înverzite, apro
pierea de 1ac e semnalată d.e reapariţia ffalezei, înalte aici de 
3-4 m nurnai; ea se leagă însă. de un fapt neîntâlnit până aici; 
pinteni uşor înclinaţi spre N, suspendafi de-asupra lacului şi -
din această cauză - cu aspect de terasă 1). De pe primul din 
ei, ceilalţi se văd într'o desfăşurare ca de culise ; din E văii 

Izvorului, ei însă abia se mai bănuiesc. 
Am măsurat cu un barometru-altimetric Wichmann, în vara 

anului 1927, într'0 excursie cu d-l Traian Săvulescu, înălţim'ea 
relativă a acestor pinteni : ei prezintă toţi o suprafaţă plecată 

spre lac, de-asupra căruia se tern1ină cu un mal abrupt de 
3-5 m ; către S ei se înalţă treptat până la ± 10 m., de unde 
urmează un povârniş mai repede, ca re-i racordează cu podişul 
(v. şi planşa de profile). Profilul lor este, deci , cel al unei aripi 
de vale suspendată de-asupra nivelului actual al lacului cu 
3-5 m în regiunea cercetat-ă (peste drum de valea Coium-Punar). 
Vom mai adăoga că nici ei nu sunt acoperiţi de loess şi că au 

ca şi promontoriul capului Pietros - solul desvoltat direct 
pe calcar. 

Mai departe, pe toată laturea sudică a lacului, constatăm 
din nou : 

1. Prezenţa unor văi, peste care aceiaş rocă s'a aşternut 

într'o pătură atât d·e groasă, încât ea poate fi folosită de pildă 
pentru săparea unor cuptoare de ars varul (golful dela . gura 
văii Izvorului). 

1) G. Murgoct semnalează cel dinlăi aceşti pinteni, pe cari îi soco
leşt.e petice de terasă şi- i-a întâlnit şi in periferia altor limane, v. op. cit. 
pag. 180. 
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2. O sumă de văl cefe cu profif longitudinal fără rupturi 
de pantăt sau altele mai lungi cu fundul }arg - în care apare 
uneori calcarul - ş.i cu una sau două treptţ, - toate săpate 

adânc în loess. 

' 3. Creşterea în înălţime a falezei odată cu dispariţia pin
tenilor cu a$pect de terasă şi reapariţia văilor colmatate cu fundul 
părăsit de apele lacufui. Intre acestea din urmă, desigur, cea mai 
importantă este valea cea mare a Tuzlei, cu f undui de 500- 700 m 
lăţime, mărginit de faleză şi aşternut cu un covor neîntrerupt 
<ie Salicornia Gerbacea până la c. 2 km dela gura văii. 

Pe scurt, am observat, decit în jurul lacului: 

1. O faleză asemănătoare cu cea maritimă - mai desvol
tată între văi, absentă în dreptul acestora, deprimată în părţile 
corespunzătoare vălcelelor suspendate, rectu.să cu totul în capătul 
pintenilor prea înaintaţi, copîind, deci, prin muchea ei , supe
rioarii, relieful actuaf al podişului şi, indirect, pe cel îngropat 
al calcarului sarmatic, - însoţeşte Jacul atât spre N cât şi spre 
Sud până în apropierea văii Urluchioiului (c. 7 km dela mare). 
Sub ea, o terasă lacustră de 0,50- 1 m grosime şi formată din 
pietriş calcaros şi. nisip cochiHfer cu numeroase scoici întregi, 
cordonul periferic actual şi colmatarea unor văi (Turna Ghelcic 
până la 1 km spre N ş-i Tuzla până la 2 km spre S), - sunt, 
alături de menţionatul aspect al ţărm ului, rezultatele erozi unei 
marine şi apoi lacustre. Nică.ieri insă vre-o urmă de vre-o "plat
formă cu aspect haotic" de felul celei întâlnite între Movilă şi 

Tuzla, în lungul ţărmului mării. 

2. O serie de pinteni - unii numai povârnişul, alţii păs
trând şi o parte din fundul unei vechi văi, - lipsiţi de loess, 
dar acoperiţi de un sol, în general subţire, desvoltat chiar pe 
calcar, - dovedesc o înclinare a câmpurilor vecine către actualul 
lac. Povârnişurile acestor pinteni se află la o altitudine mai mare 
spre coada lacului de cât spre mare (v. fig. 2 şi 3) cea ce în
semnează că ei fac parte dintr'o veche vale înclinată în direcţia NE. 

. ~ 

Alături de pintenii, lipsiţ'i de loess doar spre lac, în aceiaş 
rocă argilo-nisipoasă, care acopere văile vechi săpate în calcar 
şi vizibile mai pretutindeni, - vălcele şi chiar văi, reîntinerite 
într' o epocă anterioară invaziei mării, apar numeroase mai ales 
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pe laturea sudică a basinului. Ele ne dau 1) - în parte cel puţin 
- şi explicarea spălării loessului de pe promontorii şi povâr
nişul văii principale, întrucât ne silesc să admitem o fază plu
vială urmând ultimei depuner-i a loessului. 

• 
3. Din punctul unde faleza lacustră dispare şi - o.dată cu 

ea - vegetaţia de sărăturj e înlocuita cu cea de apă dulce, văile 
ramificate spre NW şi SW sunt adânc săpate în podiş, prezintă 
aspectul unor văi de eroziune normală şi au fundul - larg şi 
bogat aluv_ionat - racordabil cu ultimii pinteni terminaţf în râpă, 
vizi'bili pe dreapta văii principale. 

In parte cel puţin, cele de mai sus sunt precizări ale unui 
fapt cunoscut: Techirghiolul e un vechi basin fluviatil înundat 
de mare şi prelucrat de eroziunea în suprafaţă maritimo-lacustră 
până la 7 km dela gura lui actuală. Din acest punct spre obârşie, 
pe o distanţă cel puţin egală, nu se mai văd de cât semnele 
ereziunei normale. 

Intr'adevăr, în urma t;ercetărilor autorilor ruşi pe coasta 
de N şi ale celor români (Or. Antipa 2), C. Brătescu 3), R. Pascu 4), 

O. Murgoci f>), pe coasta românească a mării Negre, origina flu
viatilă a, depresiunilor ·ocupate de actualele limane maritime, nu 
tnai mai poată fi pusă la îndoială . 

S'a invocat de obicei forma ramificată a basinelor lacustre 
şi pentru unele - între care şi Techirgiolul - mersul curbelor 
bathimetrice. Văile colmatate şi acum părăsite de apă, platforma 
lacustră de 0,50-l m grosime, vâlcelele suspendate, pintenii 

l) Radu Paşcu, în op. cit. pag. 65 crede că absenţa loessului se dato
reşte deflaţiunei. Fără îndoială, vântul a colaborat cu eroziunea normală, 
care „reînviată "" pretutindeni în stepă după ultima depunere a loessului, trebue 
socotită totuşi ca factor principal în spălarea acestei roci de pe povârnişuri 
şi parte din pinteni. 

2) Gr. Antipa, Lacul Razelm, Buc. 1887. - Idem. Câteva probleme 
ştiinţifice şi economice legate de delta l)uuărei . {Io An. Ac. Rom. Mem secţ. 
ştiinţifice 1913- 14. - v. şi ediţia germană în Anuar. Jnst. geo!. al Rom. 
VII, 1917), 

JJ C. Brătescu, Lacul Mangalia. ln Buf S. R. R. de geografie 1915 -
Idem. Mişcări epeirogenetice şi caractere morfologice în bas!uul Dunărei de 
jos. hi. Analele Dobrogei l, 4. Constanta 1920. - ldem. Delta Dunărei. 
Io BuL S. R. R. de geografie 1922, Buc. 1923. 

4) R. Pascu, op. cit. 
u) G. Margoci , op. cit. - Idem La plaine roumaine et la Balta du 

Oanube. Jn Ouide du Congres international du Petrol. - Bucureşti 1906. 
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reteza1i, vechile văi de ·sub loess în lungu) mării ca şi a) Jacului, 
dar mai ales pron1ontoriile care păstrează încă o parte din /undui 
văii principale 1), sont fapte care pun în lumină şi mai vie atât 
origina fluviatilă a Jimanu)ui Techirghiol, cât şi urmările izolării 

de mare a „goJfuJui". 
O schiţare a fazelor prin care a trecut basinuJ Techirghio

lului din momentu) inundării maritime postloessiene până azi 
e necesară însă, pentru a ne lămuri mai bine: 

1. Prefacerea in golf. După sondagiile inginerului R. Pascu, 
care a găsit adâncimea cea mai mare a lacului de 10 m, ··în 
faţa promontoriului Tuzla, putem deduce că mc.1rea s'a ridicat 
sau uscatul s' a coborât cu 10 m, plus grosimea aluviunilor din fund 
(marnă argiJo-riisipoasă şi nămol) şi diferenţa de nivel dintre 
mare şi lacu) actual (1-1,50 m). Cum „argila gălbue sarmati.că" 

- vechiu) fund a) văii, - a fost găsită în locul ce) mai adânc, 
la aproximativ 18 IT!, însemnează că, în regiunea lacului Techir
ghiol, schimbarea de nivel a avut o amplitudine - ,spre ţărmul 
mării - de 19--20 m 2). De aici marea a înaintat în uscat până 
Ja maximum 8 km : ultimele semne maritim·e şi începutu) ero
ziunei normale şi a vegetaţiei de apă dulce. 

2. Eroziunea laterală, în suprafaţă, a avut ca efect - în 
afara îngrămădirii aluviunilor marno-nisipoase, reztţltate evi·· 

1) Greşit au fost so·colite însă acestea drept petice de terasă sub loess 
(G. Murgoci, op. cit. pag. 180). lntr'adevăr, aceşti pinteni trebuesc consi
deraţi ca martori ai fundului văii, inundate numai în parte spre coada la
cului. In urma eroziunei marine şi lacustre care, - săpând lateral - a cre/at 
fa!.eza de 3-5 m., acest fund a rămas suspendat la o înălţime, care a crescut 
- intre altele - şi din cauza coborârei nive lului lacului prin evaporare. 
Fireşte c~ spre mare, unde inunElarea a prins o mai mare parte din basin, 
fundul a fost ocupat in întregime, iar valurile, atacând p ovâ.rnişurile, a cre iat 
alezele înalte de 10 - 12 m din aceste părţi. Să nu se uite, în fine, că o 
terasă fluviatilă (în înţelesul morfologic, nu cel geologic) e rezultatul unei 
deplasări negative a nivelului de bază, nu pozitive, ca în cazu l de faţă iar 
'dacă ar fi vorba de o terasă maritimă, ea n'ar oferi profitul transversal al 
unei văi normale, cum, este cel al promontorilor, de care ne ocupăm. 

2) Toate datele sunt luate din textul şi profilele studiului citat {R. Pascu), 
- De observat însă că adâncimea la care s' ar găsi aici vechiul fund e mai 
mare decât la Mangalia (cel puţin 16 m. - v. Brătescu, op. cit. pag. 128). 
Trebue să se tină totuş seama, pe deoparte, de actiunea mecanică, pe de 
alta d.e cea chim ică a apefor golfului asupra fostului fund ş i asupra ţărmu· 
rilor calcaroase ale vechii văi. De aceea socotim că cifrele de mai sus nu 
sunt susceptibile de o interpretare riguroasă. 
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dent şi din descompunere, pe fundul lacului - sculptarea 
falezelor, distrugerea parţială a pintenilor cu suspendarea ve
chiului fund spre coada lacului, colmatarea gurilo.r văilor se
cundare, lăsarea de-asupra n.ivelului actual al vălcelelor lipsite 
de apă; toate acesf~a într'o vreme când clima era, dacă nu 
mai secetoasă, cel puţin asemănătoare cu cea de azi, căci altfel 
mai sus pomenitele vâlcele ar fi putut să-şi potrivească fundul 
cu nivelul actual prin mai mult de cât simple şanţuri de şer

puire. Din aceleaşi motive climaterice şi din cauza inundării 

maritime, pe văile tributare, cu apă (Techirghiol, Urluchioi, 
Muratan, Tuzla etc.), eroziunea normală a progresat foarte puţin, 

iar aluvionarea foarte mult. 
3. lnchiderea golfului §i scăderea nivelului prin evaporare. 

Grindul de nisip, lat de 200 -300 m la suprafaţă şi înalt de 
cel mult 9 m în· duna cea mai însemnată delângă C. T. C., 
are baza - probabil la 19-20 m sub nivelul mării - largă 
de cel puţin 3 km, dacă judecăm după depărtarea de ţărm a 
curbei de 20 m. lngrămădirea materialului din care e alcătuit, -
mame argilo-nisipoase, poate chiar blocuri de calcar la temelie, 
nisip calcaros şi cochilifer în partea superioară, datorită ero
ziunei maritime şi curentului de coastă, - e foarte posibil să 

se fi făcut dela S către N, cum crede şi d. C. Brătescu 1). Ac
ţiunea de împingere spre Sud se vede şi din prelucrarea nisi
pului din dune. 

lntr'adevăr, grindul e strâmt, scund, 1-2.50 m abia şi 

slab dunificat spre Eforie; altitudinea - ca şi lărgimea lui de 
altfel - creşte însă spre S, către C. T. C., variind între 31/ 2 -5 m 
pe muchea dinspre mare şi între 6-9 m pe cea interioară 2). 

Oe la ultima dună, c. 7 m, de sub care apare loessul în grosime 
de 0,50-: t' m, începe - sub impulsul Crivăţului - transgre
siunea nisipului peste malul teşit şi anume; două orizonturi de 
nisip; unul subţire, neted şi negricios, celălalt mai fin, vălurit 

şi gălbui - şi se poate urmări până în plantaţiunile de salcâmi 
de lângă Movilă, la 1,5-2 km spre S 3). 

') C. Brătescu, Delta Dunării, pag. 29. 
2) ln acelaş loc nisipul prezintă dune cu fundul aproape, sau chiar 

sub nivelul mării. 
3) Aceiaş transgresiune a nisipului peste malul înalt se constată şi la 

Agigea (peste 1 km către S); şi, alături de ea, mai marea lărgime a . grin
dului spre ·sudul lacului. 

• 
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Nimic nu ne împiedică să vedem în acfiunea -directă a 
vântului dominant asupra nisipului dela suprafaţă, o dovadă a 
acţiunei indirecte - prin intermediul valurilor şi curentului 
costal - a aceluiaş vânt dominant asupra deplasării către S a 
nisipului ce avea să astupe intrarea golfului Techirghiol ; ultima 
legătură cu marea ar fi avut deci loc prin fata promontoriului, 
oblic retezat, dela Eforie. 

Urm.area închiderii lacului a fost, în primul rând, scăderea, 
prin evaporare, a nivelului Jacului şi, deci, eşirea la iveală a 

. terasei lacustre de 0,50-1 m, precum şi secarea micilor golfuri 
laterale: Turna Ghelcic, Tuzla. ln acelaş timp vălcelele şi pro
montoriile şi-au sporit suspendarea lor cu 1-, 1,50 m de-asupra 
noului nivel al lacului. 

II. 

Depresiunea Techirghiolului. Dacă ne-am putut lămuri până 
a1c1 prefacerile Techirghiolului şi malurilor sale, rămâne des
chisă problema originei şi evoluţiei întregii regiuni care alcă
tueşte basinul lacului. 

Analiza, prin profile, a hărţii topografice, ne-a arătat că, 

în regiunea studiată se disting cinci văi vechi etajate, toate în
clinate spre NE, larg deschise către mare şi strâmtându-se spre 
S W (vezi figura 3 1) şi planşa de profite, fig. 2.). 

Intregul sistem alcătueşte o depresiune în trepte foarte 
teşite> săpată în podişul dobrogean, a cărui coastă de 80-90 
m altitudine absolută închide regiunea Techirghiol spre W. 
Către N un pinten al aceluiaş podiş relativ neted, înaintat pânft 
la c. 7 km de mare, o desparte de bazinul depărtat al văii 

l) Cred că sunt necesare unele lâmuriri privitoare la felu l cum a 
fost construită această hartă. Ea se întemeiază pe c. 60 profite transversale, 
duse prin pintenii dintre văi şi longitudinale prin fundul văilor principale şi 

secundare. Racordarea vechilor funduri de văi, care se văd pe profilele 
transversale, nu-i uşoară, pentru că eroziunea ulterioară nu a crutat tot
deauna aceste fundurL Asupra procedeelor şi dificultăţilor de reconstruire 
v. şi Emm. de Martorme, Geographie physique, IV-eme edition, pag. 614- -
616. Numărul profilelor a putut să îqiesnească însă ocolirea dificultăţilor; 

iar rupturile de pantă din lungul văfir, folosite cu prudenţă, au ajutat şi 
ele la fixarea diferitelor nivele de eroziune. S'au putut trage astfel curbe le 
apro:timativ-e, care reprezintă, două câte douâ, limita superioară şi cea iu, 
fecioară a unei vechi văi. Aceasta face parte cel puţ in dintr'un stadiu de 
eroziune. 
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Carasu i pe când la S, un alt pinten simîlar se întâlneşte abia 
la Miază-zi de Tatlâgeac. Podişul acesta este, de altfel, supra
faţa de despărţire între văile afluente rnării şi cele tributare 
Dunărei. El nu desparte, astfel, numai regiunea Techirghiol, ci 
întreaga serie de depresiuni din lungul ţărmului marin, cel puţin 
dela Agigea la Mangalia. 

Nivelul care vine însă imediat sub podiş, între 80- 60 n1 
spre capătul NE şi 90-75 spre SW - nivelul / , larg desvol tat 
şi în basinele vecine (Agigea, Tatlâgeac) - închide depresiunea 
în mai bine de jumătatea sa superioară. Al doilea nivel mai 
adâncit : 75-60 m la obârşie, 60-· 40 m spre mare, desfăşurat 
în special spre Sud, în regiunea Pervelia din basinul Tatlâgeac, 
o delimitează şi tnai clar. Rol de desăvârşită zonă despărţitoare 
joacă însă abea nivelul III: 60-40 m, resp. 40-20 m, în care 
sunt săpate ultlin-ele două văi (cea actuală inundată de mare): 
singurele rnai uşor de observat pe teren din drumul - sus pe 
câmp - spre coada lacului, sau resfrânte în rupturile de pantă 
de pe văile Urluchioi, Musurat, Muratan etc. Mult , mai putin 
desvoltate de cât cele precedente, nivelele IV şi V sunt, deci, 
acelea care dau regiunii din imediata apropiere a lacului carac
terul de depresiune, care iese în evidenţă la prima „plimbare" 
în jurul actstuia, 

Atât podişul înalt cât şi primele 4 niveluri au fost acoperite 
de loess şi se află şi azi în aceeaşi stare. · De pe pintenii şi 

povârnişurile ultimei văi am văzut, însă, că loessul a fost spălat: 

toate nivelele sunt deci anterioare depunerii acestei roce şi - pro
babil - sunt rezultatul lndelungei epoce de erozitne normală 

Începută din momentul eşirii „definitive" a Dobrogei de sub apele 
mării Sarmatice 1). Ţinând seama de această lungă perioadă de 

l) Se ştie că Pliocenul n'a fost nicăiri găsit în lungul litorarului ro
mânesc. Dacă faptul nu se datoreşte rarelor cercetări geologice în aceste 
părţi, sau unei eroziuni eroice postlevantine, puţin probabile de altfel, căci 

ea ar fi trebuit să subţieze cel puţin puternicele depozite pliocene de pe 
ma.lui drept al Dunării, la S Rasovei, - lJmga ftţz? G.Q,µtJnentală a.Dobrogei 
de E, trebue socotită ca un adevăr defini.tiv câştigat - v. Harta geologică 
a României 1/1,100.000, pub lîcată de Inst. geo!. al ~omâniei în 1927; iar 
asupra preienţei Pliocenului în Dobrogea: R. Pascu, Asupra prezenţei 
PliocenuJui în Dobrogea, în Anuar lnst. geol. a l României HI, 1909 şi Şt. 
Manolescu, Comunicare preliminară as1;1pra Pliocenului din dreapta Dunărei 
de S\V; în Di;trile de seamă ale şţdinţelor Inst. geo!. a l României VI, 1914-15, 
Bucu reş1i l 923. 
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Hmp, numărul stadiilor de erozime, - 5, înăuntrul depresiunei 
Techirghiol, cel puţin - nu pare de Ioc exagerat. 

E neîndoios - sub re.z:erva verificării şi în celelalte părţi 

ale Dobrogei (câteva profite sumare Ia Mangatia, Taşaul şi 
Razim par să confirme cele constatate în jurul Techirghiolului) 
- aceste cinci nivele - între care primele trei, mult mai evo
luate, tind spre peneplenă - toate tnclinate tn directia SW-NE 
şi toate lârgindc1-şi valea principală spre rrtare, arată o impre
sionantă constantă de înclinare a podişului Dobrogei către E, dela 
începutul Pliocenului până după depunerea loessului Şi deci până 
în timpurile actuale 1 ). 

In urma acestei constatări, singura ex·pti.caţie posibilă dată 

până acum ~anomaliei" văilor con}ra pantei (Carasu şi cele 
câteva din Sudul ei) nu mai pare mulţumitoare 2), cu atât mai 
mult, cu cât analiza curbelor bathimetrice S) de pe noua hartă 

geologică a Inst. geoL al României (ediţia 1927) ne relevă un 
fapt fundamental, de care e cu neputinţă să nu ţinem seama r 

l) E vorba desigur aici de partea Dobrogei care gravitează sn, w 
căci suprafaţa acestel regiuni e departe de a avea o înclini' · 
afara horstului din N, podişul propriu zis are, dela o 
Bazargic, o înclinare răspicată dela SE către NW, iar 
{Carasu şi văile dela S. acestuia), culmea (de + 120 n,·' 

fatlar (podişul Murfatlar) desparte două povârniş • e 
mare, cellalf, mâi domol, către Dunăre şi ,..~ · .,eniei 
(v. şi fig. 4). - Dacă privim însă, în int- ~l ~ . .;ă a Do-
brogei, atunci constatăm că rrlai toat. ..t.ă către un 
punct situat în Bărăgan in apropi .ispre E, către o 
zonă de concentrare care s'a r .; km depărtare de 
ţărmul actual în linia Manr • ~·• , ~;Ui. uPodişul Murlatlar" 
şi cel al Bazargicului r ,alea Carasu se ·. găseşte pe 
axa ce ar uni cele c., ., .,.re a văilor .. Aceste constatări 

amintesc observaţia n,__ ,, ~u privire la planul de întâfnire a 
podişului prebalcanic şi ,ogean (G. M. op. cit\ 

2) O. Vâlsan, în „C, ,., .,mână" (Bul. S. R. R. de geogr~fie, 1915) 
pag. 547 text şi nota 1 aceiaş _,,1,gină, îşi explică inclinarea uşoară a regiunei 
doffrogene „ţlin drepitţl Bărăganului", spre mare precum şi văile contrapantei 
printr'o „excepţie d.e origină tectonică şi relativ recentă". - C. Brătescu în 
~N\işcări epeirogenetice ... " ( !920) îşi exp lică „răsturnarea rie profil" din 
mijlocul Dobrogei ptfntr'o înclinare a Dobrogei, în epoca pluvială preloes
siană, către W, urmată, după sculptarea văilar, de o ridicare mal accentuală 
a podişului către Dunăre şi, mai slabă, către mare (pag. 570 sq.). 

3) V. prima analiiă a acestora în C. Brătescli., Harta geologică a Ro" 
mâniei. Analele Dobrogei VIII, 1927, Cernăuţi 1927, pag. 163-165 . 
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anume: lungimea mai mare (de 2 şi 3 ori) a văilor din E (îna
intea inundării postloessien.e) decât a ce or contra pantei, deci, 
cu alte cuvinte, o definire a întinderii Dobroge spre Răsărit în 
Quaternar şi poate şi mai înainte (v. fig. 4). 

ij 

Pil1P1A 
i t 

'41 " 

ROMf\N 

I 
ş 

----
~ ~-------- - ~ 

Pig. 4 

Aceste două fapte (cele 5 nivele şi lungimea văilor quater
nare) ne lămuresc de ce obârşiile Techirghiolului, Agigei şi 

Tatlâgeacului nu .au înaintat dincolo de actuala cump'ănă a 
apelor; ţărmul era, în vremea săpărei ultimei văi care ne intere
·sează mai de aproape, dar poate şi a celorlalte, la ± 100 km 
.de cel actual. Faţă de lungimea Techirghiolului din acea vreme 
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I 
(c. 120 krri), cea ~ mai lungă vale „contra pantei"' (Cai:asu) nu 
avea decât c. 56 kn1, dintre cari numai aproximativ 1/a cu ade
vărat contra pantei iar restul în concordantă cu suprafaţa podi
şului, care se lasă lih din dealul Murfatlarului (+ 120 m) spre 
Bărăgan 1). Eroziuqea suitoare, a cărei vigoare se datora mai 
marei apropieri a nivelului de bază local - ar explica singură 
înaintarea acestor afluenti, în parte obsecvenţi ş-i uneori sub
secvenţi, până dincolo de linia normală de despărţire a tribu
tarilor Dunărei de ai mării. 

Aşa dar, cerpuţin pentru răstimpul dlntre retragerea la
cului levantin şi tnvazia mării, nu numai că nu ar fi necesar, 
dar nici nu mai pare posibil să admitem mişcarea de balansare 
irţyocată pentru explicarea „văilor contra pantei" săpate în epocile 
pluviale ale Quaternarului, câci altfel ar trebui să socotim văi 
obsecvente pe cele mult mai {ungi dinspre mare, contemporane 
cu cele dinspre Dunăre a). 

Cât priveşte epoca anterioară Quaternarului, deslegarea 
problemei depinde de noua explicare ce se va da - în prea
labil - prezenţei celor 80-85 m 8) de depozite pliocene aflate 
până la cota 112 m, între Raşova şi Turtucaia 4:), pe malul 
drept al Dunărei şi absenţei aceleiaşi roce în N. Raşovei şi în 
lungul tărmului maritimă). 

Orîce explicare în acest sens ar fi, desigur, prematură fără 
o completă cercetare a literaturii geologice, fără o amănunţită 

l) Din această cauză nici valea Cochirleni nu ar trebui socotită cu 
adevărat contra pantei, iar Urluia, numai în jumătatea ei superioară, ramura 
ce înaintează spre Cobadin. 

2) Aceste constatări nu e1<clud eKistenţa unor mişcări epeirogenetice 
în Quaternar interesând şi Dobrogea; ele însă au avut alt sens decât cel 
care li s'a dat pâoă acum şi rămâne ca alte cercetări ulterioare să le pre
cizeze. - V. şi mai departe. 

3) st. Manolescu, op. cit., pag. 78. 
4) G. Macovei, Relaţiune s.umară asupra hidrologiei Dobrogei de Sud ; 

in Dările de seam.ă ale şedinţelor tnst. geo]. al României Vl, 1914-15, 
Buc. 1923. 

t>) G. Macovei în discuţiile ce au urmat după comunicarea lui St. Ma
no1escu (op. cit.), explică înfăţişarea de canor a văilor din S\.V Dobrogei şi 
nălţimea la care s.e află Levantinul în aceleaşi locuri prin .mişcările de 
basculă căfre \V şi E executate de Dobrogea în Levantin (pag 80). Con
stanţa de înclinare spre E, pe care o dovedeşte cele 5 nivele dela Techirghiol 
şi absenţa Pliocenttlui din lungul mării, ne împedică însă să · acceptăm această 
ipoteză. 
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cercetare a mor,fologiei ,podişului înalt şi fără o raportare a 
condiţiunilor de eroziune la hîdrologia subterană şi structura 
geologică a Dobrogei. Aceasta ne-ar duce însă prea departe de 
subiectul nostru şi ar da acestei cercetări, strict locale, o ex
tensiune neîngăduită. E de văzut, totuşi, dacă nu cumva ridi
carea în bloc a Balcanilor, precum şi scufundarea recentă din 
Nordul Câmpiei Române 1), nu au avut ca urmare înăltarea -
poate cu însemnate diformări - a părţii 'de Sud a Dobrogei 
şi lăsarea, în Nord, a horstului. 

Altitudinea la care se găsesc depozitele levantine în re
giunea Silistra, platforma litorală (?) dela Balcic 2)t absenţa plio
cenului în N Raşovei şi din lungul mării, caracterul de canon 
al văilor dinspre Dunăre (mai ales al celor din SW Dobrogei), 
şi-ar găsi astfel explicaţia în această mişcare positivă în S ş: 
negativă în N 3). Aceasta nu ar exclude o schimbare positivă 

de nivel a Mării Negre, fie din cauze .climaterice, cum pare să 

incline d. C. Brătescu 4'), fie în legătură cu mişcările, pe mai 
mare întindere, ale uscatului. 

Concluzii. 
Regiunea Techirghiolului este o depresiune de natură 

erozivă alcătuită dintr'o etajare de 5 văi vechi - dintre care 
primele trei tinzând spre peneplenă - toate constant orien
tate spre NE. Ultima vale - contemporană cu cele dinspre Du
năre-: produs al eroziunei quaternare reglementate de un nivel 
de bază, care se afla cu cel puţin 100 m mai jos decât azi şi 

la o depărtare d~ + 100 km de ţărmul actual, a fost săpată 

foarte probabil, înainte de ultima depunere a loessului. După o 
epocă pluvială, în care .această rocă a fost spălată de pe unii 
pinteni şi de pe povârnişurile văilor actuale, o ridicare a nive-

l ) Dovedite de G. Vâlsan în op. cit.-V. in special „Concluziile ge
nerale''· 

3) G. Vâlsan, Coasta de argint. Extras din Bui. S. R. R. de geografie; 
Buc. 1926, pag. 19 şj nota 2. 

3) Asupra mişcărilor continentului în basinul Dunărei de jos. v. a. 
Vtllsan, op. cit. şi C. Brătescu, Mişcări epeirogenetice. 

4) Comunicare verbală - Văi inunda'te în Quaternc\r se găsesc mai 
pretutindeni în jurul coastelor Europel. - V. de pildă, pentru marea Egee, 
1Y1armara: Hassinger, Balkanische Halbinsel (hartă murală), Jar pentru marea 
Nordului: prof.]. W. Gregory, The Relations of the Thames and Rhine, 
and A:ge of th.e Strai\ of Dover ; of The Geografica! Journa l vol. LXX No. 1, 
Juli 1927. 
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lului mării - provocată de mişcări epeirogenetice şi eustatice 
- a adus înunclarea văilor din E şi dinspre Dunăre 1). 

Prin eroziunea laterală, marea şi apoi lacul a creiat faleza 
din jurul acestuia şi a aluvionat - parpal - golfurile de pe 
văile secundare. Suspendarea unor vălcele şi a unei părţi din fundul 
văi'i principale spre coada lacului, cade tot în această epocă. 

Sub impulsul curentului de coastă, gura golfului a fost 
închisă dinspre Sud spre Nord, cum pare să dovedească mai. 
mica lărgime şi înălţime a grindulqi către N, malul abrupt din
spre Eforie opus celui teşit dela C. T. C., precum ·şi dunele 
mai înalte şi puternica transgresiune a nisipului peste loess către 
S. Fenomenul a avut însă loc, desigur, după ce ma.tea, prin 
sculptarea actualei faleze în ţărmul mult mai înaintat spre adânc 
şi n1ult mai dantelat altădată, a pre.gătit temelia pe care avea 
să se ridice grindul de nisip actual. 

După prefacerea în liman, de.şi alimentat de izvoare nu
meroase mai ales spre coada lacului, nivelul Tichirghiolului a 
scăzut 2) cu 1-1,50 m. De aici părăsirea golfurilor de pe Tutna
Ghelcic (1 km retragere) şi Tuzla (2 km) şi terasa lacustră de 
circa 1 ni grosime, vizibilă mai ales sub n1alul nordic. 

In timpurile noastre, cum a observat şi inginerul R. Pascu 
încă din 1910, nivelul lacului este supus fluctuaţiilor provocate 
de cantitatea ploilor şi debitul izvoarelor. Eroziunea normală e 
aproape inexistentă în apropierea laculµi ; ea este totuşi vizibilă 
şi are caracter intermitent, la pragurile ce se întâlnesc pe văi 

la 1-2 km de gura lor. In schimb apa lacului rupe din pin-, 
tenii calcăroşi, cari înaintează până în drumul valurilor, uneori 
destul de puternice chiar în timpul verii. Şi aici se constată in
fluenţa vântului dominant, căci pintenii dinspre Sud sunt mai 
înalţi şi mai numeroşi. 

Se poate spune, astfel, că azi lacul e foarte puţin an1e
ninţat de 1:1luviunile emisarilor săi ; totuşi - foarte probabil -· 
merge spre treptată scădere, din cauza climatului excesiv de 
secetos în care se află. Vintilă Mihăilescu 

1) V. C. Brătescu, Lacu1 Mangalia~ und~ se găseşte tratare!} acestei 
prol:)leme în ansamblul ei. 

2) Ing. R. Pascu (op. cit. pag. 68) dă 1,50 m.. Mai multe măsurători 
făcute cu barometrul în vara anului 1927, mi-au dat însă diferenţa de nivel 
între lac şi mare de + t m. Deosebirea se datoreşte desigur greutăţii de 
măsurare precisă cu barometrul dar şi variaţiil9r climaterice. 
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CAUZELE RELEGĂRU POETULUI ROMAN 
P. OVIDIUS NASO LA TOMIS 

- (CONSIDERAŢIUNI ISTORICE ŞI JURIDICE) -

PREFAŢA 

Cu pnvire la relegarea poetului roman P. Ovidius Naso 
deosebim - în afară de unele păreri izolate şi abantlonate 
astăzi de ştiinţă - trei grupe de ipoteze : 

Primul grup, reprezentat de Bayeux, Cuvillier-Fleurry, Bois
sier, Cartault, Korn-Ehwald, Schanz etc. (grupul A.) face o 
apropiere între relegarea ltii Ovidius (8 d. Cr.) şi scandalul 
izbucnit după descoperirea relaţiilor amoroase ale Juliei (Minor), 
nepoata împăratului, cu aristocratul Junius Silanus, amicul lui 
Caesar. Acest grup de ipoteze (cu diferitele ' sale variante) ne
socot~şţe cu totul elementul eminamente politic în acţiunea lui 
Ovidius. Mai ales Boissier atribuie poetului nostru un rol cu 
totul nedemn şi josnic în această afacere. El mai greşeşte, 
pentru că înfăţişează (ca şi Victor Aurelius în epitome) litera
tura erotică a' lui Ovidius, mai cu seamă opera poetului intitu-
lată Ars-Amandi, ca o principală cauză a relegării sale, deşi \ 
însuşi Ovjdius o numeşte· numai „crimen adiunctum", mărturi
sind că, în afară de această vină , mai este vinovat de o faptă 
cu mult mai gravă. (Trist IV, l, 26; Ep. ex. P. ll 9, 72 şi 
III 3, 72). 

A doua ipoteză, reprezentată de Villeneuve, Nageotte, 
Plessis şi Ripert (grupul 8.), face o legătură între relegarea lui 
Ovidius cu acţiunea întreprinsă de Fabius Maximus pentru re
vocarea lui Agrippa Postumus din insula Planasia. Această a 
doua ipoteză, deşi caută vina lui Ovidius într'o faptă politică, 
făcându-l cornplice al unui complot condus de Fabius Maximus 
în favo.area lui Postumus Agrippa; nepotul împăratului, şi îm
potriva I ui Tiberius, este greşită din punctul de vedere crono
logic. Căci poetul, fiind relegat în anul 8 d. Cr., nu a putut să 
fie pedepsit pentru o participare la o acţiune politică ce s' a 
întâ,mplat de abia cu cinci ani în urmă. Această ipoteză nu ex
plică de loc legătura intrinsecă ce există între cele două crime 
ale lui Ovidius : Carmen et Error. 

Al treilea grup de ipoteze, reprezentat de Ellis S. Reinach 
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şi I. Carcopino (grupul C.) 1) (vezi Revţsta „Orpheus", Decem
brie, 1925) consideră pe Ovidius ca un crh1înal religios, care 
ar fi luat parte la nişte culte şi ceremonii oprite de lege. Arsgu
mentele invocate sunt foarte' puţin bazate pe texte şi nici de cum 
c-0nving~toare. Dacă a doµa ipoteză mai poate să se hizue pe 
unele locuri din poeziile lui Ovidius, comentate cu o oare care 

· dibăcie, a treia ipoteză însă e 1 mai puţin fondată şi nici ea 
nu evidenţiază legătura -strânsă întte „Error" şi „Carmen", pentru 
care Ovidius era învinovăţit ca „doctor obsc-0eni adulterii". 
lpoteza grupului A. (cu diferitele ei variante) cât şi ipoteza 
grupului 8., arnbele susţinute cu atâta învierşunare, se bat cap 
în cap. Intre ele pare a exista o prăpastie de netrecut. In stu
diul de faţă vom fonnula o nouă ipoteză, ne-emisă până acum 
de nimeni, prin care se vor reduce celelalte două anterioare 
(A. B.) la una singură în aşa fel, încât părţile mai puţin rezi
stente şi criticabile ale lor se vor elimina dela sine. Menţinem 
legătura între relegarea lui Ovidius cu cea a Juliei (Minor), mo-

1) Concluziile d-lui I." Câreopino, desvoltate 1n revista „Orpheus"', De
cembrie 19-25, sufere de unele greşeli. 

I. Ovidiu s n•a fost pedepsit numai ea martor~ ei drept complice. 
2. Elegia Trist. 3, 6 nu este adresată lui Faoius Maximus, ci unui alt 

prieten, probabil lui Oarus.,Conelu.ziile respective ale d-lui Careopino 1şi pierd 
deci temeiul lor. 

3. Ovidius n'a fost isgonit ca adept al lui Pitagora; căci, 1n acest caz, 
nu l-ar fi pomenit de mai multe ori cu atâta veneraţie 1n elegiile sale, scrise 
1n exil. Ep. ex Ponto III, 3, 44 şi Trist III, 3, 62. 

4. Nigidius Figu lus n'a fost isgonit ea pitagoreu, ci pentru motive poli
tice, ca aderent- a lui Pompeius. 

5 •. Pitagoricianul Anaxilaus a fost isgonit pentru eă era străin ce se 
ocupa cu proorocia 1n mod profesional. De ·aceea cazul acestor d~uă persoane 
nu se aseamănă eu cel al lui Ovidius. Vezi Mommsen op. elt. p. 863. 

Ovidiuş n'a avut nici un interes să afle data morţii 1mpărat-ului; nici 
legăturile sale eu persoane care au avut astfel de interese nu sunt dovedite 
cu nimic. 

Cauza morţii lui Fabius Maximus era prea cunoscută şi Ovidius nu 
caută de loc să-o acopere. Cu drept cuvânt poetul put~a să se socoată princi
pala cauză a morţii lui Fabius, căci Fabius era condus, nu numai de motive 
dinastice, când urmăre; rechemarea lui. Agrippa Postumus, ci şi de grija pentru 
Ovidius, care putea să fie repatriat 'numai în cazul 1nlăturării lui Tiberius dela 
succesiunea tronului. 

Presupunerea că Caesar ar fi 1ndepărtat pe· Fabius Maxim us dela 
prietenia sa pentru un demers al acestuia în favoarea poetului e inadmisi
bilă. Cl!.ci acest derţters n'a fost 1ncă făcut de Fabius. (Ep. ex P. lV. 6, 11 : 
Occidis ante preces, causamque ego, maxime mortis, nec fueram tanti . .. me 
reor esse tuae). Demersul plănuit, dar nici decum făcut, n 'a putut fi 1nfăţişat 
de Ovidius ca o cauză a disgraţiei în care a căzut Fabius Maximus, cu atât 
mai puţin eu cât Caesar 1şi schimbase 1ntre timp părerea despre Ovidius. 
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dificâncl complectamente ipoteza A. prin evidenţierea împreju
rărilor istorice şi politice (elementu1 politic susţinut de grupul 
B.) ce au conlucrat la săvârşirea unei crime politice (sau pa
triotice) de către Publius Ovidius Naso. 

Dar problema relegării lui Ovidius nu comportă numai o 
cercetare filologică şi istorică; ea reclamă şi o pătrundere ju
ridică. Căci numai atunci, când vom privi problema sub toate 
aspectelet vom putea desvălui misterul ce planează asupra unei 
-chestiuni mult discutate şi pentru noi veşnic actuală. Cu pri
lejul cincantenarului închin cu adârică veneraţie modestul meu 
studiu Dobrogei, acestui binecuvântat petec de pământ al între
gitei noastre patrii, provinciei atât de bogată în nobile amintiri 
ist.orice şi sortită, pentru fericita sa situaţie geografică, unui 
strălucit viitor. 

INTRODUCERE 

Relegarea 1); sau mai corect - internarea - poetului Pu
blius Ovidius Naso în Tomis, e în strânsă legătură cu istoria 
familiară a dinastiei Iulio-Claudiene. Inainte de a resuma acest 
capitol din istoria imperială a poporului Roman, redăm mai 
jos o ,mică tabelă genealogică pentru a lăs.nuri pe cititor, dintr'o 
singură privire, asupra raporturilor familiare ale membrilor nu
mitei dinastii : 

Octavia Minor (sora lui August) 
măritată cu Marcus Antonius 

Antonia minor 
soţia lui Drusus Claudius, 

al 2-lea fiu a Liviei 

Qermanicus, lnsurat cu 
Agrippina, nepoata lui August 

Octavianus Augustus. 
1 soţie : Claudia 
2 " Scrib onia . 
3 „ Livia, cu doi fii Tiberius 

si Drusus 
Julia (fiica lui August cu 

Scribonia) 
1 soţ : Marcellus 
2 „ Agrippa 
3 „ Tiberius 

Copiii Juliei cu Agrippa 
1. C. Caesar, 2. L. Caesar 3. Julia Minor 

mărit. după Aem. 
Paulus 

4. Agrippina 5. Agrippa Postl.tm us 
mărit. după 

Germanicus 

1) Mommsen. Rom. Strafrecht. pag. 967 deosebeşte patru feluri de 
relegare. 

l. Relegarea fără schimbarea statului personal, fără pedeapsă capitală 
1n caz de contravenţie şi fără internare. 

2. Relegarea fără schimbarea statului personal şi fără pedeapsa capitală 
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Cele două căsătorii ale lui August, prima cu (::!audia, fiica 
vitregă a lui Antonius, şi a doua cu Scribonia, rudă a lui Sextus 
Pompeius, au fost de natură politică şi s'au desfăcut după un 
scurt timp. In aceiaşi_ zi, când Scribonia i-a născut lui August 
pe Iulia, împăratul se divorţă de ea, pentru a se însura pentru 
a treia oară cu Livia Drusilla, spre care îl atrase o sinceră 
iubire (38 i. Cr.) . 

Livia i-aduce lui August din prima ei căsătorie cu Tiberius 
Claudius Nero, care trebuia să cedeze împăratului nevasta sa, 
un fiu vitreg cu acelaş nume, iar după câteva luni dela căsă 
toria cu August i-a născut un al 2-lea fiu vitreg, pe Drusus 
Claudius, zămislit tot din prima caăsătorie cu Tiberius Clau
dius Nero. După moartea timpurie a lui Drusus (9. a. Cr.) Livia, 
acest Ulise în haine femee.şti, după cum a caracterizat- o un 
nepot al ei, îşi dădea toate silinţele să asigure succesiunea tro
nului fiului ei Tiberius în detrimentul descendenţilor direcţi ai 
împăratului. Era deci în interesul ei să înlăture toate acele per
soane din familia imperială, care puteau să~i primejduiască 
planul, Taci1us ne vorbeşte despre intrigile puse la cale de 
această femee demonică pentru a pierde toate acele persoane 
dintre descendenţii împăratului, care aveau drepturi mai mari la 
succesiunea tronului decât fiul ei. 

Marcus Claudius Marcellus, fiui Octaviei, sora mai tânără 
a lui August, pe care împăratul îl căsătorise cu fiica sa Iulia, 
dese.mnându-1 astfel pentru succesiunea tronului, a murit în anul 
23 a. Cr. în vârstă de 18 ani (Tacit. An. I. 3 şi II. 41). Doi ani 
în utmă, August a împreunat pe fiica sa Iulia cu Vipstanius 
Agrippa (21 a. CrJ. Din această căsătorie au rezultat 2 fice: 
Iulia (Minor) şi Agrippina şi 3 fii : Gaius, Lucius şi Postumus 
Agrippa. Ca să dispară antagonismul firesc între ramura Clau
diană şi cea Iuliană a familiei sale, împăratul căsători, după 
moartea lui V. Agrippa (12 a. Cr.), pe aceeaşi Iulia (Minor) pentru 
a treia oară cu fiul său vitreg Tiberius, în plin acord cu soţia sa 
Livia (11 a. Cr.). Această căsătorie însă era o gafă politică, pentru 

în caz de contravenţie, dar cu internarea, de obicei numită „relegatio in insularo•. 
Acest al doilea fel de relegare a lovit· şi pe poetul nostru. 

3. Relegarea fără internare, dar cu pedeapsa capitală in caz de contra
venţie, numită „interdictio aqua et igni", la început fără schimbarea statului 
personal, dela Tiberius 1t.icoace 1năsprită prin perderea cetăţeniei şi confis
carea averii. 

4. Relegarea cu internare şi cu pedeapsa capitală în caz de contravenţie, 
cu pierderea cetăţeniei şi confiscarea averii, introdusă de Tiberius sub denu
mirea de deportatio. 

Această pedeapsă a lovit pe vrăjmaşul lui Ov!dius, Ibis, (Cassius Se
verus) care a fost deportat in insula Seripbus, după ce mai înainte, ln timpul 
lui August, fusese pedepsit cu relegarea dela punctul 2. 
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că Tiberius era de mai înainte însurat cu Vipstania, fiica lui 
V. Agrippa din prima lui căsătorie, pe care o iubea din toată 
inima şi pe care acuma trebuea sro părâse.ască. lulia, la rândul 
ei, dispreţuia pe Ţiberius ca pe un om de condiţie inferioară şi 
ducea o viaţă imorală, pentru care îşi atrăsese desaprobarea 
generală. Căsătoria ~ubredă nu putea să fie de lungă durată. 
Amândoi prJpcipii: Gaius şi Lucius Caesar, fiind luaţi în vedere 
pentru secesiunea tronului şi rămânându-i lui Tiberius nurI?ai 
perspectiva de a păstra · dup;ă moartea lui August tutela asupra 
unui principe minor, s'a retras în anul 6 a. Cr., în insula Rhodus, 
pentru a se dedica acolo studiilor sale. El putea să se consi
dere surghiunit cu atât mai mult cu cât mâniosul împărat, 
întărâtat şi mai mult prin scrisorile calomioase ale luliei, nu 
vroia să-i încuviinţeze întoarcerea, cu toate insistenţele sale. 
lmpărcţtul, aflând despre viaţa imorală a fiicei sale Iulia, fu 
cuprins_ de o mânie nespus de mare. El a desfăcut căsătoria 
acesteia cu Tiberius şi a alungat-o în insula Panda.teria (2 a. Cr.), 
iar mai apoi J a Re.gium, unde a şi dec.edat în anul 14 d. Cr., fără 
ca speranţa ei pusă în sucesiunea de tron a fiului ei Agrippa 
Postumus să se îndeplinească. Complicii ei fuseseră şi ei pe
depsiţi, unii ·c.u moartea, alţii prin alungarea din Rom,a. Puţin 
timp după acest eveniment, au pierit şi cei doi nepoţi mai mari 
ai împăratului, deveniţi prin adopţiune fiii săi. Lucius Caesar a 
murit în anul. 2 d. Cr. în Marsilia de o boală, iar Gaius .in anul 
4 d. Cr. pe când se întorcea din Armenia răniţ. Cu acest prilej 
s'a răspândit zvonul , că Livia n'ar fi străină de moartea acestor 
doi tineri. (Tacit. An. l. 3). A mai rămas Agrippa Postumus, 
care era de o putere fizică extraordinară, dar om bnttal şi lipsit 
de orice cultură şi experienţă militară. 

Augustus, gândindu-se mereu să unească cele 2 linii îm
preună, ca şi mai înainte pe Tiberius cu ·Iulia, pe cel de al doilea 
fiu al Liviei, Drusus, cu Antonia, fiica surorei sale Octavia. 
Această căsătorie era fericită şi din ea a rezulfat un fiu foarte 
talentat, Germanicus, care şi el era un militar de mâna întâia. 
Abstracţie făcând de virtuţile sale militare şi de popularitatea 
sa, Germanicus, fiind descendent al ambelor linii, avea mai multe 
drepturi la succesiunea tronului decât unchiul său. Era deci un 
succesdinastic al Liviei, când ea reuşi să înduplece pe împărat, 
ca să prefere pe fiul ei vitreg, Tiberius, lui Germanicus, ne
potul lui de soră. Hotărârea luată de împărat în ziua de 27 Iu
nie 4 d. Cr. era de o mare importanţă politică. lmpăratul adoptă 
pe Tfberius împreună cu Agrippa Postumus, pe care nu vroia 
să-l excludă principiarmente dela su~ccesiunea tronului, iar Ti
berius, deşi avuse un fiu, primi ordinul dela August, sfătuit şi 
în această privinţă de Livia, ca el, fiul adoptiv al împăratului, 
să adopte, la rândul său, pe Germanicus. 

Potrivit cu tendinţa lui August de a uni cele 2 linii, Ger-
' 
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manicus se însură cu Agripp.ina, a 2-a nepoată a lui Aagust. 
Astfel orice primejduire a succesiunei din partea lui G.ermanicus, 
care păstră tatălui său adoptiv cea mai mare <;redinţă, şi din 
partea Agrippine1 era înlăturată. Agrippa Postumus însă. nu-şi 
ascunse ura sa împotriva naşterii sale şi învinovăţi şi pe Au
gu&tus de scăderea patrimoniului său. El fu alungat în anul 7 
mai întâi la Surrentum, maţ apoi în insula Planasia, ' lângă ţăr
mul Etrusc. (Tac. Ann. I. 3). 

Singura persoană care, după relegarea lui Agrippa Postu
mus, putea să zădărnicească în mod serios succesiunea lui 
Tiberius era Iulia Minor, măritată după Lucius Aemilius Paulus. 
Acest L. Ae. Paulus însă · a pierit în urma unei acuzări de lese 
majestate fâr,ă a se cunoaşte detcJ.liele acestui eveniment. ln tot 
cazul, moartea lui Lucius Aemilius Paulus trebue să se fi în
tâmplat înainte de anul 8 d. Cr. 1). Acuma succesiunea lui Ti
berius părea a fi sigură, dar această împrejurare nu a putut să 
satisfacă pe numeroşii adversari ai Liviei şi ai lui Tiberius. Tib.erius 
era socotit om cumplit şi îngâmfat, ca mai toţi Claudienii; apoi 
nici firea sa destrăbălată şi prefăcută nu putea să placă multor 
fruntaşi Romani iubitori de libertate. Aceşti patrioţi şi-au dat 
seama că statul va trebui să îndure, pe lângă domnia lui Ti
berius, şi pe aceea a unei femei demonice ca Livia. Situaţia 
aceasta şi perspectivele ce se arătau nu .erau deloc trandafirii 
şi nu avea nici de cum darul să potolească spiritele patrioţilor 2). 

Singura posibilitate de a împedica succesiunea lui Tiberius 
era numai în cazul când Iulia (Minor) - pe atunci în vârsta 
de 27 ani , - care moştenise dela mama ei ura împotri~a lui 
Tiberius, s'ar fi măritat p.entru a 2-a oară. 

Din Plutarh 3) ştim că împăratului îi părea rău că succe-

1) Despre Luc1us Aemllius Paullus, consulul anului 754 (vezi Klebs, 
Prosopographla sub voce Julia) unde se citează schol1astul referitor la Juvenal 
Sat. VI, 158: Jullam neptem Augustae slgniflcat quae nupta Aemillo . Paullo, 
cum ls ma!estatis crim1n1s perlsset, ab avo relegata est, post revocata cum 
semet vltlis, dedlsset perpetuo exll1o damnata est. 

2) Tac. Ann. I. 4: pars multo maxima 1nm1nentls domin os var11s rumo
rlbus d1fereoant: trucem Agrlppam et ignominia accensum non aetate neque 
rerum exper1ent1a tantae moli parem. Tiberltim Neronem maturum annls, spec
tatum bello, set vetere atque 1nslta Claudlae famlliae superbla mu ltaque 1nd1cia 
saevltlae, quamquam premantur erumpere hunc et prima ab lnfantfa eductum 
1n domo regnatrlce; congestos 1uven1 consulatus triumphos; ne 1s quidem 

. ann1s qu!bus Rh.odl specie secessus exul egerlt, allud, quam iram et simula
tlonem et secretas libidlnes medltatum accedere matrem mullebrllmpotent1a: 
serviendum femlnae duobusque Insu per adulescentibus qu1 rem publicam interim 
permant quandoque distrahant. 

3) Plutarch, Scripta Moralia, voi. l. p. 614/15, ed. Dldot 1856 m:pî 
' ~~blsox iai;. 

<l>&f,1os oi, l, Ko.bo.,io; ho.tpo.; 'tOU ~sf,o.oto1i, -,~povtoc; ~a't) '{SjO\IO'rO<;, (/.1.0UCJ(l.<; 

oa1,1popJvoo 't't)V rc~pc.. ·tOV °.,faov ~P'IJp,tCI.V, xo.l O,!, •to}ll µ.sv 8uo2v ~'tu·,o:tpiou,v (J.!JîOO 
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sorul tronului nu va fi din sângele său. Astfel de tânguiri a auzit 
şi Fabius Maximus, prietenul intim al lui Caezar, de sigur nu 
numai o singură dată. Fabius Maximus era, ca şi foarte mul ţ i 
alţi patrioţi, pornit împotriva lui Tiberius şi a Liviei. Altfel 
Augustus nu-l lua cu puţin timp înaintea morţii sale ca unicul 
înso ţitor cu prilejul vizitei făcute lui Agrippa Postumus, care 
lâncezea surghiunit în insula Planasia. Ori, Fabius Max;mus era 1 
prietenul vechiu, protectorul şi ruda apropiată a · lui Ovidius. 
Adesea~ ori Ovidius se afla printre conmesenii lui Fabius. Poetul 
supunea din obicinuinţă poeziile sale erotice judecăţii lui Fabius 
Maximus, care, înainte de -a fi însurat, iubea foarte mult plăce
rile sensuale ale vieţei (Horatius O'd. IV 1). 

Legăturile . a cestea devenire mai strânse, când Ovidius se 
însură cu Fabia, nevasta sa de a treia, pe care Ovidius o luase 
din casa lui Fabius Maximus şi care era prietenă bună şi veche 
cu Marcia, soţia lui Fabius Maximus şi vara lui Augustus. Astfel 
Ovidius ajunse la legături cu „nume mari", care îl apropiau de 
curtea imperială, legături care, după cum e I ne asigură, i-au pri
cinuit nenorocirea. La banchetul de nuntă al lui Fabius ~1.aximus 
cu Marcia, Ovidius conduse un cor ce cântă un epithalamium 
compus de el (Ep. ex P. r. 2, 131 ş. a.). Antipatia lui Ovidius 
împotriva Liviei şi a lui Tiberius, care se desprinde uşor din 
două versuri mult comenta te ale lui, se datoreşte mai ales in
fluenţei exercitate asupra lui de către Fabius Maximus, dela care 
putea· să afle unele intimităţi din viaţa dela curte 1). După în-

~.\'tOlCOÎ,O't(O\I Hoc.'tO!lll foo Og, ac; \1,:;t Aot;.oc; âo-ttY, ix a~.1.~ol-ijc; nvo,; bi q>uy·i) hv-coc;, 
"l.YCl:p.&,e·utt 'tOV -t'ijt,; '(0\/C/.tY.O<; otov &lt!!to&·riw 't"fi aw.oo;r~ 't'Yjt,; ·qyep.ovw.c;, r,(I.[ n:ep 
oixtefpcov "ll/.L ~oo}.so6p.evoc; ix 't'Yjc; imepopw.c; C(\1(/.)<(l.)sfolJ,ru 'tOY -3·u·ro.'tpt00l}Y' T(/.l)t(/. o 
l{>t,;~!Oc; &-1.ooc.(J.c; tf~VB'(/.S l'.poc; ~\/ f(J.t)tOl) '(OV(f.''X(J., 1tpoc; 8B At~t(I.\/ B'M.:tv'fl, Ai,8w. 81? 
·~u&-~ipa,:;o -:tl:t.pwc; KC1.lc.o.poc;, e t -;t(l,}.(l.t 't(I.U't(I. ~'(YCO't.(Vs;', ou ~(e-t~«ăµ;n;tC(t '1:0\/ .&o-ro.-tpt· 
ilow, t)J,' ele; lx~P(I.\I -xal 'lto).eµm C(.0,:;:tjY 'tip owao7:1p cij,; ci.px·ric; ·1.0.iHot'~W. 'E],-3nY't01; 
ouv lico~ev, urc; s'w:iue; wc; &it>li.l·ev, ,:;Ol) cJ>u.~~Ol> 1tpoc; (I.U,;o'I, ·1.u.l ti:7Co\/'toc;· Xc,.Ipe, 
K(/.l()(J.P' 'l\lr.llVE, s'irce, q)CJ.~(S, K'a.;,~î:vo; \10'1)C.Cl.c; {f>xi.:\ o eo-&oc; cÎ.'itUV\/ Ot'l.a.-3-s, 'l.(l.l 'Oj'I 
'(OVC/./.Y,(I. ~E1:an:€1~<fCt.fJ,E\IOc;. ~E·rvro·t.e\l, -~<f)'fj, K(l.foap, 6-t( '\'OV itrcopp-ft<tO'/ 001'. &Gt(orc·~u· KC1.t 
av~ 'tOO'tO 1J,E)1A(O G(\1(/,(psiv iµ(l.t.)'t()y, 'I-l a1. '(OY'fl, i.l t"/.(J. t(Oc;, il'ite'I, Qt( p.ot 'tOC.<J.O'tO\I 
ClJ\/0('1.oi') 7:p6110·1, OU'/. ['(VCOc;, ooaâ <j>O),o{ 'C'1)'! r~11.pC1.oW.Y /DJ.' lo::;ov ~ps 1tpodpC1.Y l([l(. 

kr.t~OOOCI. 't() ~[qio~, tu.o-t·ljv 1tpoavsu..e 'tOO wapoc;. 

1) Ovid ius . ~'\et. l 147l8: 
lurida teribiles miscent aconita novercae 
fiHus a nte d iem patrios inquirit, in annos. 

Primul vers se referă la maştera Livia, care fu bănu it-ă că îşi omorâse 
pe nepoţi (ve zi Tacit Ann. l 3) : ut Agrippa vita concessit, Lucium Caesarem 
euntem ad Hispaniensis exercitus, Ga ium remeantem Armenia et vulnere in
validum mors fato prope ra vei novercae Liviae dolus abst ulit. 

Al doilea vers se referă la Tiberius, elevul lui Thrasul!us în ale astro
logiei (vezi Tacit Ann, VI 20) scientia Chaldaeorum artis , cuius apiscendae 
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depărtarea lui Postumus Agrippa (7 d. Cr.) se întâmplă o apro
piere între ambiţiosul tânăr Decimus Iunius Silanus, care, întocmai 
ca şi Fabius Maximus, avea înalta demnitate de l)amicus Caesaris" 
şi Julia, nepoata lui August. Această apropiere a lui Decimus 
Iunius Silanus de Julia nu poate fi socotită ca un simplu raport 
erotic, ci e sigur că tânărul aristocrat, care aparţinea unei fa
milii din cele mai vechi (Troiugena) şi care mai era înzestrat cu 
înalte calităţi, nu a urmărit decât tronul imperial. Presumpţia 
aceasta este cu atât mai apropiată de adevăr, cu cât această 
apropiere sţ întâmplă abia după relegarea lui Agrippa (7 d. Cr.). 
Sansele lui Tiberius de a se face succesorul tronului devenind 
' rnai puternice, adversarij acestuia au căutat, în mod natural, q 
contrabalansare ce nu se putea p·roduce decât printr'un eveih:-, 
tual mariaj al văduvei Iulia (Minor). Este sigur că Fabius 
Maximus şi Decimus Iunius Silanus, ca amici ai lui Caesar, erau 
cel pu'ţin bine cunoscuţi., dacă nu prieteni buni, şi poate că De- / 
cimus lunius Silanus va fi fost încurajat tocmai . de Fabius 
Maxf::1us în planurile sale matrimoniale. Intre Agrippa Postumus 
şi Tiberius se dădea o luptă de principii: principiul legimităţii 
se bătea cap în cap cu principiul capacităţii militare, de care 
imperiul avea atunci atâta nevoie. Atât Agrippa Postumus cât 
şi Tiberius erau, pentru defectele lor morale, aspru criticaţi. Cel 
Lnai popular era Agrippa, iar cel mai cult şi capabil era, f.ără 
îndoială, Tiberius. In acest antagonism de principii intervine şi 
Decimus Iunius Silanus., care avea la aetivul său originea sa no-
bilă, prietenia împăratului şi calităţi civile. 

Jn absenţa unui alt viă-star de sex masculin al împăratului, 
Decimus 1unius Silanus a trebuit să se recomande şi lui Fabius 
Maximus} un fruntaş al grupului legitimist i căci prin căsătoria 
lui Oecimus lunius Silanus cu Julia s'ar fi suit pe tron cel puţin 
o nepoată directă a împăratului, păstrându-se astfel continuitatea 
sângelui di nastiei Iuliene cu eliminarea desăvârsiiă a Claudie
nilor. Astfel hotărârea memorabilă dela 27 ·1unie 4 d. Cr. prin 

· care se reglementa succesiunea la tron, urma să fie răsturnată 
prin mariajul plănuit. Căci, după cum· Vipstanius Agrippa era con
siderat de însuşi Tiberius ca rival, fiindcă era soţul Iuliei Major, tot 
aşa trebuia să devină şi Decimus Iunius Silanus, ca soţ a Juliei Mi
nor, un pretendent serios şi rival periculos al lui Tiberius. (Tac.Ann. 

otium apud Rtiodum, magistrum Thrasullum habuit, peritiam eius hoc modo 
expertus. Cf. Schiemann, Philologus 41 (1882) pag. 271 şi I. I. Hartmann, 
Commentatio de Ovidio poeta, Leiden 1005. pag. 64 

Cercetarea viitorului prin mijloace supranaturale, în legătură cu suc
cesiunile de tron, sau în genere cu dinastia, se pedepseşte ca fiind o crimă 
de lese majestate. Th. Mommsen op c. pag. 5S4. cf. Paulus 5, 29, 3. Qui ~. 
de salute principis vei surnm.a rei publicae mathematicos, ariolos, haruspices 
vaticinatores consulit, cum eo qui responderit, capite punitur. 
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VI 151). Fiind însă cunoscute senti!Ilente-le de ură ale maşterei 
Livia faţă de descendenţii soţului ei, perechea tânără trebuia să 
procedeze cu multă precauţiune la înfăptuirea unuj plan, pe cât 
de măreţ pe atât de anevoios. Poeziile erotice ale lui Ovidius, atât 
de mult încurajate pe vremuri de însuşi Fabius Maximus, iu
biţorul plăcerilor uşoare, erau pe atunci foarte mult savurate 
atât în colibe cât şi în palate. Nimeni nu părea a fi un mai bun 
protector al perechei îndrăgostite decât acest cântăreţ al iubirei 
şi ruda lui Fabius, susţinătorul ascuns al liniei Iuliene. Poetul 
nostru ave~ lângă Capitol, deci nu departe de palatul imperial, 
o casă, nu prea mare, dar înzestrată cu un parc splendid, aşe
zat pe mai multe coline, plantat cu molifţi, parc care se vedea 
şi dinspre via Appia Claudia, regina şoselelor 1). Casa lui Ovi
dius era deschisă tuturor prietenilor literaturei şi frequentată de 
mulţi admiratori ai geniului poetic. 

Printre aceia cari vizitau casa poetului erau şi perechi în
drăgostite, care voiau să cunoască pe celebrul poet mai de 
aproape 2). In acest fel se va fi apropiat de Ovidius şi Decimus 
Iulius Silanus şi Iulia 3). Era firesc ca poetul nostru să se simtă 
foarte măgulit de aşa vizite, cu toate că el ne asigură că, în 
privinţa relaţiilor sociale, casa sa nu era „ambiţioasă". El, ca
valer ilustru, amicul intim al lui Fabius Maximus, îngrijorat de 
vfitorul patrie.i ameninţate de domnia unui tiran ca Tiberius, nu 
a putut decât să vadă cu ochii buni aceste relatii din care urma 
să rezulte, peste mai mult sau mai puţin timp, o căsătorie adu
cătoare de speranţe bune. 

Ovidius va fi crezut că este în asentimentul lui August ( cu 
toată hotărârea luată în ziua de 27 Iulie 4 d. Cr.), nu numai al 

t) Vezi Trist. I 11, 37 Non haec in nostris, ut quondam, scribimus • 
hortis. Trist. IV. 8, 27. Sed modo quos habui, vacuum secedere in hortos 
Ep. ex Ponto. I. 8, 41. Non meus amissos animus desiderat agTos ruraque 
Pel1gno conspiciend!:l solo I Nec quos piniferis positos in co!lbus hortos I 
Spectat Flaminiae C!odia iuncta viae. 

2) Trist. li. 6. Carmina fecerunt, ut me cognoscere ' vellent 
Omlne non fausto femina v1rque meo. 

3) E. Thomas, Sur Ies causes de l'exile d'Ovide -(Revue de philologie 
13, 1889 pag. 47) n'are de loc dreptate, tăgăduind legătura dintre relegarea 
lui Ovidius cu cea a Juliei în baza Ep. ex P. li 2 75 (neptes pias vaiere). 
Atributul „pia" i se cuvine Juliei şi pentru dragostea ei faţă de părinţi (cf. 
pius Aeneas peniru pietatea faţă de tatăl său Anchises) şi pentru faptul că 
făcea parte dîn familia imperia lă socotită ca sacră. Nici Venus n'a încetat a 
H sfântă, chiar după adulterul săvârşit cu Marte. ,, Vaiere" însemnează că 

Julia, (ca şi celelalte nepoate ale împăratului, AgTippina, 1\o\arcella Maior, 
Marcella Minor, Antonia Maior şi Antonia Minor) este sănătoasă şi se află 
bine. Acest lucru se putea spune şi despre Julia care, .deşi alungată din 
Roma, trăia în insula Trimerus aproape de Italia, larg sprijinită de Livia . 
Apoi, nu trebue uitat că Julia fusese, penttu un timp oarecare, rechemată din 
exil şi apoi iarăşi alungată din Roma. (Scholiastu l la Juvenal 6. 158). 

www.ziuaconstanta .ro 



\ 
I 

- 128 -

lui Fabius Maximus, când dădea ocaziunea amicului şi nepoatei 
lui Caesar: să se cunoască mai de aproape. Unor astEel de mu
safiri Ie erau deschise toate încăperile, fireşte şi parcul cu mi
resmele lui îmbătătoare. Nu avem nici un- motiv să nu credem 
pe Ovi'dius, care va fi fost înştiinţat de mai îT!,afnte de către Fa
bius Maximus asupra înaltelor vizite, că cel nu a putut să pre
vadă dacă aceste relaţii vor degenera într'un raport nepermis. 
Per~chea îndrăgostită, care Ia început va fi ştiut să nu se dis
crediteze, dela o vreme încoace a ,început să înşele buna cre
dinţă a gazdei lor, până ce, într10 bună zi, Ovidius s'a făcut 
martor ocular al unei crime urâte ce se comitea în casa lui 1). 

ln loc să reacţioneze, Ovidius a preferat să tacă şi nu s'a în
credinţat nici prietenului său celui mai bun care, altfel, ar fi pu
tut să-l scape cu o povaţă bună. (Trist. lll 6, 9}. Ovidius a tă
cut şi pentru ce a tăcut putem să deducem foarte uşor dintr' o 

1) Trist. II 103. 
Cur aliquid vîdi? cur noxia lumina teci? 
Cur Imprudente cognita culpa mihi? 
lnscius Actaeon vidit sine veste Dianam ; ~ 
Praecta fuiţ canibus non minus i\le suis. 
Scilicet in superis etiam fortuna luenda est, 
Nec veniam laeso numine casus habet. 

Aci poetul se învinovăţeşte el însuşi că e1, în acţiunea sa, a fost lipsit 
de prevedere. El se aseamănă cu legendarul Act~eon care, văzând dJn în
tâmplare pe zeiţa Diana nudă, fu neîntârziat sfâşiat de către proprii lui câini. 
Persoana pe eare a văzut-o aparţinea şi ea clasei zeilor de sus (superi), 
căci Julia, ca nepoată a împăratului adorat ca zeu, era şi ea considerată ca 
o fiinţă divină. Faptul că Ovidius se compară cu Actaeon, sfâşiat de proprii 
săi câini, ne face să credem că· poetul fu trădat de oamenii din anturajul său ; 

Trist IV, 10, 101 

Quid referam. comitumque nefas famulosque nocentes? 
ln Trist. III, 5, 45 

Non mihi, quaerenti pessum dare cuncta, petitum 
Caesareum caput. est, quod caput orbis erat; 
Non aliquid dixi violentaque lingua locuta est, 
Lapsaque sunt nimio verba profana meri. 
lnscia quod q-imen viderunt lumina, plector, 
Peccatumque oculos est habuisse meum. 

Ovidius contestă că fapta sa ar li fost îndreptată împotr.iva lui Caesar. 
Dar din acest loc Schanz,. Korn-Ehwald ş. a. nu trebuiau să deducă că ea 
este lipsită de caracterul politic. De fapt acţiunea poetului nu era îndreptată 
înpotiiva Iul Caesar, ci în contra presumptivului său succesor Tiberius. Poetul 
nu vrea să vorbească despre păcatul său, pentru a nu redeschide rănile 

împăf:atului şi ale sale proprii (Trist. 11. 208, III 6, 29, IV, 4, 41). Motivul de 
mai sus este mai mult aparent ; de fapt însă poetul îşi dă foarte bine seama 
că principala sa crimă nu poată fi apărată tn mod public, cu atât mai mult 
cu cât această apărare, făcută tn faţa împăratului, ar fi avut desigur darul qe 
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elegie a sa (Amores ll 2), care indică primejdiile ce ameninţă 
p.e orice „conscius'". De unde Ovidius la fnceput era condus de 
lipsa de prevedere (cel puţin după asigurările sale), fiind înşe
lat în privinţa rostului întâlnirilor, acuma, după descoperirea 
crimei, era cuprins de tean1ă ca nu cumva, printr'un denunţ prea 
grăbit, să-şi agraveze situaţia, căci, în caz de denunţ, la care era 
legalmente obligat, trebuia să se aştepte la răzbunarea îndrăgos
tiţilor, cât şi la o pedeapsă din partea împăratului. Apoi mai 
era şi posibilitatea că Iulia va tăgădui fapta, cceace s'a şi în
tâmplat, căci Tacitus raportează că ea a trebuit să fie dovedită 
şi atunci Ovidius risca să fie condamnat ca un clevetitor; dea
ceea el a preferat să mai aştepte în tăcere până la realizarea 
Că$ătoriei care, după aşteptările sale, nu putea să întârzie prea 
mtilt. 

Purtarea nedemnă a ilustrei perechi, care l-a iăcut pe 
Ovidius complice involuntar şi la faptele ruşinoase, a trebuit 
să-l îngrijoreze pe poet. Dacă el nu s'a descoperit nici celui 
mai bun prieten al său, (Trist III 5. 11) va fi discutat, de 
sigur, cu soţia sa urmările rele şi bune ce ar putea să survină 
din această ospitali ta te. Pentru a nu jigni ilustra pereche printr' o 
observaţie directă sau indirectă (prin Fabius .Maximus) şi pentru 
a se putea sustrage unei urmăriri iminente, Ovidius părăseşte 
căminul său (Ep. ex P. li 7,- 54) şi pleacă în insula Elba, unde 
se afla şi prietenul său .M . .ircus Aurelius Co·tta (Ep. ex P. II 3, 84). 
ln: absenţa lui Ovidius crima fu descoperită; în ce mod, nu se 

a învrăjb i şi mai mult pe soţia lui Caesar şi pe fiul ei Tiberius. Apoi el ar 
mai fî trebuit să vorbească despre rolul ruşinos ce-i se imputa în această 
afacere blamabilă şi pentru perechea ilustră: • 

Trist HI. 6, 31 
Et quaecumq ue adeo possunt affere pudorem 

ma tegi caeca condita nocte decet 
Din aceste versuri rez.ultă că la mijloc este o crimă comisă împotriva 

bunelor moravuri. Că această faptă imorală s•a petrecut chiar în casa lui, 
(acest cuvânt întrebuinţat în înţelesul său mai larg, cuprinz.ând ş i parcul poe
iului) reese din mai multe locuri, unde autorul ne spune că vina apasă asupra 
casei sate. 

Trist. I/. I 09 : 
Ilia namq ue die, qua me malus abstutit error 

Parva quidem perlit, sed sine labe domus. 
Trist. II. I 21 : 

Corruit haec igitur Musis accepta sub uno 
Sed non exiguo crimine tapsa domus; 

Ep. ex P. I. 9, 13 : 
Cum dom us ingent! subito mea lapsa ruina 

Concidit in domini procubuitque caput. 

Analele Dobrogei 
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cunoaşte cu prec1z1une, niGi nu prezintă această chestiune vreo 
importanţă deosebită. Atăt este sigur că Ovidius nu s'a trădat 
singur printr'o imprudenţă. Vero~imile sunt trei posibilităţi: una 
este. aceea că un sclav a destăinuit crima, ceea-ce este cu atât mai 
probabil, cu cât în materie de adultere şi de stuprum, sclavii 
puteau să depună o mărturie şi împotriva stăpânului. De fapt 
Ovidius ne spune că printre sclavii săi erau şi elemente necre
dincioase. A doua posibilitate mai plauzibilă este următoarea : 
Fabia, soţia lui Ovidius, îngrijorată de cele întâmplate, s'a spo
vedit Marciei, prietena ei intimă şi veche. Ori, noi ştim din 
Plutarh şi Tacit, că această femeie era o pildă de limbuţie. Date 
fiind legăturile de prietenie între Livia şi Marcia, nu este exclus 
că tocmai Marcia a destăinuit secretul primit dela Fabia împă
rătesei, după cum 6 ani în urmă ceeaaşi Marcia a trădat Liviei 
un secret de stat al soţului1 ei, prin care princinuise peirea 
soţului. A treia posibilitate este aceea că Ovidius a fost trădat 
de 11 Ibis" (Cassius Severus), fostul său prieten şi apoi duşman 
de moarte: Trist. IV, 4, 46 : nec mihi detractas possidet 
alter opes. 

Pentru un asemena denunţ, făcut singur sau înpreună cu 
unii sclavi ai lui Ovidius, denuţătorul putea să se aştepte la o 
răsplată considerabilă. Cf. Ulpian Dig. 47, 10, 5, 11 : ei gui in
dicasset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae accu
satae personae estimatione iudicis praemium constituitur, servo 
f orsitan et libertate praestanda. 

După descoperirea scandalului 1), Iulia fu neîntârziat în-

lJ Descoperirea crimei a stârnit ln capitala doritoare de scandaluri 
(Tacit. Ann. XH. 6. urbs armonum avida. XV!. 23 rumores. lII. 5-i in convivis 
et circulis) o vâlvă nemaipomenită. Toată lumea îl discuta pe nenorocitul 
poet ca fiind un reus publicus. (Trist. 1. 1. 24), adică drept un criminal politic. 
Toată lumea l-a lnvino~ăţit din necunoştinţă a realităţii faptelor, nimeni nu 
a lndrăzriit a-i lua apărarea pentru a nu fi socotit complice. Aparenţele pledau 
înp.otriva lui. Scandalul acesta, luând proporţii neobişnuite, el nu a mai putut 
fi lnăbuşit. Complicitatea presumptivă a lui Ovidius la delictul de atentat la bu
nele moravuri, săvârşit de D. Junius Silanus asupra unei princese (deci la o 
crimă de lese majestate), a silit literalmente pe împărat să ia măsuri drastice 
şi imediate (Trîst. IV. 8, 37); 

Ergo illum demens is me saevire coegi, 
Mitius inmensus quo nihil orbis habet ? 

Iată cum descrie poetul scandalul isbucnit şi vâlva produsă in public, 
pe care poetul o aseamănă cu o furtună răscolitoare a tuturor apelor şi chiar 
a oceanului, ameninţând pe bietul luntraş cu pieirea: (Trist. II. ·97 şi urm. : 

il'ie miserum I potui, şi non extrema nocerent, 
ludicio totus non seme! esse tuo. 

Ultima me perdunt, !moque sub aequore mergit 
lncolumen totiens una procella ratem. 
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făţişată înaintea unei judecăţi aulice formată de împărat în baza 
dreptului familiar asupra descendenţilor săi. Decimus Junius 
Silanus, neaparţinând familiei i,mperiale, nu a putut să fie supus 
acestei judecăţi. Tradiţia cerea ca1 la această judecată să asiste 
şi consilierii şi membrii familiei imperiale, făcându-se desba
terile cu tot formalismul procedura!. Pronunţarea verdictului era 
precedată de o votare. Iulia şi-a tăgăduit vinovăţia. De ac~_ea 
ea trebuia să fie dovedită, ceea-ce necesita o procedură pro
batorie. Probele puteau să se aducă numai prin supunerea unui 

Nec mihi pars nocuit de gurgite parva, sed omnes 
Pressere hoc fluctus oceanusque caput 

Poetul ne asigur4 că toată lumea ştia cauza relegări sale (Trist N, 
10, 99) : 

Causa meae cunctis nimium quoque nota ruinae 
lndicio non est testificanda meo. 

Publicul nu vedea decât aspectul exterior al lntregei afaceri: se ştia 

anume că în casa poetului fuseseră descoperite intâlnirile amoroase ale lui D, 
Junius Silanus cu Julia şi că poetul, prin complicitatea sa, săvârşise aceeaşi 
crimă de lese majestate ca şi Silanus. In consecinţă, Ovidius era discutat ca 
un reus publicus. Totuşi masele largi ale populaţiunei romane nu şi-au dat 
seama de origina şi de scopurile camarilei, a cărei existenţă a rămas nedesco
perită. Nu se vedea că o camarilă uneltea contra succesiunei lui Tiberius. 
Tiberius, Livia şi toţi cei din jurul lor vor fi înţeles rostul apropierei dintre 
Silanus şi Julia, dar majoritatea publicului ştia numai de idilă. Insuşi împăratul 

pare a fi privit această afacere numai ca o crimă împotriva pudoarei, nu insă 
tn legătură cu succesiunea tronului. De aceia Ovidius implora pe zei, ca ei 
să lămurească pe August asupra eroarei sale. Abia târziu, cu puţine luni 
înaint~a morţei sale, Caesar işi dădu seama că Ovidius nu era doar un simplu 
corupător, ci că el a urmărit exclusiv un scop politic în. interesul dinastic de 
continuitate a linei Juliene, căzând victima unei erori in ceiace priveşte ve
derile lui Caesar asupra succesiunei şi în ce iace priveşte moralitatea pere chei 
îndrăgost ite. 

Dacă poporul ar fi cunoscut adevăratele cauze ale acţiunei lui Ovidius, 
intreprinsă sub inspiraţiunea lui Fabius Maximus, consilierul intim al· lui August 
şi rudă a lui Ovidiu, poetul n'ar fi afirmat că povestea originei eroarei sale 
nu e nici scurtă şi nici sigură. (Trist. 111, 6, 38) 

Nec breve, nec tutum, quo sint mea, dicere, casu 
Lumina funesti conscia facta mali: 

ş( Ex. P. I. 6. 21 

,Nec breve, nec tutum, peccati quae sif origo 
Scribere, tractari vulnera nostra timent 

Poetul nu avea nici un motiv să desvăluie misterul, lămurind poporul 
asupra existenţei camarilei şi asupra scopurilor urmărite de ea. ln acest caz 
el ar fi trebuit să trădeze pe tovarăşii săi, mai . ales pe Fabius Maxlmus şi 
astfel şî-ar fi distrus posibilitatea unei repatrieri. 
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interogator al sclavilor, sau 'a unor prieteni ai lui Ovidius. ln 
caz de stuprum şi de adulter, sclavii puteau să depună mărturie 
împotriva stăpânilor lor, după ce mai întâiu erau trecuţi în 
proprietatea statului. Ovidius însuşi nu a putut fi interogat, cel 
putin ca martor, pentru că el, văzând lipsa de precauţiune şi de 
jenă a perechei îndrăgostite, a prefer~t să se facă nevăzut, pă
răsind oraşul Roma. lmpăratul însă, emoţionat în cel mai înalt 
grad, a luat măsuri drastice şi imediate. Iulia fu relegată în 
insula Trimerus, unde muri în anul 28 în vârstă de 47 de ani. 
In timpul celor 20 de ani de exil, Livia, care unnărise pe Iulia 
pas cu pas, spionându-i viaţă particulară, a sprijinit pe Iulia 
cu ajutoare băneşti, arătând faţă de lume sentimente de milă 
către nepoata ei· vitrigă, în realitate însă dorind să-i facă viaţa 
în insula Trimerus cât se poate de suportabilă, pentru ca Iulia 
să nu solicite întoarcerea la Roma1). Cei mai mulţi dintre 
prietenii lui Ovidiu au renegat relaţiile avute.. cu el, din teama 
de a nu fi socotiţi complici. Relegarea Iuliei nu poate fi soco
tită ca o judecată în adevăratul înţeles al cuvântului. Ca atare 
putea să fie considerată numai în cazul unei confirmări prilitr'o 
hotărâre a senatului, ceea-ce însă nu era cazul. 

Decimus Junius Silanus, care nu a putut să fie supus ju
'decătii familiare a palatului, putea totuşi să fie pedepsit de 
către un tribunal consular- senatorial, sau de către o ,. quaestio" 
în baza legei Juliene de majestate; dar nici una din aceste 
jurisdicţii nu i s'au aplicat. lmpăratul nu a luat nici măcar o 

1) Tacit Ann IV. 71: Per idem tempus Julia mortem obiit, qu-am 
neptem Augustus convictam adulterii damnaverat proieceratq ue in insularo 
Trimerum, haud procul Apulis litoribus: Illic viginti annis ex-ilium toleravit 
Augusfae ope sustentata q uae florentes p'ri vignos cun1 per occultum subver
t!sset, misericordiam erga a(\fl îctos palam ostentabat. 

ln acelaş timp (2~. d. Cr.) muri -şi Julia, nepoata lui August. povedită 
de adulter, bunicul său o exilase în insula Trimerum (azi Tremite în marea 
Ad.riatică)., nu departe de tărmurile Apuliei. Acolo ea trăi 20 de ani, ajutată 
de Augusta, care, după ce îşi persecutase copii vitregi, voia să se arate 
compătimitoare fată de nenorocirile lor. (Lovinescu). 

Julia s'a născut pe la 735 (vezi Mommsen, Ephemeris epigraphica 
I. 57). În anu l izgonirii din Roma exa deci în vârstă de ZI ani. Cu Lucius 
Aemilius Paullus, consu lul anului 754 (= 1) s'a căsătorit în anul 750 (4 în. 
de Cr.) în vârstă de I5 ani. Cu e l a avut o copilă, Aemilfa Lepida ca. 751 
(anul 3 înainte de Cr.). Copilul născut de ea după izgonire, pe urma rela
ţiunilor avute cu D. Junius Silanus, August nu l" a recunoscut. (Suet Aug. 65). 
Vila luxoasă, construită de ·ea, fu dărâmată din ordinul împăratului (Suet. 
Aug. 63). Neavând o vilă proprie, potrivită cu rangul ei, ea a preferat ca loc 
de întâlnire, de:ermioată poate şi de alte motive, casa .şi parcul poetului. 
Ovidlus, la rândul lui, ne asigură ca nu va avea pretenţii de a primi. musa-
firi de condiţe înaltă. • 
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măsură adrninTsttativă împotriva lui printr'un edict, în virtufea 
dreptului său de coerciţiune. 

Augustus i-a interzis numai accesul la paJat, îndepărtându-l 
dela prietenia sa. Interzicerea casei imperîale implică, după cum 
arată Theodor Mommsen, şi îndepărtarea din provinciile in1 pe
riate, juritlfceşte nefiind nici o deosebire între casa împăratului 
şi provinciile imperiale. 

Decimus Junius Silanus a înţeles că nu mai poate sâ stea 
la Roma. Abia în timpul lui Tiberius, 20 d. Cr., când fratele său 
Marcus Junius Silanus ajunsese Iâ mare influenţă, datorită cali
tăţilor sale înalte, Decimus Junius a îndrăznit să se adreseze 
senatului şi împăratului, solicitând prin graiul fratelui său ier
tarea. Tiberius şi-a exprimat bucuria că Decimus Junius Silanus 
s1a întors dintr'o călătorie (peregrinatio) atât de îndelungată, 
adăugând că întoarcerea lui Decimus lunius Silanus este, din 
punctul de vedere strict juridic, perfect admisibilă, pentrucă el 
nu fusese alungat nici printr'o hotărâre a senatului, nici în baza 
vreunei legi. Crima săvârşită de Decimus Iunius Silanus era, în 
realitate, numai un stup rum; după Augustus însă, o astfel de in
fracţiune săvârşită asupra unui membru al familiei imperiale 
trebuia să fie privită ca o crimă de lese-majestate; căci ori ce 
stuprum sau adulter cuprinde şi o injurie împotriva acelei per. 
soane în a căreia manus se află femeia. In cazul nostru, acela 
p·e care l-a atins ofensa era însuşi împăratul. De aceia Tiberius 
mai declară că ofensa adusă părintelui său a trecut neştirbită 
asupra lui, pentru care admite numai întoarcerea lui Decimus 
Iunius Silanus, exclusâl\du-1, potrivit cu intenţiunile tatălui său, 
de la ori ce demnitate. Pedeapsa extrem de blândă aplicată de 
către August lui Decimus Junius Silanus se daJoreşte mai întâiu 
prieteniei îndelungate între împărat şi deliquent ; apoi nu trebuie 
trecut cu vederea că Iulia era pe atunci văduvă şi că Decimus 
lunius Silanus a ·urmărit, ca scop final, căsătoria cu Iulia. Incom
parabil _mai grav fusese pedepsit Tiberius Gracchus, acest „per
vicax adulter", după cum îl numeşte Tacit, care a conrupt pe 
Iulia Maior în două căsătorii consecutive, prigonind pe Tiberius 
chiar prin calomnii. De aceea Tiberius Gracchus a fost exilat 
în insula Cercina, pe când Decimus Iunius Silanus numai ln
depărtat dela prietenia împăratului. ~ina tragică a lui Decimus 
lunius Silanus era că planul său ambiţios nu putea să fie aprobat 
de împărat având pe atunci cele mai mari obligaţii faţă de Ti
berius care, prin victoriile sale, a binemeritat, în mod strălucit, 
dela patrie şi dela împărat. Cum putea împăratul să aprobe o 
căsătorie a Iuliei, duşmana declarată a lui Tiberius, cu Decimus 
lunius Silanus, fără a brusca pe Livia şi pe Tiberius, căruia 
împăratul îi trimisese mai multe scrisori de recunoştinţă şi de 
mulţumire pentru salvarea imperiului? (Suet. Tib. 21). 

Ovidius afirmă, în mai multe locuri, că numai o parte a 
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crimei sale, nu întreaga crimă s'ar putea scuza. El caută să 
convingă atât pe împărat cât şi pe prietenii săi, că el a fost la 
început victima unei înşelăciuni. Crima lui îneepe de abia atunci 
când el, făcându-se martor ocular, deci conscius al unei infrac
ţiuni săvârşite în casa sa, nu a denunţat-o, după cun1 era legal
mente obligat 1), ci a preferat să păstreze secretul. Crima lui 
Decimus lunius Silanus, fiind privită ca o ofensă adusă împăra
tului, şi Ovidiu, fiind complice, era vinovat de aceeaşi infractiune. 

După cum Decimus Junius Silanus a ofensat pe fmpărat 2}, 
tot aşa l~a ofensat ,şi complicele său Ovidius. In mai multe 
locuri rte spune Ovidius că, prin relegarea lui, împăratul a răz
bunat numai o ofensă personală (Trist. li 134). Toată lumea îl 
consideră pe Ovidius ca un „reus publicus". La stuprum săvâr
şit de Decimus Junius Silanus asupra Iuliei, Ovidius era so~otit 
de împărat că avea rolul aceluia „qui suasit" (Dig. 48, 5, 13). 
Aceasta cu atât mai mult cu câţ Qvjdius era autorul „Artei de 
a iubi" care, deşi destinată de poet femeilor scutite de o viaţă 
morală, era învinovăţită că arată mijloacele pentru a seduce fe
meile cinstite. Crima principală a 1 ui Ovidius era complicitatea 
la stuprul lui Decimus Junius Silanus, iar opera sa erotică, în
titulată „Ars Amandi ", numai un ,,,crimen adiunctum ", prin care 
edictul de relegare al împăratului explica rolul de "suasor" al 
poetului. 

Prin faptul că Ovidius părea că şi~a oferit casa sa, el a 
mai putut să fie considerat ca leno. Elementele constiututive ale 
acestei infracţiuni erau însă buna ştiinţă a infractorului şi răs
plata pentru păstrarea secretului 8). De aceea Ovidius nu negli
jează de a ne asigura de mai multe ori că el era inscias şi că 
'nu a primit nici un fel de răsplată. 

lnvinuirea ce l-a nenorocit apasă asupra casei sale, care 
mai înainte era neprihănită. lmpăratul, relegând pe Iulia, aplică 
în mânia sa, pe cale administrativă, , ceeaşi pedeapsă (relegarea) 
absentului Ovidius, făcă a-i da posibilitatea de a se apăra~). 

l) Vezi Mommsen, op. cit. pag. 91: Fiind la mijloc o crimă de lese 
majestate, săvârşită prlntr'un stuprum asupra unui membru al familiei impe
riale, Ovidius era obligat .Să facă denunţul, dacă nu vroia să fie socotit 

· complice. 
2) Vezi Mommsen, op. cit. p. 587. 
3) Dig. lib. 48 tit. 5 (8): Papinianus, libro secundo de adulteriis: qui 

domum suam, ut stuprum adulterium vei cum aliena matre familias, vei cum 
masculo fleret sciens praebuerit, vei quaestus ex: adulterio uxoris suae fe
cerit, cuiuscumqu.: sit conditionis quasi adulter punitur. 

·Trist. III, 6, 33. Nil igftur referum nisi me pecasse, sed lilo praemia 
peccato nulla petita mihi. 

4) Ovidius 1şi dă seama că la izgonirea sa au contribu1t mai ales 
Livia şi Tiberius. De aceia el deosebeşte în Triste 1. 1. 74 printre membrii 
blAnzi ai palatului şi pe cei cari l-au prigonit. 
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Ovidius, păstrându-şi prin internarecJ, sa, care era un chip deosebit 
al relegării, averecJ. şi dreptul de cetăţenie, mărturiseşte că această1 
pedeapsă e destul de blândă în raport cu vinovăţia sa. Numai 
de un singur lucru se plânge, că aceia, cari fuseseră .alungaţi , 
pentru o cauză mai gravă (aci face aluzie Ia lulia şi la Decimus 
Junius Silanus) nu au fost trimişi aşa de d·eparte. (Trist. li 193) 

Apărarea lui Ovidi.us. 

Poetului nostru nu i s'a dat ocazia să se apere, (Trist. I. 
3. 35: Et quamquam sero clipeum post vulnera surno ), dea ceea 
el imploră, la plecarea sa din Roma, pe Zei, ca ei să-l apereJ 
lărnurind pe Caezar că el a fost numai victima unei erori şi că 
păcatul său nu e o crimă, ci numai o greşeală. 

Din exil îi trimite lmpăratului o suplică prin care nu cere 
iertare, ci numai acordarea unui domiciliu cu clin1at mai blânct . , 

Tnst. li. 183. 

Non precar, ut redeam, quamvis maiora petitis 
Credibile est magnos saepe dedisse deos. ;. 
Mitius exiliun1 si das propiusque roganti, 
Pars erit e poena magna levata mea. 

Edictul de relegare ce surprinse pe poetul nostru în ins uia 
Eiba, unde el se afla împreună cu prietenul său Cotta f\1aximus, • 
eta compus într'un stil aspru şi ameninţător. El cuprindea două 
învinovăţiri între ele conexate. lmpăratul acuza pe Ovidius pen-
tru activitatea sa literară in1orală, mai ales pentru opera sa 
,,Arta de a iubi", şi pentru o crimă acoperită de Ovidius sub 
denumire de ,,error". Despre a doua crirnă, care era cea princi
pală, el nu poate să spună nimică, ca să nu deschidă rănite îm
păratului şi ca să nu-şi înrăutăţească situaţia printr'o apărare 
care, deşi ea putea fi exprimată faţă de in1părat, avea totuşi 
darul să învrăjbească şi m·ai mult pe Tiberius şi pe Livia. 

Trist. li. 207. 

Perdiderint cum rne duo crirnina, cannen et error, 
Aiterius facti culpa siienda rnihi: 
Nam non sum tanti, renovem ut tua vulnera, Caesar. 
Quen1 nimio plus est indoiuisse seme!. 
Altera pars superest, qua turpi carmine factus 
Arguor obscoeni doctor adulter:ii. 

Apărarea poetului nostru se referă, dec.i, nu Ia crima sa 
prind.pală, ci la ,,crimen adiunctum". Ovidius îşi exprin1ă păre
rea că impăratul, fiind prea ocupat cu treburile statului, n'a 
avut răgaz să-i cite asă opera sa „Arta de a iubi"; altfel n' ar fi 
putut să-l învinovăţească că el arată căile şi n1ijloacele pentru 
sed~cerea femeilor cinstite. Chiar de la început, el s'ar adresa 
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femeilor cinstfte, somându-le să se ţină departe de opera sa, 
ce preconizează numai amorul permis. 

Mommsen Op. cit. p. 692 arată că legea lui August de 
Adulteriis cohibendis exceptă într'adevăr o serie întreagă de 
femei de sub prevederile acestei legi. Dar, prin astfel de formule, 
p·oetul nostru a putut să obţină numai efectul contrar, având 
ele darul să deşt~pte numai curiozitatea femeilor din societatea 
Romană. Apărarea poetului nostru este aci foarte naivă. Ovidius 
insistă asupra faptului că astfel de poezii licenţioase nu sunt 
oprite de nici o lege şi, în această privinţă, are perfectă dreptate. 

Trist. IL 243. 

Non tamen idcirco legum contraria iussis 
Sunt ea Romanas erudiuntque nurus 

I 

Foarte întemeiat este argumentul că o femeie necinstită ar 
putea să fie înfluenţată în rău de ori ce carte, ori cât de nevi
novată sau chiar sfântă ea ar fi. Ca exemplu, poetul indică 
Analele lui Ennius, unde poetul vorbeşte de Vestala Ilia~ mama 
lui Romulus şi Remus şi despre Venus, mama Eneazilor. Chiar 
în locaşul sfânt al lui Jupiter îi va trece femeei · prin minte, 
câte fete au devenit mame de la acest zeu. 

Amfiteatrele, teatrele şi circurile, la ale căror reprenzentaţii 
femeile asistă alături de bărbaţi recunoscuti, exercită o influ
enţă demoralizatoare . 

Trist. li. 289. 

Cum steterit lovis aede, lovis succurret if aede. 
Quam mult as matres f ecerit ille deus. 

Chiar dacă o femeie ~instită ar desfăşura sulul pentru 
a ceti versurile sale, aceasta n'ar fi nici o crimă, dacă se ab
ţine, numai de la fapte rele. Poetul se plânge că numai muza 
sa e socotită lascivă şi nu şi muza celorlalţi poeţi. 

Trist. li. 313. 

At cur ii nostra nimia est lascivia Musa, 
Curve meus cuiquam suadet amare liber ? 

Din aceste versuri reese că impăratul îl invinovăţia pe 
poetul nostru că el ar fi îndemnat prin poeziile sale pe tineri 
la fapte imorale. Caesar atribuia deci şi destrăbălarea nepoatei 
sale influenţei ce a exercitat-o Ovidius prin poeziile sale asupra 
ei. Pe nedrept i s'ar reproşa că el nu s' a dedicat poeziei epice. 
Forţele sale n'ar fi destul de tari pentru cultivarea acestui gen 
literar. Apărarea sa, că femeile mă_ritaie n'ar fi învăţat de la ei 
adulterul, e foarte slabă; căci şi femeile nemăritate, fie ele vă
duve, fie ele fete, erau după legea lui August obligate la abţi
nere, cf. Ep. ex. P. lll 3, 35 şi IV, 8, 34, unde se încrede mai 
mult în forţele sale. 
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El n'ar fi singurul poet al amorului; literatura ar mai cu
noaşte şi alţi poeţi ai acestui gen : Anacreon, Sappho, Calli
mahus, Menander etc.; chiar şi Omer povesteşte iubirea Venerei 
cu Marte. Amorul ar ocupă un spaţiu mare chiar şi în poezia 
tragică. 

Catullus şi Calvus au mers atât de departe în îndrăzneala 
lor, încât au de.scoperit în poeziile lor relaţiile lor adultere,. 
Ovidius mai arată că şi o sumedenie de bărbaţi serioşi au 
compus câte odată şi poezii obscene. Cf. Plinius Epist. 5. 3. 5. 
care enumeră, printre alţii, chiar pe inşu~i împăratul August. 
Ceva mai mult, Ovidius arată că unii poeţi moderni îl egalează 
în genul licenţios. M.ai ales Tibul, urât foarte mult chiar sub 
domnia lui August, învaţă pe femeile măritate să înşeie pe 
bărbaţii lor. 

Trist. II. 461. 
• 

Multaque dat furti talis praecepta docetque 
Qua nuptae possint faliere ab arte viros 
Nec fuit hoc illi fraudi, legiturque Tibullus 
Et placet et iam te princf pe notus erat. 

El ar fi urmat numai pilda acestora şi a altora, cari mai 
sapraveţuiesc şi ale căror nume vrea să se ascundă. Aci poetul 
face aluzie la însuşi împăratul, despre care se ştie că a compus 
versuri uşoare. Cf. Suet. August 85 şi Martial 11, 20, care ne-a 
păstrat o epigramă foarte obscenă a lui August 

La această argumentaţie i se poate răspunde lui Ovidius, 
care se înfăţişează drept victimă a antecesorilor săi literari 

. (Trist. II. 493 : His ego deceptus non tristia carmina feci.), că 
nici. unul n'a îndreznit să ridice a~ulterul şi imoralitatea la rangul 
unei arte. Poetul mai arată că piesele numite „Mimi'', în care 
adulterul era miezul subiectului, sunt privite şi aplaudate de
tineri şi de bătrâni, bărbaţi şi femei. Pretorul le cumpără pentru 
serbările oficiale. fnsuşi împăratul a cheltuit mult pentru repre
zentarea acestor piese, ceea ce ar rezulta chiar din actele fiscale. 
Ceva mai mult, împăratul a frecventat el însuşi asemenea spec
tacole 'şi a asistat chiar la reprezentarea poeziilor lui Ovidius, 
adeseaori dramatizate, chiar pe când poetul se afla exil.:it în 
Tomis. 

Şi Vergilius a câ,ntat iubirea lui Aenea cu Didona, părăsită 
în urmă de amantul ei. Cartea poetului n'ar fi un libellus fa 
mosus cu caracter agresiv, singurul · gen literar, pentru care 
cineva ar putea să fie tras la răspundere. Unica persoană pe 
care muza sa a nenorocit- o, ar fi el însuşi. El 1nai scrisese în 
tinereţea s-a poezii erotice, fără a suferi vre-o pedeapsă ; deci 
el n'a putut să prevadă că el va fi pedepsit la bătrâneţea sa 
pentru un gen literar, cultivat în tinereţe. Aci se poate răspunde 
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lui Ovidius: că el n'ar fi fost tras la răspundere pentru activi
tatea sa literară, oricât de licenţioasă a fost ea, daoă el nu s'ar 
fi făcut complicele lui Iulius Silanus şi al Iuliei în relaţiile lor 
amoroase. Opera sa era, după cum el însuşi se exprimă, numai 
un crimen adiunctum, prin care împăratul vroia să explice' rolul 
lui de corupător al moravurilor, atât în genere cât şi în cazul 
nepoatei sale. Ovidius arată că, în afară de poeziile erotice, a 
mai scris 6 cărţi: Fasti, operă pe care el n'a putut s'o termine 
din cauza relegării sale, o tragedie şi operă mare, supranumită 
Metamorfoze. - . 

Dacă împăratul ar ordona ca să i se citească ceva din 
Metamorfoze, el ar putea să se convingă cât de mult Caesar l-a 
inspirat şi cu ce căldură sufletească el a preamărit pe Caesar şi 
pe ai Jui. 

Această apărare a lui Ovidius, deşi în unele părţi slabă, 
poate fi totuşi, în genere, socotită ca reuşită. 

ln ceiace priveşte crima sa principală, poetul mărturiseşte 
de mai multe ori că ea nu poate să fie apărată. 

Aceasta nu însemnează că e 1 n' ar avea argumente 
pentru justificarea vinei sale principale, ci el îşi dă seama că 
aceste argumente, deşi ar putea să îmbune pe August, au totuşi 
darul să întărâte şi mai mult pe Livia, soţia împăratului şi pe 
Tiberius, fiul ei. 

Legalitatea internării lui Ovidius . . 

'Relegarea lui Ovidiu a avut loc în baza unui edict impe-
rial. Prin urmare poetul nu a fost supus -njc î unei judecăţi, iar 
condamnarea nu era exprimată nici printr'o hotărâre a senatului 
şi nici printr'un verdict al unui tribunal în baza unei legi. 

De curând, d-1 Mario Tro~zi, prin studiul său „L'Esilio di 
Ovi.dio" (vezi „Cuvân~~o. 413 din 21 Martie 1926) caută 
să dovedească ilegalitatea relegării lui Ovidius. D-sa ne spune: 
,,Chestiunea juridică găseşte o bază şi mai solidă dacă se con
sideră edictul în formă. Condamnarea lui Ovidius a fost ile
gitimă (sic!), de oarece nu fusese precedată de o judecată re
gulată etc". Şi mai pe urmă: ,,Condamnarea poetului a fost, 
după cum se vede> ilegitimă, deoarece nu fusese pronunţată de 
magistratul în drept în urma unei judecăţi regulate". Această ' 
părere este departe de adevăr. Ca să înţelegem mai bine ches
tiunea, e necesar să facem o comparaţie între soarta lui Decimus 
Junius Silanus şi aceea a lui Ovidius. 

Din Tacitus, Annales IU 24, ştim că Decîmus Junius Silanus, 
prietenul Juliei, a fost nu numai îndepărtat dela prietenia lui August, 
dar el a înţeles că trebuie să părăsească Roma şi chiar Italia. 

In anul 20 d. H., după ce se întorsese prin ajutorul fra
telui său Marcus Silahus, un personagiu influent prin origina 
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sa nobilă şi mai ales prin elocinţa sa strălucită, se adresează 
senatului şi împăratului Tiberius, cerându-le iertare. Atunci Ti
berius a mulţumit lui Marcus Silanus, în faţa senatului, pentru \ 
cuvintele sale măgulitoare, exprimându-şi bucuria sa personală că 
fratele său se întorsese „din îndelungata sa peregrinare". Apoi 
mai adaugă şi consideraţia de natura juridică şi anume că , nu 
este nici un obstacol legal pentru întoarcerea lui Decimus Junius 
Siianus, de oarece nu fusese alungat nici printr'o hotărâre a se- \ 
natului şi ni ci în baza unei legi. Cu toate acestea, împăratul tot 
mai păstrează pe deplin ofensele aduse tatălui său şi exclude, 
şi pentru viitor, pe Decimus Junius Silanus dela ori şi ce demni-
tate. Astfel crede Tiberius că acţionează chiar în spiritul lui 
August, care îi interzisese lui D. lunius Silanus numai prietenia 
lui fără să-l alunge printr'un edict. La Ovidius însă chestiunea 
are un aspect mai grav. EI este relegat la marginea lumei Ro-
mane printr'un edict imperial. I se aplică dar o relegare mai 
aspră decât autorilor principali: Julia şi Decimus Junius Silanus. 
ln Tristele li f31--137 citim: 

nec mea decreto damnasti facta senatus 
nec mea selecto iudice iussa fuga est 
tristibus in - vectus verbis - ita principe dignum est 
ultus es offensas, ut decet, ipse tuas. 
adde quod edictum quamvis inmite 
attamen in poenae nomine lene fuit 
quippe relegatus, non exul dicor in illo. 

Rezultă dar, că nici Ovidius nu fusese condamnat prin
tr'o hotărâre a senatului, nici printr'un verdict al unui tribunal 
(selecto judice) în baza unei legi. Această_ lege putea să fie 
numai !ex majestatis, nu însă !ex Julia de coi;rcendis adulteriis, 
având în vedere spusele lui Tacit, [Annales 24]: ,,nam culpam 
inter viros ac feminas vulgatam, gravi nomine laesarum reli
gionum ac violate maiestatis appellando clementiam maiorum 
suasque ipse leges egrediebatur". Ovidius nu a fost supus unei 
judecăţi, pentru că atunci ar fi trebuit să fie discutate în public 
unele chestiuni intime ale familiei imperiale, care ar fi aruncat 
o lumină defavorabilă asupra intrigilor politice dela curte. Cu 
toate că nu a fost judecat, lui Ovidius nici nu-i trece prin minte 
să afirme undeva că relegarea sa este ilegală. Cu drept cuvânt 
Neumann, (Hermes, voi. 32 pag. 475) se foloseşte de sus cita
tele versuri ale lui Ovidius, pentru a exp-Iica un Ioc al lui Aelius 
Gallus în opera lu i Festus (pag. 27'86, 6-10, eqiţia Muller) 
„Relegati dicuntur proprie quibus ignominiae aut poenae causa 
necesse est ab urbe Roma aliove quo loco abesse lege senatus 
que consulto aut edicto magistratuum, ut etiam Aelius Gallus 
indicat". Aceasta înseamnă că o relegare legală poate să aibă 
loc în urma unei legi, a unei hotărâri a senatului şi, în fine, 
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' ceeace ne interesează aci, în baza unui edict al unui magisfr,af. 
Ori, împăratul era neîndoios înzestrat cu dreptul magistral de 
coerciţiune, 

De aceea Decimus Junius Silanus se putea întoarce ori
eând la Roma, chiar în timP1Jl vieţii lui Awgust, pe când Ovidius 
nu se putea întoarce decât în urma unei revocări făcută de 
împărat. Aşa dar relegarea lui Ovidius era perfect legală şi din 
p·unct de vedere procedural t). Trozz imai afirmă că pedeapsa lui 
Ovidius este Hegală, pentru că crin1a I ui era prescrisă din ca uza 
scurgerii de timp dela săvârşirea ei. Această afirmaţie este 
neîntemeiată, întrucât nici legile republicane nici cele ale împă
raţilor mai vechi nu cunosc prescripţia. 

Mommsen (R. Str. pag. 888) citează cazul lui C. Rabirius 
care, după 37 de ·ani dela săvârşirea unei omucideri, a fost 
acuzat. 

Călătoria spre T omis şi petrecerea tui în această, cetate 

Edictul de relegare 1-a surprins pe Ovidîus în insuţa Elba, 
unde el Sîf'âfla împreună cu amicul său Marcus Aurelius Cotta 
Maximus. lmpăratul nu-i lăsase mult timp pentru pregătirile de 
călătorie. Numai cu anevoie Ovidius putu să înduplece· pe soţia 
sa Fabia, ca să rămâie la Roma, spre a-1 ajuta prin demersuri· 
la diferitele personalităţi. Fiica sa (dintr'o căsătorie anterioară) 
era departe în Libia cu soţul ei, care ocupa acolo un post înalt, 
fără a afla despre soarta tatălui ei. Despărţirea de familia sa 
şi de oraşul Roma i-a devenit nespus de grea şi prin cuvinte 
înduioşătoare poetul ni-o descrie în celebra elegie Tris1. I, 3. 

Dintre numeroşii săi prieteni numai puţini se înfăţişasera 
pentru a lua rămas bun de,la el~ de teamă că ar putea da loc 
unor băntieH de complicitate. In · prima carte a Tristelor sale 
Ovidius ne relatează că în luna Decembrie a anului 8 d. Cr. se 
aflc;t în largul Mării Adriatice. Din cauza unei groaznice furtuni 
Ovidius era să se înece. Vânturile abătură corabia sa spre Ma
rea Ionică şi o întoarseră dela coasta ilirică la cea italică. 
istmul Corintic 1-a traversat cu trăsura. f n portul dela Cenchreae 
poetul a găsit o corabie bîne echipată, care îl aduse peste marea. 
E.gee la IJium, de acolo la portul dela Imbros şi la. Samotrache. 
De aici el lasă corabia (probabil cu majoritatea bagajelor) să-şi 
continue- drumul prin Helespont, ,Propontis, Bosfor, dea1ungu1 
tărmului vestic al Pontului până la Tomis. El însuşi trecu la 
Tempyra (pe coasta Traciei) cu o altă corabie spre a-şi con
tinua călătoria (de încă 386 mile) pe jos cu începutul primă-

l) 1n acelaş fel, tot pe calea administrativă , au mai fost goniţi din 
Roma actorii !'morali (lnet. Aug. 45, Nero 16), precum şi femei şi băeţi prosti
tuaţi ()net Pîb. 35). 
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v.erii. In.temperii.le climat-ului, drumurile ne_ospitaliere şi ataciuile 
banditeşti îi îngreunară călători a. 

uSuferinţele îndurate de mine" spune el „sunt prea mari 
pentru a putea fi crezute" Trist. 1 5, 49. Totuşi corpul său slab 
a suportat toate ostenelile. Protectorul său, Sex. Pompeius, care 
pe atunci va fi fost legat al provinciei Moesia inferior, îngriji 
de siguranţa poetului, procurându-i fel de fel de înlesniri (Epist. 
ex. P. lV 5, 33). In sfârşit poetul a ajuns la Tomis, probabil 
în primăvara anului 9. Tomis, o veche colonie milesiană, avea 
pe atunci o populaţie mixtă de Greci, Geţi şi Sarmaţi. Majori
tatea locuitorilor era formată de Geţi. Grecii erau supuşi im
periului Roman în mod direct, pe când barbarii se aflau sub 
ascultarea regelui trac:o-odrizic, vasal al împăratului. Oraşul era 
apărat spre uscat printr'un zid destul de slab şi prinlr'un castel. 
Zidul avea numai o singură poartă, care, după părerea marelui 
arheolog V. Pârvan, era situată acolo unde s' a aflat pe vremuri 
comandamentul corpului V de armată. Contrastul între capitala 
lumei şi Tomis, situat la marginea extremă a imperiului Roman, 
era prea mare pentru ca Ovidius să .se .fi putut sin1ţi bine aci. 
11Un copil al lumei, spune Ribbeck în a sa „Geschichte der 
Rtimischen Dichtung" (ll l9, 00 pag. 319) născut pentru o viaţă 
tihniiă şi lipsită de griji, răsfăţat de cer.ul blând al Italiei şi de 
natura strălucitoare ce oferea fanteziei sale creatoare imagini 
inepuizabile, legat cu toate fibrele inimei sale de frumoasa 
Romă prin toate înlesnirile unei bogăţii asigurate şi prin alese 
raporturi sociale, Ovidius se văzu transplantat într'o stepă pus
tie fără culturi şi arbori, care nu producea nici struguri nici 
poame; în schimb, ogoare slab cultivate, sau lăsate în părăginire, 
pe care n.umai pelinul a1nar creştea". 

ln timpul iernei, când Dunarea îngheţa, cetatea .era ame
ninţată de năvălirile barbarilor cari roiau în jurul oraşului. Ei 
treceau Dunărea cu carele lor acoperite cu coviltire şi trase de 
boi. ln ele se aflau femeile şi copiii lor, precum şi bagajele. 
Barbarii vin ca .păsări hrăpăreţe, jefuind şi pârjolind tot ce 
le iese în cale şi abia, bine văzuţi, se întorc repede, târând în 
captivitate pe bieţii locuitori cu mâinile legate la spate, cari 
aruncă o ultitnă privire asupra gospodăriei lor transfo;nlate în 
scrum. ln timpul sămănăturilor ţăranu1 trebuia să ţină cu o 
mână plugul, cu cealaltă sabia; iar păstorul , cântând din naiu, 
avea totdeauna pe cap un coif. Adeseaori barbarii asaltau ce
tatea asvârlind săgeţile lor înveninate peste ziduri. Atunci poetul 
nostru, care nu era deprins în ale m!lităriei, trebuia să alerge 
şi el, - la semnul dat din turnul de observape -, la zid sau la 
castel, pentru a lua parte la apărarea oraşului. Când primejdia 
era aproape, poetul nu putea să iasă prin poartă ca să se pllmbe 
îngândurat înaintea zidului şi pe „nisipul galben" al plajei, fiind 
oprit de paza portii. Pe străzile oraşului se vedeau adeseaori 
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escadrone de Geţi şi Sarmaţi călări cari, fiind trupe auxiliare 
ale armatei ~omane, mergeau în răsboi u sau se întoarceau clin 
el. Faţa lor era răsboinică şi cumplită, iar prin portul lor naţional, 
adevărate chipuri ale lui Marte. Băstinaşii purtau pantaloni largi, 
iar Grecii, ca.ri vorbeau o limbă elină pocită şi amestecată cu 
cuvinte barbare, au adoptat şi ei portul barbar. lmbrăcămintea 
lor era _ făcută din piei c;usute şi, în timpul iernei, abia faţa li se 
mai vedea, iar din bărbi atârnau ţurţuri de ghiaţă. Părul lor lung, 
ce cădea asupra umerilor, rămânea netuns. Poetul, intenţionând să 
înduioşeze pe prietenii săi dela Roma, asemăna pe băştinaşii 
locului cu lupii. Mai ales Sarmaţii nu cunoşteau legi şi judecăţi 
drepte; în locul judecăţilor aveau duelul judicar, un obiceiu 
scitic despre care ne relatează şi Herodot. 

Din aceste neamuri - spune Ovidius - nimeni nu ştie 
limba latină. ,,Aci eu sunt barbarul, pentru că nu sunt înţeles 
de, nimeni". Dea-ceia Ovictius era nevoit, cel puţin la început, să 
se facă înţeles prin gesturi. 

Iar mai pe urmă a deprins şi limba sarmatică şi mai ales 
cea getică. Ovid.ius nu putea să se împace nici cu aerul, nici 
cu apa de baltă amestecată cu apa -sărată. Se îmbolnăvi grav 
de friguri şi de pleurită ; iar în oraş nu era nici un medic, care 
ar fi putut să-l îngrijească. Mâncărurile ce i se ofereau nu-i 
prieau. Dela sosirea sa, Ovidius suferia de insomnie. Slăbia 
necontenit; părul său negru se încărunti şi obrajii, cari pe v.re
m.uri arătau o culoare sănătoasă, se fngălbeniră, iar pe faţă se 
iviră sbârcituri. Moartea nu-1 îngrQzea, ci numai închipuirea că, 
după învăţăturile lui Pitagora, împărtăşite şi de Geţi, adepţii lui 
Zamolxis, sufletul său îşi va continua traiul printre sufletele bar
barilor. Adeseori era să se sinucidă. Plângerile sale asupra lo
cului şi asupra locuitorilor au exasperat şi pe Tomitani. S'a 
găsit cineva care a interpretat în mod răuvoitor plângerile lui 
Ovidius trimise la Roma. Din cauza muzei sale, poetul nostru 
era acuma să fie surghiunit pentru a doua oară din însuşi locul 
surghiunului. Ovidius se justifică într'o palinodie şi ne arată 
abia acuma cât de bine locuitorii oraşului s'au purtat faţă de eL 

ln baza unor decrete scrise pe tăbliţe cerate, nu numai 
oraşul Tomis, ci şi întreaga Pentapole, l-au scutit pe Ovidius de 
biruri, exprimându-se laude pentru meritele sale deosebite. Cu 
prilejul mortii lui Augustus şi al suirei pe tron a lui Tiberius, 
Ovidius compune o poezie elegiacă în limba getică, ce o recită 
într'o şezătoare Geţilor aduna.ţi~ îmbrăcaţi 1n armura lor de pa
radă. Când Ovidius îşi rosti ultimul vers, se auzi un murmur 
îndelungat de aplauze şi un zârrgănit de tolbe. Astfel Ovidius 
a început să fie socotit ca poet naţional al Geţilor, cărora Je-a 
transmis sentimente de dragoste către imperiul Roman şi către 
dinastie în limba lor naponală, apropiindu-se în poezia sa de 
concepţiile religioase ale Geţilor spre a putea fi înţel.es de ei. 
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La serbările muzicale şi gimnastice aranjate de oraşele greceşti. 
poetul nostru, fiind cel mai cult om al acestor meleaguri, fu 
ales agonotet, preşedintele juriului. Cu altă ocazie fu împodobit cu 
o coroană sfântă. Cererea poetului adresată împăratului, nu mult 
după relegarea sa, prin care nu cerea iertarea, ci numai stabi
lirea unui loc de s.urghiun mai prielnic, a rămas zădarnică. Nici 
scrisoarea adresată lui Coty, tânărul rege-poet al Tracilor, cu 
scopul de a-l determina la un demers în favoarea sa pe lângă 
împărat, nu pare să fi avut vre-un efect simţitor. Nici soţia sa 
nici ,prietenii săi nu îndrăzniră să facă demersurile necesare pe 
lângă î'mpărat. lntr'o scrisoare se plânge de zăbovirea nevestei 
sale. Ovidius roagă intr'o scrisoare pe soţia sa să implore, la 
o ocazie favorabilă, indulgenţa Liviei, fără nici o apărare; căci 
acţiunea iui Ovidius, fiind îndreptată tocmai împotriva Liviei şi 
a fiului ei, ori ce apărare a acestei cauze rele trebuia să-i în
răutăţească situaţia. Şi Fabius Maximus care, fiind cel mai vi
novat la nenorocirea lui Ovidius şi având, deci, cea mai mare 
obligaţie faţă de el; aştepta momentul favorabil pentru a putea 
interveni în favoarea lui Ovidius, socotind că triumful panonic 
al lui Tiberius (13 d. Cr.) ar fi momentul cel mai prielnic pentru 
a ob tine .graţierea, rugă pe Fabi us să se folosească de acest 
prilej. Fabius însă era de altă părere. El aşteptă să se producă 
mai înainte o înstrăinare între Augustus şi Livia pentru a putea 
arata împăratului scopul adevărat ce-l urmărise Ovidius şi 1 îm
preună cu el, toţi ceilalţi cari nutreau aceleaşi vederi. ln anul 
14 d. Cr., Augustus îi race lui Agrippa Postumus o vizită în in
sula Planasia cu intenţia de a-l repatria şi a-l desemni:ţ pentru 
succesiunea tronului. Schimbându-şi atitudinea faţă de Tiberius> 
natural că împăratul a trebuit să-Şi-1!!.9difice Qărerea şi asuQra 1, 
J.ui Ovidius, pe care împăratul a începg! sâ-J ... @ slcfere ca' ~o . 
Vl tma a une gr~i~ttpt~(Run„.m.ş'elai; 1une. Dar 1:lvia a ştiut 
totuşi să rămână. stăpâna situaţiei. Ea aa fl'at- dela Marcia, soţia . 
lui Fabius Maxi mus, intenţia împăratului; urmarea era că Fabius 
Maximus, căzut în disgraţia _împăratului> s'a sinucis. Nu mult 
după moartea lui, moare şi Augustus şi nu este exclus că Livia 
nu era străină de această moarte. Astfel, demersul decisiv în 
favoarea lui Ovidius nu s'a mai putut face de către Fabius 
Maximus. Ovidius a mai întreţinut o corespondenţă vie cu mai 
mulţi alţi prieteni. Dela ei şi mai ales dela soţia sa a aflat 
despre acţiunea intentată de către Ibis împotriva lui. Se ştie că 
Ovidius a încercat, în poeziile sale compuse în exil, să se lin
guşească, în afară de împărat şi pe l.ângă Livia şi fiul ei. Mai 
ales după moartea lui August a compus sus amintita poezie 
getica în onoarea divului August şi a lui Tiberius. Dar toate 
aceste sforţări de a câştiga bunăvoinţa lui Tiberius au rămas 
infructuoase. După suferinţe nespus de mari, îndurate într'un 
exil de aproape 8 ani, nenorocitul Publius Ovidius Naso a de-
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• 
cedat în ziua de 1 Ianuarie 17 d. Cr., în aceiaşi zi ca şi Titus 
Livius. 

N. B. Codex Arnandinus al operei cronologice a lui Hie ... 
ronymus pune moartea lui Ovidius în anul 2032 = 16 d. Cr., iar 
Oxoniensis Middl('hi'llensis şi Puxensis în anul 17 d. Cr. Diver
genţa se explică, probabil, prin faptul că Ovidius a murit în noaptea 
de 31 Decembrie, 16, spre dimineaţa zilei de l ranuarie 17 d. Cr., 
după cum reese din opera lui Caelius Rhodoginus, care .mai 
spune că Ovidius a trăit 7 ani în 1'omis, adică dela 9 până la 
sfârşitul anului 16 d. Cr. Că Fasti l 223-226 nu se referi la 
inaugurarea templului lui (anus făcută în Octombrie 17 d. Cr. , o 
dovedeşte R. Elrv:.raldt în Bursians Jahresberichten, 43 (1885), 
pag. 148. 

Factorii criminogeni. 

· Si,J,punând crimele lui Ovidius unei analize criminologice, 
vo1n afla câ factorii criminogeni trebuie mai degrabă căutaţi în 
mediul ambiant decât în firea poetului. Este adevărat că Ovidius 
avea o inimă moale şi susceptibilă pentru emotine erotice. Vezi 
·Trist J, 1 O, 65. 

Molle Cupidineis nec inexpugnabile telis 
Cor mihi1 quodque levis causa moveret, erat. 

Cum tamen hic essem, minimoque accenderer igne, 
Nomine sub nostro fabula nulla fuit. 

Pael)e mihi puero nec digna nec utilis uxor. 
Dar el avea şi un puternic talent epic şi ce~ace el a putut 

să creieze în acest gen ne arată metamorofozele sale. Apărarea 
lui Ovidius, în suplica adresată împăratului, că talentul său nu 
i-ar permite să abord<:'ze subi<:'cte epice, nu corespunde reali
tăţii. lntr'o altă poezie adresată lui Sullius promite că va prea
mări faptele vitejeşti ale lui Germanicus printr'o epopee eroică, 
încrezându-se în puterile sale poetice. Ep. ex P. IV 8, 33: 

Te1npla domus vobus faciant urbesque beatae 
Naso suts opibus, carmine gratus erit. 

După războaiele civile îndelungate, societatea romană era 
cuprinsă de o psihoză erotică. lncerc:ările sale poetice, compuse 
în acest gen erotic, au găsit un ecou puternic în toate straturile 

. societăţii romane. Trist. lV. lO. 59. 
l\\over,!t ingerrium totam cantata per urbem nomine non 

vero dic;a, Corinna mihi. 
Ovidius care era însurat de timpuriu, s'a distins printr'o 

viată particulară neprihănită. Aventurile povestite de el în ele
giile sale, erotice în majoritatea lor covârşitoare, nu sunt ale 
sale. Poetul le-a inventat în parte pur şi simplu, iar o mulţime 
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<ie alte întâ·mpfări erotice le datoreşte inspiraţiei prietenilor săi, 
printre ei mai ales fui Fabius Maximus. Chiar şi în timpul lui 
Ovidf us s'a întrebat cine ar fi Corinna cântată în tot oraşul. 
Mulţi cercetători moderni sunt dispuşi să creadă că Corinna este 
un nume născocit, căruia nu i-ar corespunde nici o fiinţă reală . 
Dar mai aproape de adevăr este presumţia că Corinna ar fi o 
amantă a unuia dintre prietenii puternici ai lui Ovidius. Acela 
pe care Ovidius l-a venerat mai mult, ca să se ridice şi el, 
era Fabius Maximus, înrudit prin soţia sa Marcia cu însuşi 
August. 

Pentru elucidarea relaţiilor lui Ovidius cu Fabius Maximus 
·şi pentru aprecierea influenţei fatale ce acest personagiu a exer
citat asupra lui Ovidius, este de o mare importanţă prima, odă 
,din cartea 4-a a lui Horaţius. In această odă Fabius Maximus, 
pe atunci în vârstă de vre-o 28 sau 29 ani, este înfăţişat ca un 
om dedat plăcerilor sensuale ale vieţii. Despre Fabius Maximus, 
Horaţius spune în aceiaşi Odă că el va ridica zeiţei Venus o 
vilă de marmură lângă lacul Alban, în care zeiţa va fi sărbă
torită cu tot fastul ce i se cuvine. Veselul holteiu întreţinea le

,gături amoroase cu frumuseţile celebre ale timpului său. Ovidius 
însă, pentru a fi pe placul patronului său, compunea elegii ero
tice i'nspirate chiar de însuşi Fabius. Aventurile erotice enarate 
de Ovidius în Amores nu sunt ale lui ci, în mare parte, ale 
patronului său. Numai astfel putem să înţelegem cuvintele lui 
·Ovidius Trist, II. 340: Et falso movi pectus amore meum> ceea-ce 
vrea să zică că sentimentele ce Ovidius le exterioriza în poe.:. 
ziile sale, în realitate nu erau ale sale. Ovidius ne spune că el 
avea obiceiul să recite poeziile sale lui Fabius Maximus, căruia 
ele i-au plăcut. Incurajarea lui Fabius Maximus şi succesele 
sale literare l-au îndemnat pe poetul nostru să se afirme mai 
cu deosebire în acest gen poetic. Asupra relaţiilor strânse ce 
au existat între Ovidius şi Fabius Maximus ne lămureşte elegia 
Ex-Ponto III. 3., adresată lui Fabius Maximus. Această elegie 
cuprinde un dialog între zeul Amor şi poet. Poetul învinueşte pe 
învăţăcelul său Amor de nenorocirea sa, iar Amor se apără şi 
jură că el a învăţat dela maestrul său numai ceea-ce este permis, 
iar nu adulterul. Ovictius ar avea un alt păcat mai mare, asupra 
căruia el nu ar putea să spună că este strein de el. Acest dialog, 
adresat lui Fabius Maximus, cuprinde unele învinuiri la adresa 
lui Fabius Maxim us, care a ştiut să se folosească de geniul şi 
de prietenia poetului pentru înfrumuseţarea şi înveselirea vieţii 
sale personale şi pentru scopurile sale politice. Poezia erotică 
i-n absorbit poetului multe energii, răpindu-i totodată mult timp, 
aşa încât puetul nu a mai avut răgaz să se dedice planurilor 
sale epice. Ovidius ar fi putut să preamărească faptele vitejeşti 
ale lui Tiberius şi ale lui Drusus, dar Fabius Maximus, adver
.sarul politic al Claudienilor l-a îndreptat spre poezia erotică. 

AoaleJe Dobrogei 10 
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Astfel cred că trebuiesc înţelese versurile Ex Pont. Ul. 3. 31 .. 

Nec me Maeonio consurgere carmine, nec me 
Dicere magnorum passus es acta ducum. 

Deşi Ov.idius îi certific~ lui Fabius Maximuş că el a dez
aprobat opera intitulată ..,Arta de a iubi", totuşi acest lucru este 
neverosimil, căci în elegia Ex Ponto 111. 3 .. unde poetul grăeşte 
în aparenţă amorului, iar de fapt lui Pabius Maximus, Ovidius 
spune : 

Nec satis id fuerat. stulto quoque carmine feci, 
Artibus et posses non rudis esse meis. 

Se înţelege dela sine că Ovidius nu putea să-i spună lui 
Fabius Maximus în faţă că el a aprobat Arta de a iubi, ci este 
în interesul său să-l spele pe Fabitis Maximus,, consilierul îm
păratului, dela care aştepta mântuirea. Cf. Trist. Ul L, H unde 
spune că nu făcuse nici pe cel mai bun prieten părtaş al secre
tului său. Acelaş Fabius Maximus, care a încurajat poeziile las
cive ale lui Ovidius, l-a implicat pe poet şi în complotul său 
împotriva Liviei şi a lui Tiberius. Datorită discreţiunei celor 
descoperiţi, Fabius Maximus a putut să-şi păstreze situaţia. Fa
bius Maximus avea deci cea mai mare obligaţie faţă de Ovi
dius. Cu prilejul triumfului panonic al lui Tiberius la 13 d. Cr., 
Ovidius îl roagă pe Fabius Maximus să facă un ~emers pentru 
rechemarea sa ; totuşi Fabius Maximus a aşteptat un moment 
mai favorabil 1). ln anul 14, bătrânul Augustus caută să sa 
sustragă infl uneţei soţiei sale Li via, fiind hotărât să rechenH.'.· 
din exil pe nepotul său Postumus Agrippa. La această intenţiune 
a fost povăţuit de Fabius Maximus, care ştia că Ovidius va 
putea să fie numai atunci rechemat, când înfluenţa Liviei şi a 
lui Tiberius asupra împăratului vor înceta. De fapt împăratul a 
început să-şi schimbe părerea asupra lui Ovidius, considerân
du-l ca victima unei erori. Impăratul, care se plângea de pustiul 
produs în familia sa, ce l-ar sili să-şi facă pe fiul vitreg suc
cesorul tronului, şi-a dat în fine seama că Ovidius a sprijinit 
pe o descendentă a lui la înfăptuirea unui plan îndrăzneţ. Când· 
Fabius Maximus punea la cale rechemarea lui Postumus Agrippa, 
era condus nu numai de consideraţii dinastice, ci şi de simţul 
de obligaţie faţă de Ovidius. Ovîdius a regretat foarte mult 
moartea lui Fabius Maximus, care a decedat înainte de a-şi 
face demersul hotărâtor pentru revocarea lui şi cu drept cuvânt 
Ovidius a putut să exclame: Socot că eu sunt cauza morţii lui 

I) Vezi Mommsen, op. cil. pag. 541. O intervenţie pripită ar fi putut sit 
compromită pe Fabius Ma~imus; căci în1acest caz, el ar fi putut să fie bănuit 
complice, cf. Trist. IV 4, 25: Quo vereare minus, ne sim tibi crimen amicus. 
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Fabius Maximus 1). Şi într'adevăr, după cum Fabius a fost 
cauz.a prăbuşirii lui Ovidius, Ovidius, la rândul său, a fost 
cauza morţii lui Fabius. Planul secret al lui Fabius Maximus a 
fost divulgat de nevasta sa, Marcia, împărătesei Livia. După 
aceasta a urmat o scenă între Livia ş·i August şi când Fabius 
Maximus a venit să-i ofere Caesarului salutul obişnuit de dimi
neaţă, Augustus 1-a alungat din casa sa. Această ruşine Fabius 
nu a putut să o supoarte şi s'a sinucis 2). 

Cu drept cuvânt Ovidius a putut să previe pe un prieten 
să se ferească de „nume mari" (Trist. 1. III 4, 4) căci un astfel 
de nume mare era şi Fabius Maximus care a nenorocit şi pe 
Ovidius. Faptul că Ovidius s'a pretat la o activitate, atât literară 
cât şi politică, după dorinţa lui Fabius Maximus, nu-l scuteşte 
pe deplin pe poetul nostru, aşa încât crimele sale trebuiesc 
considerate ca un produs al factorului subiectiv cât şi al me
diului acnbiant. Chiar în înscripţia sa funerară păstrează secretul, 
înfăţişându-se acolo ca victimă a geniului său. Ovidius şi-a dat 
seama că partea frumoasă a acţiunei sale nu poate fi scoasă în 
evidenţă, căci „astfel cauza sa ar fi suferit o înrăutăţire. Dacă 
acel „color", în timpul vieţii Liviei şi a lui Tiberius nu a 
putut să fie întrebuinţat la apărarea sa, astăzi nu mai poate lipsi 
dela justificarea lui Ovidius; căci marele poet era pătruns de 
un înalt patriotism când vroia să creeze în persoana lui Deci
mus Junius Silanus un succesor vrednic al lui Augustus în locul 
lui Tiberi us atât de odios. 

1) Ep. ex. P. lV. 6, 9. 
Certus eras pro me, Fabiae lux, Maxime, gentis, 
Numen ad Augustum supplice voce loqui. 
Occidis ante oreces, causamque ego, Maxime, mortis ... 
Nec fueram tanti ... me reo r esse tuae. 
1am timeo nostram cuîquam mandate salutem : 
lp:-um morte tua concîdit auxilium. 
Coeperat Augustus deceptae ignoscere culpae; 
Spem nostram terras deseruitque simul. 

2) Tacit. Ann. l 5 : Haec atque talia agitantibus gravescere valetudo 
Augusti, et quidam scelus uxnris suspectabant. Quippe rumor incesserat, 
paucos ante menses Augustum, eiectis consciis et comite uno Fabio Maximo, 
Planasiam vectum ad visendum Agrippam ; multas illic utrîmque lacrimas 
et signa caritatis spemque ex eo fore ut iuvenis penatibus rederetur. Quod 
Maximum uxori Marciae aperuisse, illam Livîae gnarum id Caesarî; neque 
multo post extincto Maximo, dubium an q uaesita morte, auditos in funere 
eius Marciae gemitus semet incusantis quod causa exilii marito fuîsset. 

O variantă a aceluiaş fapt găsim la Plutarch, $cripta morali-a, vol. l. 
p. 142 u. ed. Didot, 1856. l'tepi &.ooi,svx.te1.<; = nota 5. 
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' 
Greşala lui Ovicfius şi opinia publică. 

Cauzele aparente ale relegării lui Ovidius erau cunoscute 
contimporanilor săi. Toată lumea I-a discutat ca pe un „pu
blicus reus" (vezi nota 11). Se ştia că Publius . Ovidius Naso a 1 
înlesnit, sau .cel puţin nu s•a împotrivit întâlnirilor amoroase ale 
Juliei cu Decimus Junius Silanus, făcându-se astfel complice la o 
crimă de lese majestate. S'au găsit însă oameni cari au atribuit 
lui Ovidius şi alte intenţiuni ascunse. De acea el se apără că, 
săvârşind păcatul din imprundenţă, nu a avut nici o intenţie şi 
că nu a urmărit nici o altă crimă mai mare. Se ştie că un duş
man al lui Ovidius a recitat împăratului unele locuri din Ars 
Amandi, care aveau darul să înfăţişeze pe poetul nostru într'o 
tumină compromiţătoare. Este ,cel loc din Ars Amandi (li 573 
ş. i.t.) în care poetul reproşază lui Apollon, că el· a descoperit 
adulterul Venerii cu Vulcanus în loc să oblige pe .zeiţa fru
museţii la o favoare prin păstrarea secretului. Acest loc, pus în 
legătură cu indulgenţa excesivă a lui Ovidius faţă de nepoata 
împăratului, a putut să deştepte bănuiala în minţile unor duşmani, 
ca şi cum Ovidius ar fi căutat să profite de imoralitatea Juliei. 
De aceea Sidonius Apollinaris (Carm. 23, 159) indentifică pe 
Corina cu Julia, al cărei amant ar fi fost însuşi poetul. Alţii 
lnsă. şi mai ales cei din- jurul lui Tiberius şi al Liviei vor fi 
întrezărit că Ovidius favorizase un raport de dragoste intre-Ju-
lia şi Decimus Junius Silanus cu scopul de a îndepărta pe Ti
berius. Ovidius, mărturisind indulgenţa sa fată de perechea adultera, 
produsă, după cum el asigură, din teamă, contestă că el ar fi 
urmărit vr'un plan oolitic, sau că el ar fi autorul moral al acelor 
întâmplate. Vezi Trist. IV 4 35 ... 

sed in omnibus ac!is 
Ultima si demas vita tuenda mea est. 
Hanc quoque, qua perii, culpam scelus esse negabis 
Si tanti .series sit tibi nota mali. 
Aut timar aut error nobis. prius obfuit error. 
A! sine me fati non meminisse mei. 
Neve retractaado nondum coeuntia rumpe 
Vulnera. \71x illis proderit ipsa quies 
Ergo ut iure damus poenas, sic abfuit omne 
Peccato facinus consiliumque meo. 

Cf. Dig. 47, 2, 50, 3 consilium dare videtur, qui persuadet 
et impellit atque instruit consilio. 

Mai clar se exprimă cu privire la Tiberius în Ep. Ex. P. 
II. 2. 15. 

Est mea culpa gravis, sed quae me perdere solum 
Ausa sit, et nullum maius adorta nefas. 
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Mai ales protestează împotriva imputării cum că el ar fi 
atentat în contra capului lui Caesar. In privinţa aceasta Ovîdius-
are desigtţr dreptate, dar nu putem să-l credem că era un simplu 
protector involuntar al tinerei perechi. Ovidius putea foarte uşor 
să. se apere astfel ; căci cine putea să-i dovedească planul ce-l 
urmărise în deplin acord cu Fabius Maximus şi cu ceilalţi păr
taşi ai camarilei ? 

Fidelitatea lui Ovidius. 

Intr'o elegie (Trist. III 4)1 ) Ovidius se adresează unor prie
teni ai săi cari, în urma nenorocirei ce 1-a lovit, au întrerupt 
deodată relaţiile cu el, promiţându-le că nu le va trăda secre
tele lor. Aceia cari au iubit, să iubească fără nici o teamă din 
partea sa şi mai departe. Reiese deci, că un raport de dragoste, 
despre care Ovidius avea eunoştinţă, a fost descoperit. Denun
ţătorul, nefiind cunoscut, prietenii lui Ovidius puteau să creadă 
că însuşi poetul era trădătorul, căzut victimă a indiscreţiunei 
sale proprii. Le mai era poate şi teamă că el va putea să-i 
trădeze, fie ca să- şi uşureze situaţia, fie silit de autorităţi. De 
fapt„ ne spune Ovidius în cartea a doua (Trist. II 5), că mulţi 
tineri, bărbaţi şi femei, ţineau mult să facă cunoştinţa poetului, 
autorul Artei de a iubi, şi că această împrejurare avusese con
secinţi dezastruoase pentru el. Casa sa era întotdeauna frequen
lată de prieteni iubitori de literatură uşoară şi doritori de viaţă. 
Cu toate acestea, cinstea casei sale a rămas neprihănită. Este 
drept că Ovidius cunoştea tainele unor tineri cari, încrezându-se 
în el, îl făceau părtaş al tainelor lor amoroase. Dar niciodată 
Ovidius nu a căutat să afle aceste taine şi nici odată Ovidius 
nu va fi avut irrdulgenţa excesivă să le ofere căminul său pentru 
scopuri imorale. Cazul Juliei şi al lui Decimus Junius Silanus 
însă se prezintă cu totul altfel. Aci nu putea să fie vorba de 
un simplu raport de dragoste, ci şi de o apropiere politică 
între două persoane care, unite între ele şi sprijinite de aderenţii 
lor, puteau să producă o schimbare politică de o mare impor
tanţă. Se pare că în casa lui Ovidius nu s'au petrecut numai 
întâlnirile între Decimus Junius Silanus ş i Julia, ci că acolo era 

l) Trist. 111 4, 71, şi urm.: 
Nec meus indicio latitantes versus amicos 
Protrahit. occulte siquis amabat, amet 
Scite samen, quamvis longa regione remotus _ 
Absim, vos animo semper adesse meo. 
Et quam quisque potest, aliqua mala nostra levate 
Fidam proiecto neve negate manum 
Prospera sic maneat vobis fortuna nec umquam 
Contacti simili sorte rogetis idem 
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sediul tuturor acelor cari unelteau împotriva succesiunei lui 
Tiberius. Interesele literare şi erotice erau pentru mulţi dintre ei 
numai un simplu pretext. Când Ovidius îi asigură pe prietenii 
săi, că el nu le va trăda raporturile lor amoroase, atuncj trebuie 
să înţelegem această" asigurare lntr'un mod mai larg. că el nu-i 
va trăda de l0e nici pentru relaliile lor amoroase şi nici pentru 
aderarea lor la complot. 1 

Căci în elegiile sale destinate publicaţiei n'a putut să facă 
vre-o aluzie mai străvezie la participarea lor la complot. Pentru 
discreţiunea sa, relegatul cere prietenilor săi persol}.ali şi po
litici ca să-l ajute numai cu ceeace fiecare poate. Cu o credinţă 
fără pereche, nenorocitul poet a păstrat secretu! complotului, al 
cărui ţap ispăşitor el a fost, cruţând mai ales pe Fabius Ma
xirnus, <;are a rămas nedescoperit, până ce soţia sa l-a trădat. 

Credinţa lui Ovidius merită să fie relevată cu atât mai 
mult, cu cât el, prin trădarea complicilor săi la această crimă 
de lese majestate, ar fi putut să . obţină iertarea sa. Cf. Momrnsen, 
Rornisches Strafrecht, pag. 504; nota 2 (indicium profiteri). 

"Erroru şi „timorl(. 

De mai multe ori Ovidius ne spune că povestea erorii 
sale ce l-a înşelat, nu ar fi nici scurtă şi nici sigură şi că . la 
baza erorii sale stă o serie de întâmplări 1). Această eroare era 
de natura complexă 2). Juridiceşte vorbind, avem de a face cu 
un ,,error in cogitando''. Dacă Ovidius ar fi desvoltat motivele 
ce l-au determinat să ia parte la un complot împotriva fui Ti
berius, protejând apropierea între nepoata împăratului şi ami
cul lui Caesar, el ar fi trebuit să arate situaţia nenorocită a di
nastiei imperiale, soarta lui C şi a lui L. Caesar, cea a lui Aemi
lîus Paulus, soţul Juliei, şi cea a fui Agrippa Postumus. El ar fi 
trebuit atunci să mai vor-bească despre intrigile Liviei şi ale 
fui Tiberius (lucru atât de primejdios), despre însuşi împăratul 
care era mâhnit că vlăstarii săi au pierit unul după altul. Eroa
rea sa era că„ ceeace face el, nu este nici în dauna dinastiei şi 
nici în cea a statului. In această eroare a sa, Ovidius va mai 
fi fost întărit şi de Fabius Maximus, de Decimus Junius Silanus 
şi de Julia. El nu a putut să-şi închipuie ţă un plan al celor 
doi arnici ai lui Caesar va putea fi tn urmă desaprobat de trn
părat. El era ferm convins că ceeace face este bine şi frumos. 
Că tinerii neastâmpăraţi vor abuza de ospftafitatea sa largă, că 
relaţiile politice şi prieteneşti ale musafirilor iluştri vor degenera 

I) Trist. IV 4 35; Trist. III 6, 25 = Ep. ex. P, I 6. 21. ' 
2) Ep. ex P. II 3, 65. 

Ut tamen audita est nostrae tibi cladis origo 
Diceris erratis ingemuisse me!s. 

www .ziua constanta. ro 



- 151 -

într'un stuprum, n1c1 aceasta el nu a putut să o prevadă. lată 
pentru ce Ovidius putea să se socoată ca o victimă a unei jn
şelăciuni provenită din optimismul său naiv şi din lipsa sa de 
neprevedere. Cu drept cuvânt Ovidius putea să spună că el era 
acela ce fusese rănit. Perechea ilustră, ce se socotea mai presus 
de legi şi de normele morale, a mers atât de departe în incon
ştienţa sa, încât Ovidius putea să devină martor ocular al unei 

' scene imorale. Abea atunci Ovidius şi~a dat seama ce urmări 
fatale ar putea să survină din această indulgenţă. 

Acuma n'a mai putut să fie vorba despre o eroare, căci 
.acum el -era sigur că în casa sa s'a petrecut o crimă împotriva 
pudoarei şi el nu mai putea să· fnvoace vre-o scuză satisfăcă
toare. De fapt poetul mărturiseşte că el era cuprins de eroare 
numai la început (Trist. III. 5, 26: Principiumque mei criminis 
error habet; Trist. IV, 4, 39: aut timor aut error nobis prius 
obfuit error) şi că, deci, numai o parte a păcatului său ar fi 
scuzabilă (Ep. ex. P. I. 7, 41 : Quod misi deJicti pars ex
cusabilis esset, parva relegari poena futura fuit. Ii place lui 
Ovidius să se dea drept victimă a naivităţii şi a credulităţii 
sale (Trist. 3, 6, 35; 1, 2, 100, stultitia: 'Trist. l, 5, 42, simpli
citas). Aceia cari l-au indus în eroare erau, în ceiace priveşte 
chestiunea politică a succesiunei la tron, Fabius Maxi mus,, O. 
Junius Silanus, cei doi amici ai lui . Caesar, şi Julia, nepoata 
împăratului, iar în ceiace priveşte moralitatea relaţiilor, perechea 
adulteră. Aceiaşi neprecauţiune l-a făcut să compună Arta de a 
iubi (Ep. ex. P. III, 3, 37 stultum carmen) şi să facă în unele 
elegii ale sale, scrise în exil, aluzii jignitoare la adresa băştina
şHor (Ep. ex. P. IV, 14, 18: Plectar et incauto semper ab ingenio). 
Chiar şi în epitaf atribue peirea sa geniului său lipsit de pre
cauţiune; căci în versul Trist lll, 3, 74 ingenio perii Naso poeta 
meo, trebue, după cum ne dovedeşte Ep. ex. P. IV 14, 18, sub
înţeles atributul „incauto" ; vezi Trist. II 544. Lipsa de preve
dere şi precauţiune s'a manifestat atât în activitatea sa literară 
cât şi în acţiunea sa politică. 

Eroarea poetului fiind împrăştiată (referitor la moralitatea 
relaţiunilor între O. Junius Silanus şi Julia a intervenit un alt 
factor sufletesc, care I-a împiedecat să curme aceste întâlniri 
amoroase în casa sa şi să denunţe cazul împăratului, adică teama 
(Ep. ex. P. 2, 2, 17 şi Trist. IV, 4, 39). Această teamă se ex
plică prin Amores II, 2, unde poetul arată primejdiile ce ameninţă 
pe acela care nu ştie să păstreze un. secret amoros. 

ln Joc să reacţioneze, Ovidius a preferat să tacă , poate 
.pentru că el mai avea speranţe că alianţa matrimonială nu va 
intârzia prea mult. ln fine, desnădăjduind că din aceste relaţii 
a1e Juliei cu Decimus Junius Silanus vor rezulta urmări bune, 
pleacă în insula EJba, probabil pentru a fi în apropierea lui 
Postumus Agrippa, prin a cărui reîntoarcere s' a putut obţine 
înlăturarea lui Tiberius. 
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Rolul c ivilizato r al lui Ovidius pe meleagurile noastre. 

P urtarea lui Ovidius printre locuitorii aceastor meleagu1:i 
nu era numai ireproşabilă din punct de vedere moral, ci Ovi
dius merită toate laudele şi pentru rolul său de crainic şi pro
motor al civilizaţiei romane. E ştiut că Geţii „cei nemuri tori" 
erau adepţt.i lui Zamolxis. Cu o jumătate de veac mai înainte. 
regele Boiribista, în urma sfatului dat de preotul-Zeu Deceneu. 
a ridicat moralitatea poporului său prin stârpirea viţei de vie. 
Geţii ţineau mult la curăţenie, atât cea sufletească cât şi cea tru
pească. Sobrietatea era la ei o poruncă religioasă. Ei se ab
ţineau deci dela vin şi poate chiar, într'o măsura oarecare, dela 

, carne. A trăi neînsurat şi a se abţine dela plăcerile trupeşti era 
c.onsiderat ca un merit. Noi ştim, că viaţa particulară a lui 
Ovidius, abstracţie făcând de literatura erotică - concepută 
după gustul patronilor săi - era neprihănită. Nici înainte de a 
fi relegat, Ovidius nu prea iubea plăcerile vinului şi ale jocului 
de hazard. Un altul tn locul lui Ovidius s'ar fi dedat poate, în 
exil, beţiei şi destrăbălărei pentru a-şi scufunda durerile sale în 
plăceri ameţitoare, ceace au făcut mulţi alţi relegaţi, sfidând 
pe zei şi pe oameni. Ovidius însă, turmentat de chinuri sufle
teşe. şi de griji fa.miliare pe de o parte. şi pe de altă parte 
respectând susceptibilităţile ambianţei sale, şi-a păstrat onesţi
tatea şi autoritatea morală. Ne putând altfel, şi-a căutat mân
gâerea în muza sa, ferindu-se de vin, de jocul cu zaruri şi de 
femei. .(Ep. ex. P. l 10; 29). 

Agricultura şi păstoritul din ·pământul acesta se aflau, 
din cauza situaţiei primejduite, pe o treaptă foarte înapoiată. 
Ovidius ne vorbeşte despre încercările sale şi despre intenţiu
nea sa de a face agricultura şi păstoritul pe aceaste meleaguri, 
fireşte cu metode mai înaintate, ca ~oşier şi proprietar al unui 
parc întins, fiind priceput în astfel de munci 1) • . Aceste strădanii,. 

1) Ep. ex. P. I, 8, 4l ş. urm. : 
Non meus amissos animus desiderat agros, 
Duraque Peligno conspicienda solo, 
Nec quos pîniferis positos in collibus hortos 
Spectat Flaminiae C!odia iuncta viae 
Quos ego nescio cui colui, quibus ipse solebam 
Ad sata fontanas, nec pudet addere aquas: 
Sunt ubi, si vivunt, nostra quoque consita quaedam, 
Sed non et nostra poma legenda manu 
Pro quibus amissis utlnquem contingere possit 
Hic saltem profugo gleba colenda mlhi I 
lpse ego pendentis, liceat modo, rupe cape!las, 
lpse velim baculo pascere nixus oves. 
lpse ego ne solicitis insistant pectora curis, 
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deşi infructuoase din cauza deselor năvăliri ale barbarilor, con-, 
stitue un titlu de mare onoare pentru poetul nostru, care se 
arată aci ca un homo vere Romanus, din timpurile vechi, când 
consuli şi dictatori fuseseră chemaţi dela plug şi ca un pro
motor al civilizaţiei Romane. (Cf. Varro r. r. lll, 9. Romanorum 
vero populum a pastoribus esse ortum quis non• dicit? 

Cato r. r. pr. 2 et virum bonum q uom laudabant, ita 
laudabăfit: bonum agricolam bonum colonum, ampHssime lau
dari existimabantur, qui ita laudabantur. Cicero de oftic. I 42' 
151 : Omnium &utem rerum ex quibus alîquid acquîritur nihH 
est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine 
libero dignius. 

El, care nici odată nu făcuse armata, dădea în Tomis
locuitorîlor, mai ales Geţilor, cei mai viteji şi cei mai drepţi din 
toţi Tracii, ,,un frumos exemplu" de îndeplinirea îndatori
rei, luând parte la apărarea cetăţii, ori de câte ori se auzea 
semnalul dela turnul de observaţie. Ca să se înţeleagă cu băş
tinaşii, Ovidius a învăţat limba sarmată, dar mai cu seamă 
limba getică, încât îi venea uşor să facă versuri getice. După· 
moartea lui August, s'a ţinut o serbare de comemorare, cu 
care prilej Ovidius recită luptătorilor Geţi o poezie profund sin1-
ţîtă, compusă în limba ţării.· Pentru a fi pe înţelesul Geţilor 
,,nemuritori", le-a arătat că numai corpul lui August a pierit,. 
nu însă şi sufletul său, care a trecut în locaşurile eterice. Ori, 
tocmai aceasta era credinţa Geţilor despre sufletele neprihănite. 
Astfel Ovidius a ştiut să înspire barbarilor patriotismul roman 
chiar prin graiul lor. Prin această poezie şi probabil prin mai 
multe altele Ovidius a început să fie socotit, pe lângă legendarul 
Orpheu şi tânărul rege trac Cotys, poet na,ţional al Geţilor. 
Faptul că Ovidius a ştiut să compună poezii în limba Getică
dovedeşte nu numai că el a pătruns în tainele sufleteşti ale 
acestui popor, ci şi că Geţii au avut o comoară de poezii po
pulare, de unde Ovidius şi-a împrumutat limbagiul poetic. Faţă 
de barbari poetul se arăta foarte uman şi comunicativ. El le 
vorbea câteodată despre nenorocirea ce l-a lovit, deşteptând 
astfel compătimirea lor. El locuia într'o casă neconfortabilă. 
Adesea ori locuitorii puteau să-l vadă pe plaja „galbenă de 
nisip" plimbându-§,e îngândurat şi trist în sus şi în jos şi. 

Ducam ruricolas sub iuge curva boves 
Et discam Getici quae norunt verba iuvenci 
Adsuetas illis adiciamque minas 
lpse manu capulum pressi moderatus aratri 
E.xperiar mota spargere semon humo 
Nec dubitem longis purgare Jigonibus herbas 
Et dare iam sitiens quas bibat hortus, aquas 
Unde sed hoc nobis, minimum quos inter et hostem 
Discrimen murus clausaque porta facit? 
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,.aşteptând sosirea unei corăbii. Pentru meritele sale, pe care 
poetul nu le specifică, i s'a acordat o onoare unică în felul ei. 
Tomitanii şi apoi chiar confederaţia celor 5 oraşe (Pentapola) l-au 
scutit de ·uri ce f mpozit prin decrete scrise pe table cerate cu prile
jul serbărilor muzicale şi gimnice aranjate de aceste oraşe. Ovidius 
·fu ales agonotef, fiind cel mai cult om al acestor meleaguri. 

Tânărului rege poet Cotys îi trit:nete o scrisoare, prin care 
îi solicită o intervenţie pe lângă împărat în favoarea sa, dân
du-i fel de fel de învătituri aşupra îndatoririlor unui rege şi 
.asuP,ra frumuseţei mărinimiei. Intre el şi Tornitani s'a născut 
un raport de simpatie reciprocă. Ovidius recunoaşte că nici 
chiar Sulmonienii, printre cari s'~ născut, nu ar fi putut să-i 
arate m.ai multă dragoste de cât Tomitanii. Cu toate acestea 
•Ovidius nu era orb faţă de numeroasele inconveniente şi lipsuri 
ce le găsea aci. El critică justiţia barbară a duelului judiciar, 
,cruzimea şi sălbăticiile războinice ale barbarilor, portul lor 
mâncărurile lor, lipsa de medici, casele neconfortabile, femeilţ 
.,ce nu cunosc toarcerea lânii ş. a. Faptul că barbarii nu au nici 
un respect de armata romană şi de suveranitatea poporului 
roman, îi umple inima de durere (Ep. ex. P. I 2, 83). Tot' aşa 
îi pare rău că nimeni dintre barbari nu ştie limba l:atină şi că 
·limba elină ce se vorbea aci e copleşită dr. barbarisme. Dar 
aceste critici Ovidius nu le face din ură, ci ele isvoresc din 
vădita dorinţă a omului' cult, de a îndrepta lipsurile prin civi
lizaţia binefăcătoare a lumei romane. 

Astfel Ovidiu a îndeplinit aci o operă de misionar şi de 
promotor al civilizaţiei romane. 

O încerc'!-re de şantaj asupra internatului Ovidius. 

După cele arătate mai sus, acţiunea lui Ovidius era îndrep
tată împotriva lui Tiberius spre a-l înlătura dela succesiunea tro
nului. In temeiul hotărârei luate în ziua de 27 Iunie an. 4, Augustus 
a adoptat pe Tiberius care, la rândul lui, a trebuit să adopte 
·pe Germanicus. Germanicus, fiind descendent al ambelor linii, 
atât al celei I uline, cât şi al celei Claudiene, avea drepturi mai 
mari la succesiunea tronului decât Tiberius, tatăl său· adoptiv. 
In urma adopţiunei, el trebuia să cedeze lui Tiberius prioritatea, 
resemnându-se doar cu perspectiva de a-i urma lui Tiberius după 
moartea acestuia. Cu toate acestea Germanicus i-a păstrat tatălui 
său adoptiv cea mai mare credinţă, punându-şi chiar viaţa în 
joc întru apărarea tronului lui Tiberius 1). ln afară de Augustus 

I) Tac. Ann. l, 35: et si (se. Germanicus) vel!et imperium, promptas 
res ostentavere. Sum vere quasi s.celere contaminaretur praeceps tribunal! 
-0esiluit. opposuerunt abeunti arma, minitantes ni regrederetur; at llle moritur 
ipotius quam fidem exuetet clamitans, fettum a Jatere diripuit elatumque 
,deferebat in pectus proximi prensam dextram vi adtenuissent. 
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şi de Livia, nimeni nu ar fi putut să exercite o înrâurire mai 
puternică asupra lui Tiberius decât tocmai Germanicus, deşi se 
ivise, mai ales după moartea lui Augustus, o o~recare tensiune 
între Germanicus şi Tiberius, care bânuia pe Germanicus că el 
vrea să-i răpească tronul. Questorul 1 ui Germanicus era pe atunci 
P. Suillius Rufus, un om corupt şi venal, deş·i înzestrat cu o cul
tură considerabilă. Iată ce ne spune Tacitus despre acest individ 
imoral (Ann. IV. 31); At P. Suillium quaestorem quondam Ger
manici, cum ltalia arceretur. convictus pecuniam ob rem iudi
candam cepisse, amovendum in insulam censuit, tanta conten
tione animi, ut iure iurando obstringeret e re publica id esse. 
quod aspere acceptum ad praesens mox in laudem vertit re
gres:so Suillio ; quem vidit sequens aetas praepotentem venalem 
et Claudii principis amicitia diu prospere. numquam bene 
usum 1) ••• 

Pe când Ovidius era în Tomis, soţia sa Fabia, pe care 
poetul o luase ca văduvă tânără, îşi căsători fiica din prima 
căsătorie tocmai cu acest Suillius. o·eşi cam târziu, Suillius îi 
trimite lui Ovidius o scrisoare, prin care îi pune în vedere un 
eventual demers al şefului său Germanicus pentru revocare. Cu 
toate că Suillius nu făcuse nici un pas ·pentru Ovidius, neno
rocitul poet îi mulţumeşte pentru bunavoinţa de a-l ajuta (Ex 
Ponto IV 8). 

Ut iam nil praestes, animi sum factus amici 
Debitor, et meritum velle iuvare voco. 

Serviabilul ginere al soţiei lui Ovidius trebuie să fi făcut 
în scrisoarea sa aluzie la simţământul de recunoştinţă al lui 
Ovidius care, fiind numai relegat, era încă privit ca om înstărit. 
De altfel Ovidius nu ar fi putut să-i dea lui Suillius un răspuns 
atâţ de răspicat, exprimat în următoarele versuri; Ex Ponto IV, 
8. 31, ş. u. 

Nec tibi de Paria statuam, Germanice, templum 
Marmore. carpsit opes illa ruina meas. 

Templa domus vobis faciant urbesque beatae 
Naso suis opibus, carmine gratus erit. 

Prin aceste cuvinte nenorocitul poet îi dă lui Suillius de 
înţeles că, din cauza. relegărei sale, banii săi s'au irosit şi că el 
ar putea să-şi arăte recunoştinţa numai printr'o poesie epică 

1) Tac. Ann. JV, 31 : fostul chestor ai. lui Oermanicus, P. Suillius, fu 
exilat din Jtalla pentru că luase bani ca judecător. Cerând însă să fie exilat 
într'o insulă, Tiberiu puse atâta îndârjire, încât se jură că cererea lui era 
spre binele repubHcei. lndârjirea lui fu privită rău pentru un moment; mai 
târziu insă fu pomenită spre lauda Jui. Întorcându-se din exil, Suillius de
veni în adevăr atot-puternic şi venal la curtea lui Claudiu. El se servi de 
prietenia împăratului multă vreme şi totdeauna în rău. (Lovinescu). 
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prea măritoare a faptelor vitejeşti săvârşite de Germanicus. Din 
pricina raportului de rudenie, ar incumba lui Suillius datoria să 
implore pe Germanicus în favoarea relegatului, a cărui viaţă, în 
afară de o singură greşeală, ar fi neprihănită. Suillius nu ar 
avea de ce să se ruşineze de acest raport de rudenie, dată fiind 
nobleţea înaltă a lui Ovidius. Dacă Suillius, după primirea acestui 
răspuns, a mai intervenit pe lângă Germanicu·s, - este necunoscut. 
In tot cazul este problematic, dacă însuşi Germanicus a făcut 
vreun demers pe lângă tatăl său adoptiv pentru un om care 
păcătuise împotriva acestuia. Fapt este că Oviditis a rămas în 
T0mis până la moartea sa. 

Nefiind în starea sufletească pentru a compune o nouă 
poezie epică în onoarea lui Germanicus, îi dedică fastele sale, 
destinate la început lui August, într'o formă prelucrată, dar 
neterminată. Aceia, cari socot că Ovidius a căutat să-şi asigure 
favoarea lui Germanicus în vederea succesiunii la tron a aces
tuia, sunt greşi ţi; căci, în acest câz, relegatul ar fi trebuit să 
aştepte încă prea mult. Adevărul este că Ovidius, neavând 
curajul să se adreseze direct lui Tiberius, îi solicită lui Germa
nicus o intervenţie pe lângă tatăl său adoptiv. (cf. Ex. P. 111). 

O espre Ibis. 

Unele elegfi din Triste sunt adresate unui fost prieten de 
copilărie al lui Ovidius care, dup~ relegarea poetului, nu numai 
că nu i-a adus nirf un ajutor, ci din contra s'a străduit să di
strugă pe nenorocitul Naso cu desăvârşire. In această privinţă 
soarta lui Ovidiu poate fi asemuită cu cea a celebrului poet 
Cornelius Gallus (şi el un reprezentant al elegiei erotice) care, 
după ce fu'sese alungat din palatul imperial de către Augustus 
pentru cuvintele necuviincioase împotriva sa, în urma unui denunţ 
al unui fost prieten, Vl:).lerius Largus, fu mai pe urmă acuzat 
de mai mulţi delatori, cari izbutiră ca relegarea lui Cornelius 
Gallus, poruncită de împărat, să fie transformată într'un exil 
pronunţat de senat, ceeace avu drept consecinţă pierderea averii 
şi a ce.tăţeniei sale. Ori, tocmai acelaş ţel urmăreşte şi oratorul 
numit de poetul nostru „ Ibis", pentru a nu veni în conflict cu 
legea şi pentru a nu imortaliza prin poezia sa un individ res
pingător. Intrebuinţând n urnele fictiv „Ibis" , Ovjdius urmează 
pilda poetului alexandrin Callimachus. Acesta, apărându-se îm
potriva fostului său elev, Apollonius, îl vizează cu denumirea 
acestei păsări, care are obiceiul să-şi curăţe abdomenul cu 
pliscul neobişnuit de lung. Ca şi Ovidius, şi Ibis s'a încercat în 
diferite genuri literare, atât serioase cât şi uşoare. Tinerii şi-au 
comunicat reciproc produsele lor literare. După Ibis, Ovidi us 
trebuia socotit poet prin excelenţă, muza 1 ui fiind neîntrecută. 
Ovidius, la rândul lui, şi-a dat seama de marele talent oratoric 
al tovarăşului său, prezicându-i un viitor strălucit pe acest 
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tărâm. După cum Ibis a trecui la genul serios al eloquenţei, 
care l-a înălţat, tot aşa Ovidius a preferat genul uşor al poe,
ziei erotice, care i-a cauzat nenorocirea. După cum Ibis şi-a 
do1rândit cognomenul Severus ( ceea-ce se va dovedi mai jos) 
tot aşa Ovidius a devenit ,,tenerorum lusor am o rum'\ Este po
sibil că Ibis a început, fără,_ştirea lui Ovidius, să-i sdruncine 
situaţia, recitând împăratului, care mai avea controlul asupra 
moravurilor (ca prefectus morum) unele pasagii lascive din Ars 
amandi, spre a înfătişa pe Ovidius ca opozant al tendinţelor 
moralizatoare ale împăratului. Căci August în anul 18 a. Cr., a 
emis două legi, şi anume: lex de maritandis ordinibus şi lex de 
coercendis adulteriis, prin care împăratul vroia să pună capăt 
demoralizării deşănţate, răspândită în societatea romană de pe 
atunci. Că acelaş Ibis şi-ar fi avut mâna în joc la descoperirea 
întâlnirilor Iuliei cu Decimus Junius Silanus în căminul lui Ovi
dius, nu este exclus, dar nici nu e lucru stabilit. Motivele care 
l-au îndemnat pe Ibis să submineze pe Ovidius par a fi mul
tiple. ln primul rând, Ibis 1-a invidiat pe poetul nostru pentru 
succesele ~norme ale activităţii sale literare, Ovidius fiind cel 
mai citit poet în tot cuprinsul imperiului roman (Trist. IV 10, 
128). Apoi a căutat să-i răpească femeia pentru a ajunge la 
aceleaşi relaţii cu curtea imperială la care a ajuns Ovidius prin 
Fabia, ruda lui Fabius Maximus, amicul lui Caesar. Această 
Fabia era încă femeie tânără şi frumoasă, când Ovidius plecă 
în exil (Ep. ex P. 4, 47). ln fine, nici nu trebuie uitat că Ovi
dius avea o situaţie economică destul de frumoasă, în care Ibis 
vroia să intre ca soţul Fabiei întocmai ca şi un lup hrăpareţ. 
Oe duştnănia lui Ibis Ovidius şi-a dat seama abia mai lârziu, 
după relegarea sa; căci din exil îi trimite o scrisoare, prin care 
îi reproşază că nu s'a înfăţişat pentru a-şi lua rămas bun dela 
el, rugându-l tot odată să-l susţină cu darul său oratoric, desco
perit şi încurajat de el. (T rist. I 9). 

ln elegia (Trist. I 8) care, din punct de vedere cronologic, 
e posterioară celei următoare, poetul se plânge că a fost înşelat 
de acela dela care aştepta susţinerea cautei sale; îl învinovă
ţeşte că a călcat prietenia în picioare. Asupra relaţiilor strânse 
ce ar fi existat între el şi Ibis, poetul nostru insistă probabil 
cu un scop anumit; căci Ibis a pornit împotriva lui Ovidius o 
acţiune ca să obţină transformarea relegării sale într'un exil. 
E ştiut însă că o astfel de acţiune îndreptată împotriva unui 
fost prieten putea,· după concepţia juridică a acestei epoci, să 
fie respinsfi ca un act de împietate .• ln tot cazul Ibis nu şi-a 
ajuns scopul; căci el însuşi fu acuzat de ruda lui Ovidius, 
Fabius Maximus, poate înainte de a fi trecut cu acţiunea sa 
împotriva lui O~idius înaintea autorităţilor competinte. Se pare 
că Fabius Maximus i-a luat-o lui Ibis înainte cu acuzarea ; căci 
un acuzat nu a mai putut să se erigeze într'un acuzator. 
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Acum lăsăm să urmeze unele locuri din poeziile lui Ovi
dius, care ilustrează raporturile lui Ovidius cu acest înverşunat 
şi aprig duşman al său. . 

Trist. I, 9 pare fi cea dintâi r.legie pe care Ovidius a 
adresat-o lui Ibis. hi această elegie se plânge că prietenii săi 
l-au părăsit. Vers V şi următoarele: Donec eris felix, multos 
numerabis amicos : Tempora si fuerint nubila, solus eris. 

Ii reaminteşte lui Ibis că el, cel dintâiu, şi-a apreciat ta
lentul, prezicându-i un strălucit viitor. 

Vers 47 ş. u.: 
His ego commotus dixi tibi protinus ipsi : 
Scena manet dotes grandis, amice tuas. 

După cum artele severe l-au înălţat pe eloquentul prieten, 
tot aşa artele neasemănătoare cu cele severe, adică poezia ero
tică, l-a păgubit pe ·poetul nostru. 

/ Vers 57 s. u. : 
Utq ue tibi prosunt artes, facunde, severae 
Dissimiles illis sic nocuere mihi. 

ln ~ cuvintele ,1artes severae" găsim• o aluzie la numele 
ad·evărat al lui Ibis care , după cum vom dovedi mai jos, este 
identic cu marele orator Cassius Severus. In sfârşit, poetul nostru 
îşi exprimă convingerea că crimele sale, deşi nu pot ti apărate . 
prin nici o col oare retorică, pot totuşi să fie scuzate. Cuvântul 
„color" este un termen retoric şi se întrebuinţează atunci când 
oratorul caută să convingă pe judecător că o cauză, departe de 
a fi nedreaptă, este din contra dreaptă şi chiar frumoasă. De 
aceia şi definiţia retorică : To achromaton anapologeton. 

De remarcat este că Ovidius, la începutul acestei elegii, îl 
numeşte pe Ibis numai ,,non inimicus" iar în versul 41 chiar 
„carissime". ln elegia Trist. I, 8, poetul nostru se plânge că a 
fost înşelat tocmai de acela dela care sperase cel dintâiu ajutor 
în nenorocire. li reproşează că nu s'a înfăţişat pentru a lua 
rămas bun dela el, tovarăşul vechiu, ceeace au făcut alţii ne 
legaţi de el prin nici un legământ de prietenie. 

Vers 9 : 
Haec ego vaticinor, quia sum deceptus ab illo, 
Laturum misero quem mihi rebar opem. 

Si versul 15 ş. u.: 
lllud amicitiae sanctum ac venerabile nomen 
Re tibi pro vili sub pedibusque iacet ? 
Quit fuit, ingenti prostratum mole sodalem 
Visere et adloquii parte levare tui ? 

Inversul 37 ş. u. face aluzie la originea neromană a lui Ibis: 
Non ego te placida genitum reor urbe Quirini, 
Urbe meo quae iam non adeunct.a pede est. 
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ln sfârşft, îl înfăţişează ca pe un orn cu inimă de piatrăt 
care, ca prunc, trebuie să fi fost alăptat de o tigroaică. 

Versurile 31 şi 32, în care poetul aminteşte încercările li
terare ale sale şi ale lui (bis, atât cele serioase cât şi cele glu
meţe, nu cuprind nici o contrazicere cu elegia anterioară; din, 
ele reese numai că Ibis şi Ovidius, care se încercaseră în am
bele feluri ale literaturei, s'au îndreptat, unul către genul serios 
iar celălalt către genul vesel. Vezi Marti-al (epigr. 8 praef} şi 
Plinius (epist. 5, 3, 5}, cari ne arată că bărbaţii cei mai serioşi 
au făcut câteodată şi poezii lascive. Ca un lup hrăpăreţ Ibis. 
caută să ajungă în stăpânirea averii lui Ovidius, îndemnând pe 
soţia acestuia să-şi părăsească soţul, măritându-se cu el. Din 
aceeaşi elegie mai rezultă că acest lucru nu s'a întâmplat, da
torită intervenţiei unor prieteni ai lui Ovidius. Faptul că, pentru 
îndepărtarea lui (bis dela căsnicia lui Ovidius era nevoie de· 
intervenţia unor prieteni ai lui Ovidius, aruncă o lumină com
promiţătoare asupra caracterului dubios al nevestei lui Ovidius .. 
Este foarte probabil că, la respingerea lui (bis, şi Fabius Maximu·s 
şi-a avut mâna în joc; căci, în cazul când căsătoria lui Ovidius 
cu Fabia s'ar fi desfăcut, atunci Ovidius nu ar mai fi avut nici 
un motiv să menajeze pe Fabius Maximus, care era · adevăratul 
autor al nenorocirei lui Ovidius. Aşa dar Fabius Maximus, îm
piedicând desfacerea căsătorjţi lui Ovidius, apără nu numai in
teresele lui Ovidius, ci şi mai ales ale sale. Trist. l, 6> 9, ş. u .. 

Utque rapax stimulante fame cupidusque cruoris 
lncustoditum captat ovile lupus, 

Aut ut edax vultur corpus circumspicit ecquod 
Sub nulla posti um cernere posit humo, 

Sic mea nescio quis, rebus male fidus acerbis, 
' ln bona venturus, si paterere, fuit. 

Hunc tua per fortes virtus summo\rit amicos, 
Nulla quibus redcti · gratia digna potest. 

Trist. 3, 11, 19: (bis ţine cuvântări vehemente împotriva,. 
moravurilor lui Ovidius pe care îl cunoaşte de demult: Et ta·· 
men est aliquis qui vulnera cruda retractet, solvat et in mores-
ora diserta meos ? . 

Versul 29: Me quoque quem noras olim, non ese memento. 
La sfârşitul acestei elegii Ovidius atrage atenţiunea lui 

(bis asupra nestaton1iciei norocului, aşa încât aceeaşi soartă ar 
putea să-l lovească şi pe el. Prezicerill se repetă de mai multe 
ori. Acest lucru este cu atât mai reruarcabil, cu cât prorocirea 
lui Ovidius s'a şi înfăptuit, (bis fiind mai pe urmă el însuşi 
surghinuit. Prezicerile lui Ovidius îşi pierd însă caracterul lor 
misterios, dacă ţinem cont că acela, care a pricinuit surghinuirea 
lui (bis (după noi identic cu Cassius Severus) era tocmai Fabius 
Maximus, cu care Ovidius întreţinea legături de corespondenţă, . 
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!Jn elegia Trist. 4, 9, poetul someară pe vrăşmaşul său să 
retragă toate defăimările sale ce i le-a adus lui Ovidius în pu
blic, exprimându-şi totodată părerile sale de rău. Oe altfel poetul 
îl amenin.ţă cu divulgarea unei fapte nelegiuite, săvârşite de Ibis, 
·indicându-i numele adevărat. 

Si iicet et 1)ateris, nomen facinusque tacebo, 
Et tua Letbaeis acta dabuntur aquis, 

Nostraque vincetur lacrimis clementia seris : 
Fac tnodo, te pateat paenituisse tu,i. 

Fac modo, te damnes cupiasque eradere vitae 
Tempora, si possis, Tisipbonea tuae. 

Sin m:inus, et flagrant odio tua pectora nostro, 
[nduet infelix arma coacta dolor. 

In ~legia Trist. 5, 8, poetul se plânge că vrăşmaşul său, 
·care este un om de cea mai josnică speţă, nu încetează cu 
bârfelile: 

Non adeo cecjdi, quamvis abiectus, 'ut infra 
Te quoque sim, inferius quo nihil esse potest. 

Quae tibi res animos in me facit, improbe ? 
li pune în vedere că s'ar putea întâmpla foarte uşor şi- lui 

-aceeaşi soartă. E1egia se încheie cu următoarea dorinţă Trist. 
V, 8 37 -38. 

Utque ego te videam causa graviore fugatum, 
Haec sunt a primis proxima vota meis. 

Trist. V, 11. Acelaş Ibis (Nescio quis), fiind refuzat de 
·soţia poetului, o numeşte în ceartă "exulis uxor", intenţionând 
să-i facă căsătoria cu Ovidius de nesuferit. Ovidius arată sofiei 
sale că el nu este un exilat, ci numai un relegat, lămurind-o 
asupra de.osehirei esenţiale. Pentru că Ibis nu a revenit asupra 
·Celor spuse despre Ovidius, ci a continuat cu defăimările, Ovidius 
ii dedică elegia intitulată „Ibis'', care cuprinde o serie nesfârşită 
de blesteme groaznice îndreptate împotriva lui. Cu toate acestea 
nn-i divulgă încă numele, p.entru a nu contraveni împotriva legii 
şi pentru a nu imortaliza pe vrăşmaşul său de moarte. Apoi 
nici nu ne arată fapta nelegiuită a lui Ibis, care trebuie să fi 
fost de asemenea o crimă de Iese majestate prin publicarea 
unui famosus libellus, conţinând ofense împotriva celor mai 
iînalte personalităţi. 

Ibis versurile 11 r, u. 

Ilie relegatum gelidos-·aquilonis ad ortus 
Non sinit exilio delituisse meo : 

Vulneraque inmitis requiem quaerentia vexat, 
lactat et in toto nomina nostra foro, 

Perpetuo.que mihi sociatum foedere lecti 
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Non patitur misere funera fiere vfri : 
Cumque ego quaS'sa meae complectar membrum carinae, 

Naufragii tabulas pugnat habere mei : 
Et qui debuerat subitas extinquere flammas, 

Hic praedam medio raptor ab igne petit. 
Njtitur, ut profugae desint alim,enta senectae. 

Heu quanto est nostris dignior ipse malis ! 

Din aceste versuri rezultă I dar, că personagiul numit de 
Ovidius: Ibis, este identic cu cel pe care anterior îl numeşte 
Ne,scio quis, aliquis, şi la care face aluzie în elegiile Trist. I, 6. 
J, 8. I, 9. IV) 9. V, 8. V) 11. Iar din versul 19 suntem tndreptăţiţi 
să conchidem că Ovidius odinioară fusese în cele mai bune 
relaţii cu personagiul numit Ibis, lucru care mai reese şi di-n 
câteva elegii ale Tristelor. 

Ibis s'a născut în Africa, ca fiul unei femei de condiţiune 
josnică , vezi, Ibis 219/220. 

Qui simul impura matris prolapsus ab alvo 
Cinyphiam foedo corpore pressit humum. 

Din versurile 14 şi 230-232 mai reese că el este un orator 
vehement, care îşi rosteşte cuvântările în for. 

Versul 14-~ 
lacta et in toto nomina nostro foro. 

Versul 230-231 : 
Latrat et in doto verba canina foro .. . 

Versul 225 ni-l înfăţişează pe Ibis ca pe un om cu un 
suflet uns cu fiere de năpârci : 

Pectoraque unxerunt Erebeae felle colubrae, 
Terque cruentatas increpuere manus. 

Gutturaque imbuerant infantia lacte canine. 

G. Graeber Quaest. Ovid, Progr. Elberfeld 1881 pag. X 
socoare că individul (improbus), care a recitat lui August unele 
locuri lascive din Ars Amandi a lui Ovidius, este tot Ibis. Trist. 
II, 77: A! ferus et nobis nimium crudeliter hostis 

Oelicias legit gui tibi cumque meas. 
Apoi nici nu este exclus că acel II malus interpres" din Ep. 

ex Pont IV. 14, 41 este de-asemenea identic cu Ibis, căci nimic 
nu ne îndreptăţeşte că acest „malus, interpres" a fost Tomitan. 
Instigaţiile lui Ibis puteau foarte bine să fie făcute prin adrese 
denunţătoare trimise din Roma. 

Personagiul Ibis a rămas în decursul vremilor o adevărată 
enigmă şi toate sforţările de a-l identifica s'au dovedit infruc
tuoase. Editorul lui Ovidius, Merkel, se gândeşte la Manilius, iar 
Wolffel 1 a C. Caninius Rebilus, amândoi fără motive temeinice 

Analele Dobrogei ' ll 
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Caelius Rhodoginus (Antiqvarum lectionum commentarii, Venetiae 
1516, capitolul 13), referinclu-se la Minutianus Apuleius, 'identi
fică pe Ibis cu Corvinus: Auctor idem Minutianus est, Corvinum 
ab Ovidio appellatum fuise „Ibis'\ ex avis foeditate, cui ven
trem rostro purgare insitum sit, et hoc ex Callimachi imitatione. 
Gu drept cuvânt S. Reinaoh (Revue de filologie, 30, 1906, pag. 
281) respinge această părere ca fundamental greşită ; căci mai 
multe elegii ale lui Ovidius ne dovedesc tocmai excelentele re
laţii ce existau între Ovidius şi Marcus Valerius Messalla Cor
vinus pre-cum şi între Ovidius şi fiii lui Messalla Corvinus. Ellis 
'în ediţia sa a poemului Ibis, pagina 19, Jnregi'strează alte încer
cări de identificare. In cele de mai jos, se va dovedi că lbis 
trebuie să fie identificat cu Cassius Severus, după Tacitus dial. 
19, cel dintâi reprezentant al oratoriei romane moderne. Despre 
Cassius Severus ştim că el, spre deosebire de alţi oratori, nu-şi 
ţinea cuvântările în şcoli, ci chiar în for> adică aşa precum ne 
spune Ovidius şi aşa precum ne raportează Seneca in controv. 
X praef. 8. Tot despre cassius Severus ne spune Tacitus urmă
toarele: Tac. Ann. 4, 21 : 

Relatum est de Cassio Severo exule, qui sordidae originis , 
maleficae vitae, sed orandi validus, per immodicas inimicitias, 
ut judicio juratî senatus Gretam amoveretur, effecerat; atque 
illic eadem actitando recentia veteraque odia advertit, bonisque 
exutus, interdicto igni atque aqua, saxo Seripho consenuit; 

Tot ce spune aci Tacit despre caracterul lui Cassius Se
verus se potriveşte de minune cu caracterul lui Ibis, zugrăvit de 
Ovidius, şi anume : originea obscură, viaţa rău-făcătoare, darul 
puternic al vorbirii, nemăsurata lui duşmănie (compară cuvin~ 
tele immodicae inimicitiae cu versul Trist. li, 77 a lui Ovidius. 
A 1 ferus et nobis nimium erudeliter hostis). Toate aceste îm
prejurări ne silesc să credem că ibis şi Cassius Severus este 
acelaşi personagiu. De altfel neastâmpărata fire a lui Cassius 
Severus c,are, fiind rugat de Ovidius să înceteze cu prigonirile 
sale,. pe când el totuşi le continuă; se potriveşte cu cele spuse 
de Tacit, care istoriseşte că Severus, fiind relegat pentru impe
tuoasele sale agresiuni contra unor persoane ilustre în Creta, 
îşi continuă totuşi ocările, ceea- ce i-a atras schimbarea relegării 
într'o deportaţiune, dispusă de împăratul 'fiberius, şi trimiterea 
sa în insula părăsită şi dţ Dumnezeu, numită Seriphus, unde a 
şi murit în cea mai neagră mizerie, neavând nici cu ce să-şi 
acopere părţile ruşinoase (Hieronymus: Cassius Severus orator 
egregius . . . XXV exilii sui anno în summa inopia moritur 
vix panno verenda contectus) Cassius Severus nu s'a mulţumit 
numai cu defăimătoarele lui discursuri, ci le-a şi scris şi dat 
publicităţii. Aceasta era o îndrăzneală prea mare, care l-a de
terminat pe împărat să ia măsuri împotriva lui fn baza legei 
majestăţei. Tacit Annales I, 72 : 
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Primus Augustus cognitionem de famosis libbellis specie 
legis ejus (de majestate) tractavit, commotus Cassii Severi libi
dine1 qua viros feminasque inlustres procacibus scriptis de
famaverat. 

Notăm că şi Ovidius era Eques illustris. Relegarea lui 
Cassius Severus are loc în anul 12 după Chr., după cum reese 
·din Dio Cassius (56. 27), care mai adaugă amănuntul că împă
n:itul a dat ordinul să fie strânse scrierile lui Cassius, atât în 
oraş cât şi în provincie, pentru a fi arse. Tacitus caracterizează 
elocinţa tui Cassius Severus în felul următor: dial. 26.: 

equidem non negaverim Cassium Severum ... si iis compa
retur qui postea fuerunt, posse oratorem vocari, quamquam in 
magna parte libroTum suorum plus bilis (Wopkens) habeat quam 
sanguinis; primus enim·contempto ordine rerum, otnissa modestia 
ac pudore verborum ... non pt:1gnat sed sixatur. Ceterum, ut dixi, 
sequenfibus comparatus et varietate erudîtionis et lepore urba
nitatis et ipsarum virium robore multum ceteros superat. 

In acelaş sens îl apreciază şi Quintifian în X. 1, 110: 
„nam et ingenii plurimum est in eo et acerbitas mira et 

urbanitas et fervor, sed plus stomacho quam consilio dedit. 
Oare nu se potrivesc toate acestea cu cele spuse de Ovi

dius, care vorbeşte şi el despre sufletul lui Ibis uns cu fiere de 
năpârci. Pentru complectarea argumentaţiei noastre adăugăm un 
lucru foarte izbitor, anume, că acela care urmăreşte pe Cassius 
Severus este tocmai Fabius Maximus, ruda lui Ovidius, bat
jocorit şi el de către Cassius Severus. Intre Fabius Maximus 
şi Cassii.ts Severus era o mare deosebire de caracter. Amândoi 
sunt oratori mari; dar, pe, când Fabius Maximius îşi întrebuin
ţează oratoria mai mult pentru apărarea celor nevinovaţi (Ho
ra ţiu IV, 1, 13): namque et nobilis et decens et pro sollicitis 
non tacitus reis, - Cassius Severus rostea numai cuvântări de 
acuzare. Singura cuvântare de apărare a lui Cassius Severus 
pare să fi fost aceea pe care a rostit-o pentru sine însuşi. 

Sen. controv. 3 praef 5 ; Nec tamen scio, quem reum îlli 
defendere nisi se contigerit. Fabius, din contra, obişnuia să apere 
pe îngrijora1i i acuzaţi, ceea-ce ne mărturiseşte, pe lângă Horaţiu, 
aproape cu aceleaşi cuvinte şi Ovidius, Ep ex Ponto I, 2, l l7: 
Vox, precor, Augustas pro me tua molliat aures Auxilio trepedis 
quae solet esse reis. 

Cuvântarea de acuzare a lui Fabius Maximus era provo
cată pe de o parte de agresiunea . lui Severus Cass-i us, care 
probabil nu a putut să-l erte pe Fabius pentru intervenţi a lu, 
în favoare a lui Ovidius la desfacerea intenţionată a căsătoriei 
sale; pe de altă parte această cuvântare a urmărit scopul de a 
apăra pe Ovidius ; căci în stare de acuzaţiune, Cassius Severus 
nu a mai putut sa acuze pe Ovidius. lmpotriva lui Fabitis Mai 
ximus, Cassius Severus şi-a permis următoarea glumă: Quas-
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disertus es, quasi formonsus es, quasi dives es : unum tan
tum es non quasi: vappa (Seneca co,ntrov. 2. 4. 11 ). Foarte 
bine Ovidius caracterizează contrastul între Fabius Maximus şi 
Cassius Severus (Ibis) prin următoarele versuri (Ep. ex. P. 3. 3. 
99 ş. u.) /.:ldresate celui dintâiu:: 

Conveniens anima genus est tibi nobile namque 
Pectus et Herculeae simplicitatis habes. 

Livor,. iners vitium, mores !J.On exit in altos, 
Utque latens· ima vipera serpit humo. 

Mens tua s·ublimis supra genus eminet ipsum, 
Grandius ingenio nec tibi nomen inest. 

Ergo alii noceant miseris, optentque timerî, 
Tinctaque mordaci spicula felle ger<.ţnt. 

At tua supplic{bus domus est adsueta iuvandis, 
In quorum numero meo, precor, esse velis. 

E sigur că Fabia, în nenumărate rânduri, va fi intervenit 
pe lângă Fabius Maxfmus ca el să solicite dela împărat iertarea 
lui Ovidius. Dela Maximus, Fabia va fi aflat faptul că Cassius 
Severus s'a făcut odios la curte pentru atacurile sale împotriva 
unor persoane îlustre şi că însuşi Fabîus pregăteşte o acuzare 
în contra lui Cassius Severus. Sub impresia acestor veşti, pri
mite dela soţia sa, Ovidius îi atrage lui Cassi·Us Severus atenţia 
că şi lui i s'ar putea întâmpla acelaş rău. Blestemul pe care 
îl pronunţă Ovidius în „Ibis", 113, hnpotriva vrăşmaşului său, 
s'a îndeplinit întocmai: Exul inops erres alienaque limina Ius
tres, exiquumque petas ore tremente cibum. Oare nu a fost 
aceasţa soarta lui Cassius Severus, după cum ne informează 
Hieronymus ? Dar prezicerile lui Ovidius sunt lipsite de ori ce 
influenţă supranaturală; căci el a ştiut dela Fabius Maximus ce 
soartă îl aşteQptă pe Cassius Severus. Mai trebuie relevat că 
între Cassiu.s Severus şi Tiberius, cel mai mult lovit de acţiunea 
lui Ovidius, au existat relaţiuni bune ; căci se cunoşteau în an
tichitate scrieri ale lui Cassius Severus către Tiberius (C. L 
Diom. gramm lat. I pag. 373, 19. Severus Cassius ad Tiberium 
secundo). Aceste relaţii însă nu l-au împiedicat pe Tiberius sa 
transforme relegarea lui Cassius Severus într'o deportaţiu.ne, 
când el nici în insula Creta n'a încetat cu bârfelile sale. ln 
ceeace priveşte epoda a 6-a lui Horaţiu care, după unele ma
nuscrise, este îndrepta tă în contra aceluiaş Cassius Severus, 
suntem dispuşi să credem că ea a fost compusă de Horaţiu cu 
câţiva ani înaintea morţii sale, pentru a-l pune la punct pe agre
sivul Cassius Severus, care îndriiznise să atace cu gura sa rea 
pe câţiva prieteni ai lui H.oraţiu. După cum 0.vidius atribue lui 
Ibis „cuvinte câinoase". tot aşa numeşte şi Horaţius pe Cassius 
Severus „câine laş". (canis ignavus). Deşi Cassius Severus apar
ţine generaţiei mai tinere a lui Ovidius, ceeace arată şi Adolf 
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Kiessting, .(pag. 461 a ediţiei sale a V-a), totuşi, nici un motiv 
cronologic nu ne împiedică · că să\ admitem o agresiune a lui 
Cassius Severus şi împotriva lui Horaţiu. 

Unde trebue căutat mormântul lui Ovidius '? 

Cu privire la , aşezarea mormântului lui Ovidius găsim la 
Hieronymus (Chron. 2 pag. 147 Sch.) referitor la anul 2033=17 
d. Cr.) următoarea informaţie: ,,Ovidius poeta in exilio diem 
obiit et iuxta oppidum To mos sepelitur". Giovanii Gioviano 
Pontano (Pontanus), ' care era secretarul lui Ferdinand II, regele 
Neapolului, publică în 1498 un tratat „De magniticenţia". ln 
acest tratat pomeneşte şi de un act de mărinimie al Tomitani
Jor antici, pe cari îi înfăţişează c.a un model de generozitate. 
Acolo citim următoarele: ., Georgius Trapezuntius, rerum vetus
tarum vir abunde studiosus, audientibus nobis, adolescentes 
cum essemus, non seme! retulit, legisse apud bonum auctorem, 
Tomitanos cives, Ovidio poetae, qui apud eos diem obiisset 
coUata e publico pecunia propter ingenii nobilitatem, Tymbon -
graeco enim verbo utebatur - magnifice struxisse ante oppidi 
portam in loco maxime celebri, quamvis Ovidi us et peregrinus 
esset et ab imperatore Romano proscriptus". Pontanus, născut 
în 1426, a putut să audieze pe Georgius Trapezuntius (născut în 
Creta la 1395), care venise la Veneţia în 1420. G. Trapezuntius ajunse 
în Veneţia unul dintre cei mai renumiţi umanişti de origine greacă, 
ce s'au stabilit în Italia. Noi cunoaştem dela Georgius Trap. c+ 1484) o sumedenie de traduceri şi comentarii la diferiţi 
autori greci şi latini, profani şi eclesiastici. Cel~brul savant 
Salomon Reinach (Revue de philologie 30 (1906) pag. 281 : ,,Le 
tombeau d'Ovide"). socoate că nimic nu ne autoriză să con
sideră ni' pe Georg. Trap. mistificator. După Reinach, este mai 
presus de orice indoială, că Georgius Trap. a citit informaţia 
transmisă studenţilor săi şi andntită de Pontanus într'un ma
nuscris astăzi pierdut. După mai mult decât 50 ani dela prele
legerile lui Georpius Trap. asupra lui Ovidius, umanistul Ludo
vieus Caelius Rhodoginus publică o mare operă „Antiquarum 
lectionum commentarii" (Venetiae 1516). ln cartea a 13-a, cap. 
1, Caelius Rhodoginus scrie următoarele: "ln Caecilii Minutiani 
Apulei fragmentis observatum annis septem in exitio consumptis 
tunctum esse fato Ovidium Kalendis Januariis qua die Titus 
quoque Livius decesserit; structum item illi a barbaris per 
multas !acrim as tym bon ante ian.uam". Acest text cuprinde 
amănunte, ce nu le găsim la Pontanus. 

1. Aflăm că Ovidiu a decedat în ziua de 1 Ianuarie an 17, în 
aceeaşi zi ca şi Titus Livius. 2. ln locul porţii oraşului, Rhodo
ginus spune „ianua", adică uşa casei. Merkelt eruditul editor al 
lui Ovidius (1837), socoate că textul lui CaeHus este luat din 
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cartea lui Pontanus. Cu drept cuvânt, S. Reinach recuză această 
părere ca inadmisibilă, deoarece Caelius n'a avut nici un motiv 
să înlocuiască cuvintele „ante oppidi portam" prin „ante ianuam". 
Este sigur, că atât Georgius Trapezuntius cât şi Caecitius Mi
nutianus s'au folosit în mod independent de acelaş izvor. Tra
ducerea greşită a cuvântului original .prin „ante ianuam" denotă 
cunoştinţele mărginite de limba elena ale lui Caecilius. De 
altfel informaţiile datorite lui Georgius Trapezuntius şi lui Cae
lius Rhodoginus în temeiul celor spuse de Caecilius - în afară 
de traducerea greşită ante ianuam - n1erită toată încrederea din 
următoarele considerente~ 

l . Cuvintele „in maxime celebri loco" par a fi de origine 
inscriptuară, correspunzând cu formula cunoscută (&1t, tov e1tt

q,aveata.tOY. ŢQ'ltOV ). 

2. Dărnicia Tomitanilor o recunoaşte şi Ovidius în mai 
multe locuri, bunăoară E. P. IV, 9, 97 ş. u. 

3. Ovidius ştie de mai înainte că, în cazul că nu va fi 
chemat înapoi la Roma, va fi înmorn1ântat într'un tumulus (Ex. 
P. I, 6, 49: ,,lnque Tomitana iaceam tumulatus arena) etc. 

4. E foarte verosimil că băştinaşii, cari compătimeau 
soarta nenorocitului poet în timpul vJeţii sale (cf. Ex. P. 11 
î, 31 null a Getis toto gens est truculentior orbe, sed tamen hi 
nostris ingemuere malis) vor fi vărsat multe lacrimi la înmor
mântarea lui Ovidius. 

5. Ctţvintele „ante oppidi portam", fără nici o altă indicaţie-, 
poartă sigiliul veracităţ.ei; căci după investigaţiile marelui archeo
log V. Părvan (Zidul cetăţii Totni, Academia Română Seria II 
Tom XXXVll, pag. 415 ş. u., Bucureşti 1915) oraşul avea; pe 
vremea lui Ovidius, un zid spre uscat cu o singură poartă. 
(Vezi Trist. III 14, 41: 11nec quo secedam, Iocus est: custodia 
n1uri summovet infestos clausaque porta Getas"). Din acelaş 
Ioc mai reese ca înaintea porţei oraşului era un fel de „seces
sus''", adică un Io-c de recreaţie, căutat desigur nu numai de 
Ov-idius, ci şi de ceilalţi locuitori în tin1pul frumos, când Du
nărea îndel)ărta pe barbarii năvălitori. Pe acest ,,focus maxin1e 
celeber'', pare-se că Tomitanii îşi înmormântară personalităţile 
proeminente. Acest secessus se va fi întins , până Ia cea n1ai 
apropiată plaje: ex. P. 4, · 4, 11 : ,,Nam mihi cum. fulva tristis 
sporti aer arena, visa est'' etc. 

V. Părvan (L. c. pag. 443 nota 2) este înclinat să stabi
lească poarta oraşului în curtea fostului comandament al cor
pului V de armată, lângă restul de construcţie antică ce s'a 
găsit acolo. 

Săpăturile lui V. Părvan., combinate cu informaţia mai 
ales a lui Geofgius Trapez., apreciată · după valoarea ei reală 
de S. Reinach şi întărită şi de noi prin unele citaţii din poeziile 
lui Ovidius, ne indică cu oarecare probabilitate locul mormân-
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tului lui Ovidius, care trebue să fi fost nu departe de fostul 
comandament al corpului V de armata - poarta oraşului. 

Poarta cetăţii Tomis era, după cele re1atate de Ovidius, 
slabă. Cetatea fu adesea ori asal(ată de călăreţii barbari. 
Pentru apărarea cetăţii, Tomitanii au construit o _niulţime de 
movile (tumuli) menite să respingă pe duşmani. Se pare însă 
că unele din aceste movile nu erau prea rezistente, dia cauză 
că ele erau eon~truite numai fugitiv din nisip. ln Ep. ex Ponto 
l. 2. 109, Ovidius îşi exprimă teama că rămăşiţele sale pămân
teşti vor fi îngropate într'o movilă construită superficial, astfel 
că ele v:or putea să fie călcate de copitele cailor bistonieni. 
0-1 Tafrali, în lucrarea sa asupra movilelor dela Callatis (apă
rută în al doilea fascicol al revistei Arta şi Archeologia), face 
deosebirea între tumuli funerari şi cei de apărare. Această di
stincţie este de sigur justificată, dar faptul că Tomitanii au 
construit tumulus•ul lui Ovidius tocmai înaintea porţfi, dovedeşte 
că acest tumulus, precum şi toţi ceilalţi tu muli funerari, adesea· 
ori călcaţi de caii bistonieni, aveau, pe lângă menirea lor pro
prie, şi aceea de a fi, prin însăşi aşezarea lor, un obstacol al 
barbarilor năvălitori. 

Era o dorinţă fierbinte a poetului, exprimată către soţia sa 
ca, după arderea corpului său pe rug, osemintele sale, strânse 
într'o mică urnă, să fie transportate la Roma şi îngropate într'un 
loc suburban. Nu ştim dacă Fabia a executat dorinţa soţului 
ei. Este probabil că nu s'a făcut acest lucru. ln cazul scoaterei 
urnei, .,tumulus~ul" ar fi rămas cenotaph, fără nici-o ştirbire a 
formei sale exterioare. Tr. III 3, 59 ş. u. : 

atque utinam pereant animae cum corpore nostrae 
effugiatque avidos pars mihi nulla rogos ... 
ossa tamen tacito parva referantur in urna 
sic ego non etiam mortuus exul ero ... 
atque ea cum foliis et amomi pulvere misce 
inque suburbano condita pone solo 
quosque legat versus oculo properante viator 
grandibus in tituli marmore caede notis : 

Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum 
Ingenio perii N aso poeta meo 
At tibi qui transis ne sit grave quisquis amasti 
Dicere Nasonis molliter ossa cubent. 

Procesul lui Ovidius şi istoria. 

După concepţia noastră, desvoltată în studiul de faţă, Ovi
dius era implicat într'un complot condus de Fabius Maximus, 
prietenul lui August şi rudă a poetului, împotriva lui Tfberius. 
Complotiştii urmăreau, după ,dungarea lui Agrippa Postumus, 
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succesorul legitim .al împăratului, (7. d. C,) o apropiere între 
D. Junius Silanus, şi el amic al lui August şi Julia, nepoata 
împăratului şi văduva lui L. Aemilius Paullus. Această apro
piere trebuia să se termine printr'o căsătorie, în care caz D. Ju
nius Silanqs putea să fie socotit ca un rival serios al lui Ti
b~rius la succesiunea tronului. 

Relaţiile lui D. Junius SUanus cu Julia, înlesnite _de poetul 
nostru, chiar în căminul 1 ui, au degenerat însă cu tÎITJ pul într'un 
„stuprum" oprit de legea âe adulteriis et de pudicitia. Crima 
fu descoperită. Ceeace urmează, am desvoltat în studiul de faţă. 
Un singur lucru mai trebue .l,ămurit. Dacă, în adevăr, Ovidius 
a căzut victima unui complot, cum se explică că istoriografii, 
mai ales Tacit, nu pomenesc cazul 'i! De fc,ipt chestiunea se pre
zintă în modul următor : Operele istoriografilor epocii lui August 
nu s~au păst;rat. :Aceşti scriitori sunt: Julius Marathus, C. Drusus, 
Julius Saturnînus, Aquilius Niger şi Baebius Macer. 

· Tacitus însă a avut planul să' trateze şi epoca lui August, 
dar el n·a ajuns la înfăptuirea gândului său. Totuşi în Ann III, 
24, unde vorbeşte despre întoarcerea luj ·n. Junius Sîlanus {în 
anul 20 d. Cr.) face aluzii şi la soarta lui Ovidius. Căci acolo 
ne proJnite câ va relata într1o operă destinată lui August sfâr
şitul tuturor acelora cari 2u pierît în legătură cu condamnarea 
fiicei şi a nepoatei împăratului. 

lată te:,..,1ul în care găsim aluzii şî la soarta lui Ovidius: 
(T. c. ann. III 24) . 

lnlustrium domuum adversa (etenim haud multum distanti 
tempore Calpurnii Pisonem, Aemîliî Lepidam amiserant) solacio 
ad fecit D. Sîlanus Juniae famîliae redditus, casum eius paucis 
repetam, ut valida dive Augusto în rem publicam iortuna, ita 
domi ioprospera fuit ob inpudicitiarrî filîae ac neptis quas urbe 
depulit adulterosque eorum morte aut fuga punivft. nam culpam 
inter viros ac feminas vulgatam gravi nominî laesarum relîgio
num ac violatae majestatis appellando clementiam maiorum 
suasque ipse leges egrediebatur. Sed aliorum exilus, simul cetera 
iliius aetatis memorabo, si effectis tn quae tetendi plures ad curas 
vitarn produxero 1 ). 

1) ln tr-aducerea d-lui E. Lovinescu: lntoarcerea lui D. Silanus în 
mijlocul familiei Junia răscumpără nenorocirile ace.stor două familii ilustre; 
căci Calpurnii pierduse pe Piso şi Aemilii pe Lepida cam 1n acela-ş timp. 
Voi povesti în câteva cuvinte istorîa lui Silanus. D~vinul August, pe cât fusese 
de fericit în afacerile Statului pe atât fusese de nefericit în familia lui, 
din pricina desfrâului fetei şi al nepoatei lui, pe care Je isgoni din Roma, 
pedepsind cu moartea sau cu exilul pe complicii lor. Căci, numind cu 
numele grav de violarea religiei şi a maiestăţii un păcat foarte răspândit 
între bărbaţi şi femei, el depăşi clementa strămoşilor şi chiar legile sale. 
Voi pomeni tnstt despre moartea altor vinovaţi odatti cu intt2mplările 
acelei epoci, dacă imt vor îngădui viaţa şi alte lucrări, după ce vot fi 
isprăllit opera pe care o scriu acum. 
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PROŞTII 
- POVESTE ORIENTALĂ -

' 
Intr'o ţară de pe cele mai îndepărtate tărâmuri ale Asiei-Mici 

stăpânea odată sultanul Murad. Acesta avea obiceiul să se prefacă 
în muritor de rând şi să cutreere astfel toate colţurile micei sale 
impărăţii. Că îi făcea multă bucurie cunoaşterea locurilor frumoase 
de care îi era plină ţara, nu. ne putem îndoi. Cunoaşterea oame
nilor însă îi aruncă în suflet cea mai neagră desperare. 

- ·Aabil Isa I strigă el pe vizir. Să vii pe'nserate I Avem 
lucruri serioase de vorbit l 

Vizirul privi la faţa gânditoare a sultanului. Ştia el că, numai 
când mintea Padişahului era preocupată de lucruri grele, era 
chemat şi seara. 

Când luna roşie, mare cât roata unei harabale, ţâşni dintre 
valurile mării, când trupurile obosite de munca zilei se liniştiră 

în răcoroasele încăperi ale bordeielor de lut, Aabil Isa o porni 
îngrijorat către palat. 

Şi pe drum gândea fel şi chip. 
- Să~l fi sfătuit ghiaurul de diavol să se'nsoare . . . Să fi 

vr:ând război . . . Hm I ... 
Sultanul aştepta în balconul care da spre mare. El sta ţeapăn 

într'un jilţ înalt şi în pietrele dela turbanul lui se jucau razele de 
lună. Scântei mici şi ciudate sticleau până la mari depărtări. 

- Ascultă Aabil l Ştii tu oare care este cea mai mare ne
norocire a ţărişoarei noastre ? 

- Prea lnălţate Padişah ! Eu cred că dacă anul acesta ar 
fi secetă . . . 

- Nu I îi tăie vorba sultanul. E ,un rău şi mai mare decât 
ciuma neagră I Avem prea multi proşti ! ... 

- Păi, buruiana asta a risipit-o Alah cu multă dărnicie. 

- la să vedem noi . . . n'am putea scăpa de acest ·soiu rău 
de animale? 
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Vizirul gândi câteva clipe lungi. Apoi vorbi rat ~ 
- Prea luminate Padişah I .. . Să luăm pildă dela plugarul 

cel harnic şi priceput : să smulgem neghina din ogor I . .. 
~ 

Şi sultanul gândi multă vreme. Işi rezemă bărbia'n podul 
palmei, îşi ţintui privirea pe mijlocul podului de argint, pe care 
luna-I aruncase de-asupra întinsei mări şi nici nu luă seama la 
cafelele şi la ciubucele pe car~ un harap le adusese pe o tavă de aur. 

- Da I . . . Ai dreptate I . .. E mai bine să le scurtăm ceva 
din cap .. . Pentru că •.. vezi? . . . La proşti, capul e cu bocluc I ... 

- Hm I . .. Nu-i altă scăpare! . . • Dar . . . Dar nu mi se pare 
lucru tocmai uş0r să-i aflăm pe cei vătămaţi la minte I .. . 

- Ii lăsăm pe seama cadiilor I Ei sunt ·oameni ai dreptăţii 
şi nu vor îndrăzni să facă nedreptăţi I ... 

- Măria Ta, eu cred câ chiar printre cadii vor fi destui 
trăsniţi ... 

- Dă ! . . . Poate să ai dreptate! ... 
- Prea luminate stăpânitor! Judecata cea dreaptă nu o va 

putea face decât iscusita Măriei-Tale minte ! 
- Atunci ? . ~ . 
- Atunci, reluă vizirul, ,să ne prefacem în călători de toate 

zilele şi să cutreierăm drumurile cele mai obişnuite ale împărăţiei. 
Pe cine- ! vom întâlni în cale, îl vom întreba. De va răspunde 

prost, cu o lovitură de baltag eu îi voi pune capul la pământ 

Dacă va fi om deştept şi va da un răspuns frumos, îl .vom răs

plăti cu o pungă de lire ! Pentru că, dacă pedepsim prostia, cu 
egală măsură se cuvine· să răsplătim mintea omului ager ! 

Aşa vorbi vizirul. Sultanul cântări lucrurile adânc în sinea 
lui şi văzu că nu puteau fi puse mai bine la cale altfel. A. doua 
zi se prefăcură frumuşel şi, lăsând grijile împărăţiei celorlalţi mi
niştri, plecară. Şi de'ndată ce întâlneau în drum pe cineva, îl 
opreau şi-l luau la cercetare. Dacă îi răspundea frumos, îi aruncau 
o pungă ; dacă nu, sultanul îşi desfăcea haina şi-şi arăta pieptul 
plin de decoraţii, iar vizirul desprindea dela coapsă baltagul şi . .. 
s'a terminat cu zilele prostului. 

Intr'o zi aîunseră la o vie. De departe_ vâzură un bătrân cu 
trupul gârbovit, cu barba albă, muncind de zor. El săpa cu greu
tate gropi, punea câte o nucă în fiecare şi le astupa. 

- Ce faci dumneata acolea? 
Bătrânul răspunse fără să-şi ridice privirea de la munca lui 
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- Dar tu eşti chior ? Nu v~zuşi ce fac? La ce mai mă'n
tre bi aşa ca un prost ? 

Sultanul rămase înmărmurit. 
- Aabil lsa I . . . Mi se pare că m'.a făcut prost . . . Pune 

mâna pe baltag ! ... Ce mai aştepţi? ... 
Dar vizirul nu se mişcă. El scoase din. buzunar o pungă Şi 

i-o aruncă bătrânului. 
- Bine I ... Bine ! . . . Văd eu că sădeşti nuci I Dar nu te'n

trebi d-ta dacă mai ajungi să mănânci din ele ? 
De data aceasta moşneagul lăsă lop~ta din mâni şî cu pri

virea măsură .pe strein. 
- Păi, dacă ar fi gândit bunicu tot aşa de prost ca d-ta ..• 

mai mâncam eu nuci din via asta? ... 
- Vizir, mai dăi o pungă I 
Omul cântări cele două pungi. 
- Acum boerilor, ia să vă'ntreb şi eu pe d-v ! Când mi-aţi 

dat atâta bănărit, v' aţi gândit dacă mai pot trăi eu atâtea zile pen
tru ca să mănânc nucile pe care le-aş cumpăra pe aceste pungi? ... 

- Ştii c,a răspuns bine? ... Mai dă-i o pungă I 
Acum bătrânul avea trei pungi cu aur în mână. 
- Ce nuc minunat mai fuse ăsta pe care-l sădii acum I Că 

va da nuci ... ştiam eu I Dar pungi cu lire ... 
Sultanul şi vizirul se priviră speriaţi. 
- Hai repede, Măria Ta, că unul cum e ăsta n.e ia toţi 

banii şi ne lasă săraci ! 
Şi, tulburaţi în cugetele lor, se'ntoarseră în capitală. 

De-atunci renunţară să mai umble prin împărăţie ca să vâ
neze pe cei proşti. 

OOOQ-ogouooo 
00000 0 00000 

Mihail I. Pricopie 
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FlGURl DOBROGENE 
UN PRO FESOR DELA TULCEA: OH. SĂCĂŞANU 

Om voinic, gras, masiv, cu faţa smeadă, tuns scurt şi totdea
una bărbierit proaspăt, măsurând liniştit şi tacticos cu paşi siguri 
aleea oraşului, ţinând veş?ic la spate un baston scurt, noduros, cu 
un căteluş după el, - iată cum cunoştea oraşul Tulcea de altă 
dată pe profesorul Gheorghe Săcăşanil dela liceu. 

Poate fiindcă nu se căsătorise şi nu era hărţuit de nevoile 
mărunte ale vieţii, el lăsa impresia unei seninătă~ sufleteşti netur-
burate' şi a unei mari energii acumulate. · 

Asta, însă, nu însemnează că a avut o viaţă absolut tihnită, 

lipsită de orice griji şi frământări. 
Se agita, cu rost şi cu socoteală, pe chestiunea naţională. 

Aceste lupte şi frământări; de pe urma căr.ora pătirnise multe 
( eliminare din toate şcoalele Ungariei şi, la un moment dat, chiar 
expulzare din România ca indesirabil), imprimaseră ceva rezolut 
şi bărbătesc în întreaga lui fizionomie şi purtare. 

Şi, în adevăr, mai rar profesor cu o privire atât de ageră 

şi de atentă, cu judecată atât de cumpănită şi serioasă,· cu vorbă 
atât de scurtă, cuprinzătoare şi binevoitoare ca a lui. 

De ochii lui iscoditori nu se putea ascunde nici cel mai dosnic 
şi mai nărăvaş şcolar. Să fi fost clasa' cât de numeroasă; el găsia 
câte o mică întrebare pentru fiecare şi, din două trei cuvinte, 
îşi da seama, dacă elevul. a învăţat sau nu. 

ln deosebi practica aceasta la lirnbile străine ( elină şi ger
mană), unde fiecare elev putea traduce câte o scurtă propoziţie, 

sau să spună ceva din morfologia gramaticală (declinări, conjugări, 
comparaţiuni etc.) în fiecare oră. 

Mai mult decât controlul acesta neîntrerupt, făcea pentru buna 
îndrumare a elevilor, siguranţa, preciziunea şi liniştea plină de demni~ 
tate pe care o dovedia tot timpul la cursuri. El nu cunoştea nici 
confusiunea, nid enervarea, nici oboseala, ci iţi făcea impresia conti-
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nuă şi înălţătoare a unei energii conştiente şi tn plină activitate. De 
aceea nu era răsplată mai mângâietoare pentru truda zilnică a unui 
şcolar decât cuvântul lui de îmbărbătare : 

- Bine, măi băete, du-te la loc l 
Dar chiar la studiul limbei române el se distingea de alţii, 

deşi nu era sp~ialist în materie .. Punea preţ pe lecturi şi compo
ziţii. Pentru a-şi deprinde elevii cu gândire logică şi expresiune 
corectă, el da numeroase lucrări scrise care, însă, nu erau lungi, 
pentru a putea fi revăzute de profesor într'o oră. 

La o asemenea oră de compoziţie, în clasa a patra, el dase, 
după vacanţa de Paşti, subiectul „ln noaptea lnvierii~. Unul dintre 
elevi critica obiceiul creştinilor de a-şi aşeza lumânarea în faţă când 
stau îngenunchiaţi la pământ, sub cuvânt că e primejdios, putând 
pricinui atâta pagubă în toaleta cucoanelor mai ales. Profesorul, 
cetind lucrarea, făcu justa remarcă: 

- Ce ai tu cu obiceiurile oamenilor, măi băete ? Cum te pot 
supăra datinele noastre strămoşeşti? Lasă~le în pace l Nu fii naiv! 

Şi de atunci „naiv" i-a rămas numele elevului cu pricina, 
precum altuia i-a ieşit porecla „vărul", fiindcă întrebuinţa greşit 
acest termin familiar. 

Grija şi atenţiunea profesorului, însă, nu se limitau la lecţie. 
Adevărat educator, el urmărîa pe elevi şi afară de curs: 

îrântia cineva o uşă, el era cel dintâiu care vedea, auzia şi 

făcea cuvenitele observaţiuni. 
Spărgea altul un geam, el prindea numai decât ·pe hoţul de 

păgubaş care, fireşte, trebuia să-l repare. 
Murdăria un al treilea uşile sau pereţii, găsi a numai decât 

pe pricinaş. 
ln scurt, mă rog, vedea tot, şi ştia tot. 
Aceasta nu numai în incinta şcoalei, ci şi afară de şcoală. 
11 favoriza, fireşte, şi micimea oraşului. Dacă astăzi se poate 

zice în 'fulcea: .,Şopteşti ceva pe dealul Prislăvenilor şi se aude 
numai decât pe dealul Beştepenilor", - ne putem închipui cum 
se adeveria vorba aceasta înainte cu 30--40 de ani, când oraşul 
era mai mic decât astăzi. 

Nu-i mirare, deci, dacă cunoştea perfect de bine cele două 

sau trei ceainării şi cofetării cercetate mai mult de elevi. 
La o ceainărie de acestea cu samovarul aşezat pe o masă 
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la mijloc iar, de jur împrejur cu măsuţe simple şi mici pentru 
consumatori, se abat şi nişte elevi, cari se retrag sfioşi într'o odăiţă 
din fund şi · cer cozonaci. Pe lângă cozonaci, ei beau şi :vin din 
ceainice, făţând toate comenzile c~ penţru consumul ceaiului SQre a 
înşela ochiul ager al profesorului; însă acesta şi bagă de seamă că 
din samovarul aşezat pe\ masa elevilQr nu ies aburi. Ducându-se, 
deci, la ei, îi ceartă eu asprime : 

- Ce f.el de ceai beţi voi, care nu abureşte? Consumaţi-l 
şi pleeaţi acasă I 

Fără să fi întreprins adevărate. călătQrii de studii, era însă 
om umblat. Cunoştea foarte bine bălţile şi delta DunărH, pădurea 
Niculiţelului şi codrii Babadagului, podgoriile şi li:vezile dela Sarica, 
fiindcă le-a străbătut pas 'cu pas. Şi-i plăcea să ia cu sine şi elevii 
în asemenea mici excursiuni, în ·împrejurimile Tulce.i, fiindeă atunci 
avea 1:rcazie să cunoască mai de aproape firea şi caracterul lor. 
ln deosebi, ţinea să dea. de gol şi să ruşineze p.e fumători la 
asemenea ocaziuni. 

După uri timp de marş pedestru, îl auziai : 
- Măi Bâgu şi Stefanov, n'aveţi voi un chibrit? 
Şi cu un trabuco enorm în gură aştepta ca unul din elevii 

numiţi de el să-i dea foc. 
- N'avem; domnule profesor I se căinau cei vizaţi de dânsul, 
- Nu-i adevărat, peşti ordinari ce sunteţi I La flaneaua ce 

purtaţi pe dedesupt aveţi cutia cu chibrite. Scoateţi-le numai decât! 
Si exact.în locul ochit de profesor se găsiau totdeauna resturi 

) 

de tutun şi cutia cu pricina, pe care îndată o auziai zornăind Şi 
chibritele aprinzându-se în chicotel.e de râs ale celorlalţi şcolari. 

' 
După ce-şi apriadea ţigara mulţumit, certa pe pricinaşi cu 

bunătate: 

- Vedeţi, mânuiţi .chibritele ca nişte chelneri de meserie şi 
mai spuneţi că nu fumaţi ? 

Elevi.i certaţi puneau capetele în pământ în semn de vi,novăţie. 
Profeso:Ful adăogia părinteşte : 
- I:.ă'saţi-o focului de buruiana naibii I Aveţi voi când s'o 

sugeţi. Acum tte'bue s'ă fiţi cu capul limpede şi memoria proaspătă, 

totdeauna gat-a de răspuns, nu învăluită de fum şi ameţită. lată 
pentruce nu trebue s·ă fuIŢiaţi I 

Fiind aşa suflet de om, nimeni : nici părinţi, nici chiar elevii 
cei mai îndărătnf ci nu-i luau în nume de rău, d.acă uneori, când 
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vorba bună riu prindea, profesorul apuca beţişo.tul care era destul 
de vârtos şi de FJoduros şi începea să-i desmierde părinteşte pe 
cei vinovaţi. 

Odată, pe vremea când acest profesor era şi director al li
ceului, s'a văzut nev9it să elimineze pe doi elevi din şcoală timp 
<le o săptămână, fiindcă făcuseră nu ştiu ce blestemăţii. 

Veseli că au scăpat de cursuri, elevii eliminaţi se coboară 

de sus din curtea liceului în grădina publică, unde se plimbă fără 
grijă, dând târcoale unor fetişcane. 

De sus, din biroul lui, directorul observă . toate acestea şi 
trimite numai d,ecât pe monîtorul clasei să-i' cheJDe la înfăţişare. 

- Da bine, măi blestemaţilor I De aceea v'am elimiflat eu 
din şcoală, ca voi să vă plimba1i nesinchisi1i prin grădina publică, 
ba încă să vă ţineţi şi de fuste ? Turţureanu, ian îmbrăţişează 

biroul acesta I 
Şi îmbrăţţşând elevul biroul, directorul începu să-l măsoare 

cu beţişorul, de scăpărau pulpele vinovatului şi înaintea ochilor nu 
vedea decât scântei verzi. 

Al doilea la fel. 
Duµă această corecţiune, spunea categoric : 
- Acum intrap la lecţiî I V1am schimbat pedeapsa. ·Şi să ş1ip 

că, ori de câte ori mai faceţi prostii, vă bat. Plecaţi I 

Omul acesta ieşia din comun şi cu oca2:ia serbărilor şcolare 

-şi naţionale. 

Odată, la un 10 Mai, elevii liceului, în special cei din cursul 
superior, au făcut o manifestare patriotică pe strada principală a 
oraşului, purtând înainte drapelul cel nou de rp.ătaşe al şcoalei. 
Prefect al judeţului era Ioan Neniţescu, preţuit şi iubit de elevi ca 
un om de voinţă şi un trezitor al conştiinţei naţionale în judeţul 
Tulcea, fntre altele şi penttu masurile de colonizare şi schimbare 
a toponimiei turceşti în satele româneşfij din partea loculul 

Inaintea prefecturil, elevii cu drapelul în frunte se opresc şi 

aclamă cu urale entuziaste pe prefect; care ieşi ÎI:J balcon. 
Popularul profesor 'improviză o cuvântare. Scurtă, energică 

şi înflăcărat~, ea cuprindea doar două fraze, dintre care cea din 
urmă era; ,"Elevi, aclamaţi cu urale puternice pe acest bărbat, care 
Juptă aci pentru o cauză şi nqbilă şi dreaptă şi sfântă!" 

E de prisos să mai spunem că un îndemn ca ace'Sta era 
Apa"le le Dobrogei 12 
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pentru elevi literă de <::vanghelie. Uralele odată începute, nu mai 
conteniau decât tot la un semn al deslăn1uitorului lor, inimosul 
profesor dela liceu. 

In cuvântările lui, din nefericire scurte şi puţine, elevii aveau 
impresia că vibrează ceva din sufletul mar1l(:)r dascăli naţionaUştî 

din Ardeal, despre cari Istoria literaturii şi alte lecturi asemănă

toare le dase oare care cunoştinţe. 
Unii, mai bine iniţiaţi, ştiau chiar că profesorul lor e un martir 

al cauzei naţionale de peste munti şi vorbiau chiar de o broşură 
a lui, niult discutată, în legătură cu această cauză. 

Atunci, însă, când s'a deschis aproape tot sufletul acestui 
profesor şi s'a desvăluit o parte din misterul ce aconeria exjstenţa 
lui interesantă, a fost la inaugurarea monumentului realipirii Do
brogei. în 1 S99. 

Cu trei ani mai înainte, în 1896, se întemeiase o .,,ligă peatru 
propăşirea Dobrogei", care îşi înscrisese, între altele, în programul 
ei de activitate şi ridicarea numitului monument. Preşedinte activ 
era primarul Ioan Dinescu, iar cel de onoare era Ioan Nenitescu. 
Prin stăruinţa lor s'a ridicat un măreţ postam.ent din piatră de 
Dobrogea pe colnicul .stâncos Hora, deasupra căruia s'a aşezat 

apoi un grandios obelisc de granit din Italia, siinbol al unităţii şi 

indivizibilităţii ţării, având, de o parte şi de alta, alte două sim
boale, opere ale sculptorului român Vasilescu-Ploeşti : în dreapta 
dorobanţul cu arma la mână, stând gata de luptă, cu ochii ·tântă 
la hotar, iar în stânga un vultur, cu privirea îndreptată spre do
robanţ şi cu aripile încordate pentru sbor. 

Aşa cum se construise monumentul p.e numitul colnic, la care 
ducea o serpentină: calea gloriei şi· aşa cum se înălţase şi al doilea 
monument din faţa prefecturii: Statuia lui Mircea cel Bătrân, -
ele erau podoabele cele mai alese ale oraşului Tulcea de pe vre
muri şi centrul de atracţie pentru privirile atâtor călători în susul 
şi în josul Dunării. 

Cu ocazia desvăluirii monumentului realipirii, dupăce au vorbit 
pe rând preşedintele cbmitetului pentru ridicarea monumentului şi 

reprezentanţii diferitelor autorităţi) mai pe urmă ia cuvântul şi acest 
profesor care glăsueşte cam aşa: 

-· Domnilor! Era toamna anului 1877. Absolvisem liceul 
de·la Blaj şi mă înscrisesem la facultatea de litere a Universităţii 
din Budapesta, unde aveam să-mi fac studiile superioare, Din vara 
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aceluiaş an, România înttase şi ea în răsboiul ruso-turc şi anume 
de partea creştinilor şi împotriva păgânilor, aşa cum cereau atât 
interesele ei naţionale de independenţă, cât ş"i cele umanitare de 
progres. Corespondenţi de răsboiu, . desemnatori şi fotografi ţineau 
mereu la supraf~ţă, în ziare şi reviste, chestiune~ răsboiului oriental. 
Toată lumea cultă urmăria cu atenţiune fapte.te de arme ale luptă
torilor de pe câmpiile Bulgariei şi era plăcut impresionată, văzând 
toate armatele creştine unite sub comanda supremă a Domnului 
Românil0r, despre care nu se mai vorbise la fel din timpul lui 
Mihai Viteazul şi al lui Ştefan cel Mare. Un singur popor, din 
nefericire creştin şi vecin cu noi, nu se bucura de biruinţele creşti
nilor, ci îşi man,ifesta la tot prilejul simpatiile sale pentru păgâni: 
Ungurii. ln deosebi, când a plecat din Budapesta o delegaţie de stu
denţii să-i ofere lui Osman-Paşa .spada bătută în pietre scumpe, ca 
omagiu de simpatie din partea tineretului şi a poporului maghiar, 
a fost o nebunie. Toate ziarele şi toţi cuvântătorii ocazionali spu
neau că, nu vor trece câteva săptămâni, până când opincarii ro
mâni şi cazacii ruşi vor fi cu ,toţii înnecaţi în Dunăre, iar o·sman 
Gaziul va dicta condiţiile pă'cii la B~cureşti, dacă nu chiar mai 
departe la Kiev ori la Moscova, N'am mai putut răbda atâta prostie 
şi răutate. De aceea, ridicându-mă la o a·semenea întrunire studen
ţească, am spus: ,,Opincarii români şi tovarăşii lor de arme, cazacii 
ruşi, nu numai că nu vor fi înnecaţi în Dunăre, ci peste câteva 
săptămâni vor întra ei, cu siguranţă, biruitori, în Plevna, iar pe· 
0sman şi armata lui îl vor face prizonier, Şi, dacă e vorba de pro
feţii îndepărtate, apoi mai curând veţi vedea opincari la Budapesta, 
decât fesuri şi turbane strălucind biruitoare la Bucureşti ori la Mos
cova. Semi-luna e pe ducă. Să se ştie". Atât a fost de ajuns, ca 
să fiu eliminat din toate şcoalele Ungariei, ca agitator primejdios, 
şi să mă văd nevoit a-mi căuta adăpost în această ţară liberă şi 
atât de ospitalieră. Vă puteţi închipui, deci, care este mulţumirea 

mea sufletească ast~zi, când văd înveşnicit în bronz, la această 
graniţă de Sud a tării, figura dorobanţului român, sentinelă neador
mită la hotarele ţării şi ale umanităţii. Mulţumirea mea e cu atât 
mai mare, cu cât eu însumi am venit aici să întăresc sufleteşte 
ceeace a cucerit braţul eroic al ostaşului român. Cu privirea aţin
tită, cum e, la hotare, el pare că ne îndeamnă grăind : ,,Acum, când 
vă amintiţi cu bucurie de triumful asupra Plevnei turceşti, nu uitaţi 
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că mai aveţi o Plevaă de cucerit, pe cea ungurească, pentru a fi 
în adevăr toţi Românii: uila, liberi şi fraţi"! 

Aşa a vorbit profesorul dela Tulcea. 
Cuvântarea lui nu ştiu dacă a fost scrisă. sau numai rostl1ă 

şi cu atât mai puţin dacă a fost tipărită undeva sau rtu. Ea însă 
a impresionat puternic pe toţi cei de faţă la acea solemnitate,. fă
cându-i să-şi dea seama de ce va să zic·ă modestie şi discreţiune, 
când e vorba de persoana proprie (el nu făcea capital din calitatea 
lui de martir naţional), şi curaj şi devotament neţărmurit, când e 
vurba de marile noastre interese naţionale. 

De aceea cred că acum, când se serbătoreşte a 50-a aniver
sare a stăpânirii româneşti în Dobrogea, i se cuvine şi lui o amin
tire recunoscătoare, ca unuia care a întărit sufletul românesc în 
această provincie. 

• 

• 
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portant - nu ca !bn Batutah, arabul din sec. XIV, de pildă, 
care străbate Dobrogea îmbrăcat în şapte cojoace, pe o iarnă 
cumplită şi stând nemişcat în căruţă, sau ca Boucher de Perthes, 
care în 1853 dă roată Dobrogei cu vaporul, pe Dună~e şi Mare, 
şi ne vorbeşte despre această provincie în însemnări luate cam 
a vot d'oiseau. Nu vrem să spunem, prin aceasta, că drumeţii 
cei doi din urmă nu-şi au şi ei însemnătatea loJ;- în ordinea de 
idei care ne preocupă, - ci vrem să scoatem şi mai mult în 
evidenţă importanţa însemnărilor lui de Bearn. 

* * * 
La izbucnirea războiului ruso-turc din 1828, Franţa in-

teresată şi ea în acest conflict care, prin urmările lui, putea in
fluenţa în mod serios echilibrul politicei europene, trimite pe 
lângă lmpăratul Rusiei, care avea să conducă în persoană ope
raţiunile răsboiului, o misiune militară în frunte cu ducele de 
Mortemart şi care număra, între alţi trei, şi pe Hector de Bearn, 
autorul care ne preocupă. 

Misiunea. pleacă din Paris în ziua de 1 Mai; străbate, în 
trăsuri solide şi în goana cailor: Germania, apoi Polonia ; de 
aci se îndreaptă spre Sud, spre Dunăre, unde avea să ajungă 

aimatţle ruseşti„ pornite deja pe drum ul războiului. 
Tot timpul drumului, H. de Bearn a luat în desemn ve

derile care i s'au părut mai caracteristice; aceste vederi, 62 la 
număr, litografiate şi precedate fiecare de însemnările explica
tive ale autorului, formează volum.ul in folio întitulat: .,Quelques 
souvenirs d'une campagne en Turquie; Paris 1828" 1) . 

Până la Nistru, pe care misiunea-I trece în Basarabia pe 
Ia localitatea lsacovici, Hector de Bearn e viu impresionat de 
cetăţuia din Cameneţ-Podolsk, a cărei vedere e redată printr'un 
desemn admirabil'; aşezată pe o grădişte înnaltă şi stâncoasă, 

fostă peninsulă a unei meandre gâtuite şi fiind, ·în felul acesta, 
ocolită complect la bază de apele râului Smotrici, era o întă

ritură inexpugnabilă până Ia armele distrugătoare de astăzi. 
Trecerea Nistrului se face pe un apus de soare de toată 

frumuseţea. Desemnul corespunzător ne arată Nistru!, .,qui coule 
dans un lit profond", cu aceeaşi înfăţişare măreaţă şi aceleaşi 
meandre ca la Zalescic şi cu localitatea lsacovici cu botul înnălţat 

1) Se găseşte, într'un exemplar, Ia Academia Română, - sectfa 
stampelor. 
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al unui meandru. Misiunea se înfundă apoi în stepa Basarabiei : 
un câmp întins cât vezi cu ochii, sernănat la tot pasul cu ne
numărate gorgane şi pe care rătăceau, nesupărate, cârduri de 
dropii şi berze; trece prin Breşitani (Breschitany) : câteva colibe 
în mijlocul stepei ; prin Bălţi, care se aseamănă mult cu Breşi~ 
tanii; apoi prin Chişinăµ, ,,capitala Basarabiei. oraş cu străzi 
largi, cam sărac în clădiri frumoase şi tare bogat în Evrei". 
Urmează BenderuJ care, prin c-âteva ruini, îi evocă trecerea 
eroică pe aci a lui Caro) a) XII-Jea. Aci ajung în aceJaş tiinp 
cu lmpăratuJ, care venia din Rusia pe urrna armatelor şi în 
tovărăşia căruia misiunea trece apoi prin „Bolgrad'\ o colonie 
nouă, care nu numără nici şapte ani de existenţă şi care-i com
pusă din Bulgari~ Moldoveni şi câţi:va Evrei, cărora li s'au 
acordat mari privi1egii1 numai să se ffxeze acolo ; ,,dar pământul, 
impropriu pentru vegetaţie din cauza unor. săruri vătămătoare 

cu care este in1pregnat, nu îngădue să crească nici un copac, 
cu toate ostenelile şi truda locuitorilor". 

De acum înainte dăm cuvântu) autorului. Fiecare vedere, 
după cum am spus, îşi are descrierea pe o foaie precedentă şj 

fiecare descriere îşi are număru) ei, aceJaş şi pentru vedere. 

Nr. 10. - Tabăra dela Satounowa 

Trecerea Dunării se făcuse într'un rnod strălucit, după o 
viguroasă rezistenţă din partea Turcilor, a căror fJotiJă fusese 
împrăştiată. Paşa Murad-Bei căzuse lovit chiar pe vasu) său. 

Cazacii Zaporogi, cei dintâi, cu nişte bărci uşoare, · trecuseră 
Dunărea şi dădus~ră asaltu) asupra bateriiJor inamice, pe care 
Turcii le părăsiră curând după ce făcură să exploadeze o mină. 
care însă, din fericire, nu făcu decât puţine victime. lmpinşi 
până spre Isaccea, care ar fi putut rezista câtva timp, duşmanii 
îngroziţi dau foc alimentelor şi rnuniţiuniJor înrnagazinate în 
oraş şi ter să capi tu)eze. 

Tăbărât la Satu Nou, pe malul Dunării, grosu) armatei, care 
rămăsese inactiv în timpul trecerii Dunării, aştepta cu nerăbdare 
sf ârşituJ lucrărilor, care aveau să-i permită să treacă şi eJ flu
viu) şi să-şi ia partea de succes şi glorie în luptă, care începea 
subt ·auspicii atât de surâzătoare. 
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Nr. 11. - Trecere.a Dunării 

ln disdedimineaţa zilei de 12 Iunie lagărul dela Satu Nou,, 
era ridic,at şi armata, ip cea mai mare ordine, trecea Dunărea 

pţ un pod de vase lung de 315 stânjeni. Cămilele întrebuinţate-
la serviciul de transpo~turi al armatei, deabia după multă îm-. 
potrivire primiră să pue piciorul pe pod şi ne speriară mult-. 
timp caii, puţin obişnuiji cu vietă{ile astea ; :1ra caf ul meu era 
să cadă în apă cu stăpân cu tot. Departe, spre Brăila, se auzi~ 
bubuitul tunurilor. Ambasadorul (ducele de Mortemart) expedia, 
în_ seara aceasta, prim ul curier' spre Paris ( desemnul arată tre-. 
cerea Dunării. pe un pod de vase). 

Nr. 12. - Kourgan-Vîsir (Gorganul Vizirului) · / 
\ , 

Armata tăbărî la două verste dincolo de Dunăre, Jrf fa 
lsaccei şi la poalele lui „Kourgan-Visjr". Muntele ac ta 
- evident opera mânii omeneşti - se înalţă si ura c în 
mijlocul unei câmpii imense. Existenţa lui a fost expr ată în 
mai multe chipuri: unii spun că ar fi mormânt un1J şef de 
trib;. locuitorii Isaccei au mai multă pretenţie· e~ 9fvestesc că 
un Paşă al lor, pe când pleca odată la zbop<, a vrut să 
ofere unui sol trimis de duşman prilej1;I cp ac~fa să-şi poată 
face o idee de forţele militare turceşti : a ordonctt ca fiece soldat 
să adueă un pumn de ţărână şi să-l arunce cu toţii în acelaş. 

loc; atunci s'a înnălţat, ca prin farmec, un munte(?) enorm, 
din vârful căruia trimisul duşmanilor putu vedea câmpia aco
perită de mulţimea oştilor turceşti. 

(Desemnul reprezintă gorganul înnalt şi înfăşurat în spirală 
de un drum care duce în vârful lui; la poalele gorganului, la-· 
gărul armatei ruseşti). 

Nr. t3. - Isaccea (lsatcba) 

Ne-am dus să vizităm Isaccea, după capitulare. Fortificaţiile 
ni s'au părut proaste. O parte din locuitori erau încă în oraş;_ 
indjferenţa .for completă ca şi nepăsarea mândră nu se desmint 
o clipă. Am intrat mai mulţi ofiţeri într'o cafenea mare, plină de· 
aceşti nenorociţi, pe cari războiul avea să-i gonească din locuin
ţele lor: unul măcar nu întoarse capul, unul măcar nu se deranjă. 
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·câtuşi de puţin; până şi prezenţa ofiţerilor, cari făceau parte 
din armata victorioasă, nu i-a putut îndupleca Ja puţin respect. 
Acelaş sânge rece pretutindeni, aceiaşi indiferenţă până şi la 
Paşa însuşi, care părea a nu fi dispus să acorde respect oam.e
nîlor, decât potrivit ca vigoarea lor musculară ; tânăr încă, Paşa 
·era un om înnalt, cu o înfăţişare gravă. Obţinând dela lmpărat 
îngăduinţa de a ie.şi din oraş, trebuia să plece a doua zi. O 
parte din locuinţa lui căzuse pradă flăcărilor, iar femeile şi averea 

.şi le ascunsese, după curn ni s'a spus, într'o moschee căzută 

în ruine, dela care Paşa nu-şi lua ochii. Ni-a arătat şi armele 
lui, pe care Ţarul i le lăsase -şi care erau destul de frumoase; 
ne-a oferit cafea şi câte o pipă, iar oamenii lui au oferit alor 
noştri o băutură. de lapte de cămilă, pe care o mestecau cu o 
lingură mare într'un putineiu de o curăţenie mai mult de·cât în
doelnică. Am afl~t în unnă că acestui Paşă i s' a tăiat capul, 
ca unuia care predase cetatea, pe care fusese însărcinat s'o 
apere. 

No. 14. - Babadag (Baghbaghdagh) 

După câteva zile de drum prin nişte locuri destul de pă
duroase, armata tăbărî în faţa Babadagului. Orăşelul acesta, destul 
·de rnizerabil şi pă(ăsit de locuit-0ri, e aşezat într'o pozi.ţiune 

frumoasă, lângă un lac în care ne-am scăldat bucuroşi cu toţii, 
înnainte de a intra, în stepa aridă şi uscată. Vegetaţia acestei 
·văi ne păru magnifică, iar apa de isvoare delicioasă. Lagărul 

domina oraşul, ca şi o cazannă uriaşă, în care poposi cavaleria. 

(Desemnul ara.tă împrejurimea bogată în vegetaţie şi pe 
aproape 2- 3 Turci localnici, ceeace ar vrea să arate populaţia 
musulmană a Babadagului). 

Nr. 15. - Cazarm ain B_pbadag 

' Cazarma din Babadag e imensă/clădire pătrată, clădită 

,d_e curâ.nd. Pare a fi fa.st des nat~ . sf . adăposteaS.că infanterie 
ş1 o numeroasă cavalene. nstru1tă/~~pă un plan frumos, ca
ianna aceasta are o curte vastă, .îtr.nijlocul căreia este o cişrnea 
foarte frurnoasă; apa ei ţurge priJl. j~hiaburi în rnai multe re
zervoare; e împodobită cli o in scripţie gravată în marmură, pe 
care arn copiat-o şi a cărei traducere, obţinută în urmă, e aceast.a ! 

' 
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t,Sultanul Mahmud, victoriosul) a pus de s•a zidit cişmeaua 

aceasta. Beţi din apa ei dulce ca sorbetul şi invocaţi nume'le 
Dotnnului.- Dea cel Veşnic ca viafa Padişahului să fie lungă. Po
tolf{l-vă setea cu apa aceasta, asemenea celei a Semsenului (su
sanului); 1231 al t:girei". 

Nr. 16. - Macaul (Mac kaoul) 1) 

ln satul acesta am văzut o moschee foarte elegantă, dar 
uşa şi interiorul ei erau într'un hal de murdărie de n'am putut 
să tle apropiem de ele, de teamă să nu deşteptăm cumva ciuma, 
care nu părea decât adormită aci. ln drumul ei, armata da, din 
loc în loc, de sate părăsite. inamicul, retrăgându-se spre inte
rior, lua toată populaţia cu el, distrugea tot ce nu putea fi luat 
şi adesea otrăvea şi fântânile. Dacă vreun cătun nu s'ar fi supus 
imediat ordinului de plecare al autorităţilor militare turceşti, -
era prădat, dat pradă flăcărilor, iar bieţii locuitori ucişi fără. 
milă. La Berdahule ne-am oprit câteva ceasuri. Mai multe .case 

' arse şi nişte urme de sânge arătau că acest sat 1a fost teatrul 
cruzimU armatelor turceşti; şi, în adevăr că am găsit într'o co
cioabă, unde venisem după umbră, mai multe cadavre fără 

capete, ascunse prost în nişte gunoi, iar într'un colţ am dat de 
un nenorocit, care murise în chinurile groasnice ale ţepei. 

ln aceeaşi seară poposisem la 24 verste mai sp~e Sud, pe ' 
o înălţime de unde se vedea limpede Marea Neagră şi m·ai multe 
corăhii. Un curier aduse vestea că Turcii respinseseră atacul 
Ruşilor dela Brăila, cu oarecare pierderi pentru aceştia din urmă, 
care-şi răsbunară curând, însă . 

Nr. 17. - Karatai 

ln ziua de 20, pe seară, am ajuns în Caratai, pe o fur
tună straşnică, care ne împiedică timp de mai multe ceasuri să 
1nnălţăm corturile. Din lagărul situat pe un loc aplecat se zăriau 
trei sate părăsite, unde se găsiră proviziuni de nutreţ pentru 
vite şi grâne - uitate, fără îndoială, în zăpăceală şi în învăl-
măşala fugii. , 

A doua zi ne sosi vestea ocupării Măcinului şi Brăilei : 
tunurile duseră departe vestea acestui glorios succes. Spre seară 

1) Nu ştim ce localitate se va fi ascunzând sub acest nume, 

Analele Dobrogei 13 
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toată armata era rânduită în jurul unui altar, unde se oficiă un 
Te-deum, în semn de mulţumire lui Dumnezeu; cerul ame
ninţa cu furtună ; departe se auzeau mugind tunurile, care 

, băteau în zidurile Constantei (Kustendje); salvele unei artilerii 
numeroase se pierdeau departe, pe stepă. Muzica tuturor regi
mentelor intona Goot save the King, în vreme ce mii de oameni, 
într'o profundă reculegere, ascultau cântarea atât de frumoasă 
a corurilor ruseşti ; splendoarea hainelor sacerdotale, pompa 
cultului grecesc, atitudinea nobilă a lmpăratului în fruntea Sta
tului Major, acest deşert turcesc, în sfârşit transformcit în templu 
ci:eşJin, căruia îi servea drept boltă cerul plin de fulgere şi tu
nete-toate acestea aveau ceva grandios într'însele. şi impresiunea ~ 
nu s'ar putea exprima. 

t 

Nr. 18. - Karas.u 

Karasu însemnează, pe turceşte, apă neagră - iar dacă 
numele acesta se dă locului .unde suntem acpm, faptul se dato
reşte culorii de tot închise a apelor celor două lacuri, lângă care 
am poposit noi în ziua de 25 funie. Avangarda rusească respinse 
câteva unităţi răzleţe, ale căror atacuri nu ne pricinuiseră cine 
ştie ce pierderi. 

Sosi şi vestea capitulării cetăfilor Constanţei şi Hârşovei. 

S'a observat că cele mai multe din tunuJj!e lor erau englezeşti, 
însemnate cu iniţialele regeşti (,,le cnfffre") G. R. O vijelie se 
deslănţui pe seară şi doborî mai toate corturife ; al nostru fu 
cliiar luat şi dus cine ştie unde. A doua zi erau+ 34° la umbră. 
(Desenul arată o vale şi nişte lacuri cu stufăriş. 

Nr. 19. - V.echea albie a Dunării 

Ne-am dus să vedem, la mică distanţă de Cara-su, ceeace 
numeşte lumea: Vechea albie a Dunării (l' ancfen lit du Danube) 
Această vale, plină de mlăştinf, strânsă şi străjuită mal în toată 

lungimea ei de stânci abrupte - răspunde tocmai în Marea 
Neagră (sic); aci, însă, e brusc retezată, terminându-se prin nişte 
faleze, a căror natură şi formă nu permit în nici un fel bănuiala 
cum că' am avea de-a face, - in locul acesta, - cu o veche frunte 
de gură de fluviu. 

1 

Din toate lucrările executate de Romani pe teritoriul turcesc 
Valul lui Traian e cel pe care timpul l-a respectat cel mai mult. 
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Rămas aproape intact până în ziua de astăzi, valul acesta se 
întinde din Raşova şi până în Constanţa, pe o distanţă de mai 
bine de 25 de leghe; era destinat să oprească invaziile barba
rilor: e un colosal bulevard, însoţit de amândouă laturile de 
câte un şanţ larg şi extrem de adânc; prezintă şi nişte curmă
turi din loc în loc, care slujesc la retragere în caz de primejdie ; 
toate curmăturile acestea sunt prevăzute cu întărituri ocolite de 
şanţuri ; conturul întăriturilor se poate distinge şi astăzi perfect. 
Valul lui Traian va sta multă vreme mărturie a grandorii şi 
puterii autorilor lui. 

(Desemnul arată valea acoperită de o vegetaţie bogată şi 
câteva păsări de baltă în zbor pe deasupra văii). 

Nr. 20. - Bazargic 

Se predase şi Tulcea şi se primi şi vestea ocupării Anapei 
de pe coastele Abassiei. Generalul Solken veni, trimis de lmpărat, 
să citească ducelui de Mortemart raportul oficial al Generalului 
Comandant- şef al trupelor din Caucazia. In ţinutul Romoe, nu 
departe de muntele Ararat, dase o ploaie de mană, sau mai de 
grabă o piatră de materie făinoasă, care acoperise pe alocuri 
pământul cu o pătură groasă de vreo şase degete ; o cutie destul 
de mare, plină cu grăunţe de piatră de aceasta fusese adusă 

lmpăratului, care avu bunătatea să dea fiecăruia dintre noi câte 
cinci . şase. Ambasadorul trimise şi el câteva cabinetului de 
istorie naturală din Paris. Eu le păstrez încă pe ale mele. Ex
teriorul Ji-i dur şi lucios şi sunt de culoare cenuşie gălbuie. La 
suprafaţă-s formate dintr'o aglomerare de grăuncioare rotunde 
şi de mărimea boabelor de meiu; interiorul însă e format dintr'o 
făină de tot albă, foarte fină şi neplăcută la gust. 

Cercetaşii aduseră vestea unei concentrări de forţe turceşti 
în direcţia Bazargicului; se vorbia că-s la 12000 de oameni şi 

se şi hotărî să se trimită armată înnaintea lor: trupe de Cazaci, 
ca şi avangarda în trei coloane şi compusă din dou~sprezece 
batalioane, unsprezece escadroane ~şi cu 36 tunuri, porniră să-i 

întâmpine. După două zile de drum, pe o căldură năbuşitoare, 

avu loc pe seară un angajament de cavalerie cu Turcii. Siliţi 
să ·se retragă, i~am regăsit a doua zi dimineaţa subt zidurile 
Bazargicului. Lupta ţinu câteva ore. Ruşii pierdură la început 
două tunuri, însă şi le recâştigară îndată. Inamicul, urmărit cu 
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înverşunare, lăsă pe câmpul de luptă mai mu1ţi morţi şi câţiva 

răniţi - lucru destul de rar la Turcţ, cari socotesc că-i o poruncă 
a religiei să-şi ridice sau să-şi ia cu ei rnorţii şi răniţii. 

Nr. 21. - Moscheea din Bazargic 

Aşezat într'o vale mică şi ocolit de păduri, Bazargicul era 
închis alţădată de şat;1ţuri largi, astăzi pe jumătate astupate. E 
un oraş m'Qre, străbătut de străzi multe, dar strimte; are ca la 
douăsprezece moschei, câteva fântâni (cişmele) frumoase, patru 
piefe şi câtev~ clădiri aproape elegante. 

Pe câteva strijzf' sunt şi un fel de trotoare, ori sin1ple pie
troae aşezate unul lângă altul, pe tare să se poată merge desculţ 
pe \frerrre de ploae. lnălţimile care domină oraşul sunt pline de 
mii de morminte, ceeace dovedeşte că populaţia acestui oraş a 

' fost foarte numeroasă altădată. Pe fiecare mormânt e înfiptă 
câte o piatră, în care e săpat numele mortului, precum şi câteva 
pasagii din Coran; vârful pietrelor e cioplit în formă de turban, 
forme care variază dela un rnormânt la altul, după rang şi după 
stare. Lagărul nostru era între o pădure de acestea de pietre 
tumulare şf un cimitir creştin ; aci, nici un mormânt în relief, 
nici o inscrip.ţie; numai nişte p'ietre rnari, cioplite şi aşezate 

alături. Toată populaţia se retrăsese din oraş. Insă, înnainte de 
a p.une stăpânire pe oraş, a trebuit să-1 purificăm, căci era 
revoltător de murdar - iar câteva fântâni erau astupate, altele 
infectate cu săpun şi hoituri pe -care le svârliseră înnăuntru. 

Nr. 22. - Interiorul MosQh.eii 

ln vreme ce se lucra la curăţirea oraşului, în care se dase 
ordin să se stabilească mai multe spitale şi manutanţe cu provizii 
de hrană, arr1 vizitat mai multe clădiri şi câteva moschei. Jn 
fundul moscheii principale, în faţa porţii de j,ntrare, era o firidă 

înp-oQobită cu numeroase picturi în culorf diferite, eare repre- , 
zentau fără îndoială anumite embleme; alături şi sprijinit de zid, 
era un fel de amvon, pe care urcai pe un soiu de scară; mai 
departe se găsiau două desernnuri lipite şi supraîncărcate de 
inscripţiuni şi picturi; rrl'am hotăr1t să le iau: Pe pereţi erau 
scrise, cu litere mari, versete din Coran. La dreapta şi fa stânga 
intrării erau tribune. lnco!o mai nimic, care să vorbească imagi~ 
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naţiunii, în interiorul unei moschei. Ceeace-i mai vrednic de 
· remarcat la aeeste monumente sunt minaretele, care se înnalţă 

svelte şi elegante şi din înnaltul cărora ţi se desfăşură cea mai 
întinsă şi variată privelişte înnaintea ochilor. 

La părăsirea oraşului locuitorii nu-şi putură lua, din ne
norocire, şi câinii: haite întregi, prăpădite de foame, rătăceau 

prin oraş şi pe lângă morminte. Noaptea umpleau văzduhul cu 
urletele lor; înconjurau tabăra de par'c'ar fi vrut s'o ia cu asalt, 
aşa că adesea s'a simţit nevoia să se tragă în ei. 

Nr. 23. - Te-deum ' 

vZiila de 13 Iulie era ziua naşterii lmpărătesii. Protopopul 
oficia de subt un cort imens., înnălţat în mijlocul taberii spre a 
putea fi la adăpost de soare şi de căldura de 32°. lmpăratul sta 
în picioare înnaintea Sanctuarului; în urma lui venia ducele de 
Mortemar_t şi noi ceilalţi în fruntea Statului Major general, la 
care ne bucuram de toate onorurile în orice împrejurare: puturăm 
urmări, în felul acesta, ritul grecesc în toate amănuntele lui. 
Câte un detaşament de fiecare regiment, în mare ţinută, asista 
la slujba divină; muzica militară executa bucăţi religioase cu 
un ansamblu, întâlnit rar până şi în teatrele şi la orchestrele 
marilor noastre oraşe. 

A doua zi pornirăm înnainte. Turcii ne hărţuiau din când 
în când capetele · de coloane, dar câteva şarje de cavalerie din 
partea noastră le cauzară mari pierderi şi-i desgustară să ne 

. t te mai a ace .... 
Oe unde până aci Hector de Bearn se plânge de căldura 

excesivă, de lipsa de apă, de p~duri, etc. la vale de Bazargic 
drumul continuă prin păduri, monotonia stepei dispare, isvoarele 
·se înmulţesc şi odată cu acestea răcoarea vine să-i scape d~ 
chinurile căldurii de până aci. 

ln seara de 16 Iulie popasul se face în valea „Ouschneli" 
răcoroasă şi mărginită de munţi înnalţi; de aici înnainte mai 
poposesc la Kousladge, oraş mai mare decât Bazargicul şi în-, 

tr'un ţinut bogat în vânat şi în apropiere de umerii de munţi 

(contre-forts) sprijiniţi în lanţul Balcanilor; în seara de 18 po
pasul e [ntr>_o câmpie bine cultivată în apropriere de „ Tourck
anaoutlar'{ şi lângă o fântână frumoasă., la care oameni şi vite 
au găsit o apă excelentă. lmprejurimile eraµ bogate în vânat. ln 

www.ziuaconstanta .ro 



-198-

curând ajung în Şun1la : un oraş situat la intrarea tlnei strâmtori 
care se înfundă în lanţul Balcanilor şi sprijinit şi în dreapta şi 
în stânga pe câte un munte abrupt. Nebăgând de seamă, dGi 
copii ai unui ofiţer se depărtează prea mult de oraş; plecaseră 
după pepeni prin gră:dinile din jurul . Şumlei şi cad în mânii~ 
Turcilor; sunt duşi în faţa Comandantului; acesta-i mângâie, îi 
încarcă cu castraveţi să ducă tatălui lor şi le arată marea lui 
părere de rău că tocmai atunci se tern1inase îngheţata, că le-ar 
fi dat şi lor şi i-ar fi rugat să ducă şi tatălui şi Comandantului 
rus, în tabăr-a rusească; acesta din urmă, adânc mişcat, mulţu
meşte Turcilor prin eliberarea şi trimitirea la ai lor a câtorva 

• • • pnz1oneri. 
In ziua de 4 August misiunea franceză pleacă îndărăt, spre 

Bazargic. 
Nr. 34, la înnapoiere, fiind de o deosebită importanţă : -

Hector de Bearn vede cu ochii lui şi ne spune cum Bulgarii, 
fugind de cruzim~ şi tirania turcească, luau drumul Dobrogei 
spre Basarabia, unde ~ se oferise adăpost de Ruşi, pentru ca 
de acolo să treacă mai ~rz1u·.Jn Dobrogeci, unde aveau să for
meze acea populaţie "veche~\, argument pe soliditatea şi sfinţenia 

~ 

căruia trebuia să se reclame, în vremea noastră, dreptul de 
stăpânire al Bulgariei asupra Dobro.gei I - fiind de o deosebită 
importanţă, precum am zis, îl reproducem pe dea'ntregul. Iată-l: 

Nr. 34. - t,Beîdaoud'' 

Un mare număr de familii bulgare, fugind de cruzimea şi 
tirania turcească, veniseră să cear.ă protecţiune şi azil dela Ţar. 
Li se dase pământ în Basarabia. ; într'acolo se'ndreptau aceşti 
nenorociţi, cu puţinul pe care-l pultuseră lua cu ei în învălmăşala 
fugjj. Poposiţi lângă o fântână p jumătate ruinată, te uitai c.u 
groază la mizeria şi suferinţa car · li erau întipărite'n faţă; în 

l 
timpul când le împărţiam ajuto , e, ne atraseră privirea doi 
copilaşi tare frumuşei : Prinţul Trubeţcoi se apropie de unul 
dintr'înşii şi începu să-l mângâe pe căpuşorul lui blond, dar 
sărmanul copilaş fu apucat deodată de nişte convulsiuni straş

nice, încât fu potolit cu mare greutafe. Ni se spuse că Turcii 
îi măcelăris.eră părinţii în faţa lui chiar :şi că, de atunci, sărmanul 
cqpHaş, oridecâteori sin1te pe căpşorul lui mâna cuiva; îl apucă 
groaza, crezând că are să i se tae şi lui capul aşa cum păţiseră 
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părinţii lui. Nevoia şi mizeria puseseră ~ână într'atâta stăpânire 
pe aceşti nenorociţi, încât părinţii că · au să-şi vândă c~piii, ca 
să-i poată scăpa cu viaţă. Aşa vro să-mi vândă mie un moş

neag, pe preţ de 40 de ruble, pe ele două fiice ale sale culcate 
la picioarele lui, într'o căruţă a vai de lume. Se sculă, bietul, 
să le pot vedea şi eu - şi ă mă conving că are marfă bună; 
şi, într'adevăr că cea m · mare era destul de frumoasă; dar 
suferinţa era întipărită.)lflânc în obrajii e-i slăbiţi şi palizi şi în 
ochii ei negri puteai vedea cea mai sfâiietoare expresie a durerii. 

Nr. 37. - Vederea generală a Bazargicului 

... Am regăsit Bazargicul curat, nu ca la venire. Spitale, 
ambulanţe, magazii cu hrană şi nutreţ pentru vitele de transport, 
fuseră stabilite aci. Era mişcare, activitate, acu; ba încă şi câ
teva prăvălioare ţinute de nişte Evrei : oamenii aceştia răsar ca 
din pământ, aco,Io u.nde-i vorba de câştigat parale. 

Lagăru.) nostru domina oraşul şi-l acoperea în partea cea 
mai expusă la surprizele, care puteau veni din partea inamicului ; 
am stat aci mai multe zile,. până ce au venit de ne-au înlocuit 
nişte trupe de recruţi, nou sosite de dincolo de Dunăre. Căi- • 
dura creştea mereu în timpul acesta şi mortalitatea creştea şi 
ea în spitale; epizootia se întindea mereu printre cornute : că
zuseră mai mult de două mii şi începuseră să fie atacaţi şi 
caii; câţiva dintr'ai noştri căzură ·bolnavi. 

Nr. 38. - Casa Paşei din Bctzargic 

Intre casele mai demne de remarcat, cea care ne atrase 
mai mult aţenţiunea fu a Paşei; situată în mijlocul unei curţi 

vaste, cu mai multe rânduri de balcoane şi având mai multe 
etaje, - toate acestea îi dedeau o înfăţişare elegantă .şi plină 
de graţie ; coloanele toate, precum şi balcoanele şi toate or
namentele acoperişului erau din lemn cât se poate de lucios şi 

bine lucrat; coloane mici de apă ţâşneau într'un basin, situat 
în mijlocul unei săli, împodobită cu marmură, a parterului. 

De jur împrejurul sălii erau rânduite divane. Ne treceam 
ziua în felul acesta, vizitând oraşul şi nu ne întorceam în lagăr 
decât seara. Odată cu apusul soarelui şi imediat după ce se 
suna adunarea - se făcea rugăciunea. Soldaţii ieşeau cu toţii 
din corturi şi, în rând, şi după o simfonie simplă, dar gravă 
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şi maje$tuoasă, fiecare se descope:ria; atunci cel maî vechiu sol
dat din campanie spunea cu glas tare o rugăciune scurtă, după 
care toată lumea făcea de mai multe ori semnul crucii. Omul 
în rugăciune îţi inspiră totdeauna uq sentiment de- respect; iar 
sentimentul acesta are ceva mai sublim încă atunci când cel 
caFe se roagă e un soldat : e ceva atât de solemn în tăcerea 

şi în reculegerea unei armate întregi, care-şi oferă viata lui 
Dumnezeu ... viaţă pe care-o va risca mâine ! 

• 
Nr. 39. - Cămara femeilor Paşei din Bazargie-

' Printr'o portiţă, curtea cea mare a Paşei da într'o grădină 
a re frumoasă ; în mijlocul acesteia era o casă, ocupată al tă
dată de femeile seraiului său. N'avea nimic demn de remarcat 
locuinţa aceasta: câteva camere goale, doar ; una, numai, în 

• 
care se adunau peste zi femeile Paşei, avea pereţii îmbrăcaţi 

în lemn perfect sculptat; divane de jur împrejurul camerii şi al 
unui fel de alcov, care făcea un ieşind în grădină; plafonul era 
şi el sculptat şi atunci, când camera aceasta, împodobită cu 
frumoase şi bogate c0voare, va fi fost animată de prezenţa 

frumoaselor prizoniere, de bună samă că acest interior trebue 
să fi fost i:nai mult decât plăcut şi-s sigur că nu un singur vi
zitator va regreta, găsindu-l golit de vechile lui stăpâne. 

Nr. 40. - Onorurile singulare date Ambasadorului 
î 

I 
la „Selimtove" 

Plecasem de două zile din Bazargic şi mergeam acum în 
direcţia Mării, pe un drum penibil : numai nisip şi pe deasupra 
mai era şi o căldură ·insuportabilă; şi nici o colibă, nici un 
copac, nici un strop- de apă în drumul nostru. Din loc în loc 
dam de câte o fântână secată, lângă care se târâseră, cu ulti~ 
mele puteri, boi şi cai ce muriati de sete - şi tari fuseseră pă
răsiţi de trupe în trecerea pr~n stepă. Şi ca să ne apropiem de 
aceste fântâni, trebuia să ne luptăm cu sute de vulturi, c.ari tă
bărâseră pe vitele moarte de sete; dar, când ajungeam la ele, 
de obicei nu găsiam în loc de apă decât un strat de noroi mai 
mult sau mai puţin gros.· 

In fiecare regiment rus soldaţii cari au o voce frumoasă 
formează o companie aparte care, Ia anumite ocaziuni, cântă 
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în cor şi cu multă justeţe şi muH gust, diferite arii naţionale. Ca 
să ridfcâm moralul unui soldat, care suferia cel mai mult din 
cauza asperităţii drumului şi a temperaturii, am cerut ajutoru} 
acestor companii-cântăreţi şi, cu toate că oboseala şi căldura 
nu le uscaseră mai puţin gâtlejul decât lipsa de apă, totuşi, cu 
binevoit0rul concurs al unui însemnat număr de ducaţi, izbu
tirăm să adunăm la un loc pe toţi cei cari cântau; avură des
tulă voce să poată cânta câteva arii rus.eşti, care ni se părură 
tare frumoase şi fură în stare să mai învioreze pe cei mai abă
tuţi, Seara .am poposit lângă două fântâni, a căror apă murdară 
de-abia putu potoli setea cailor noştri. Ne'ntinsesem jos cu 
toţii., nădăjduind ca măcar noaptea să vie cu briză răcoritoare ; 
când, deodată, vedem că soldaţii se adună în grupuri, îşi iau 
armele, iar şefii lor se îndreaptă spre cortul nostru ; se adresează 
Ambasadorului în nişte cuvinte pe care le tălmăceau destul de 
fidel gesturile pe care le făceau. Ii urmăm. Un minut după 

aceasta, ducele de Mortemart, înconjurat de un detaşament for
mat din Cazacii cei mai spătoşi, era mereu aruncat în sus şi 
primit, într'o cădere moale, pe braţele lor, ritmul acestei zvâr
liri în aer a Ambasadorului fiind însoţit de cântarea tuturor 
corurilor trupei. Mi-a plăcut şi mi s'a părut destul de original 
felul acesta, tătăresc, de expresiune a recunoştinţei. 

După această ceremonie·, am fost conduşi la corturi de 
ofiţerii lor superiori şi de cântăreţi, pe cari numai o nouă dis
tribuţie de ducaţi i-a făcut să înceteze cu cântecele lor, provo
cate de aceleaşi monede ale Ambasadorului. 

Nr. 41. - ,, Mangal i" 

Un orăşel fără port, însă aşezat chiar pe malul mării. Aci 
am dat de apă destulă şi s'a hotărît o zi şi jumătate de repaos 
pentru trupe. Plaja era frumoasă, marea abso~ut calmă, s'a 
scăldat toată lumea, ca şi animalele de transport toate. Mos~ 
eheea, de curând construită, mi se păru foarte ele-gantă. Şi an1 
fi rămas cu impresie destul de bună despre orăşelul acesta, 
dacă peste noapte ar fi putut închide cineva ochii, din cauza 
unui mare număr de insecte în - şi nearipate. 

(Desenul reprezintă mo·scheea orăşelului). 
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Nr. 42. - ,,K.ustenge"-Constanţa 

ln sfârşit am ajuns la Kustenge în ziua de 11 August. E 
o mică cetate ridicată de Turci dela începutul răsboiuluL Ora
şul, situat pe malul Mării Negre, n·are nici un fel de port şi 

nu-i decât un punct de debarcare. Dinspre uscat e apărat de o 
simplă linie de fortificaţiuni. 

Fregata „Flora ", care ancorase la o bătae de tun de ţărm. 
ne aştepta să ne transporte la Odesa. Eram pregătiţi de plecare. 
Ambasadorul fu primit pe bord cu toate onorurile obişnuite; 

întreg echipajul sub arme, mateloţii pe vergile vântrelelor, iar 
o muzică militară cânta arii „de la dame blanche". Cazacii. 
cari fuseră ataşaţi în mod special pe lângă noi, ne escortară 

până la bărcile, care aveau să ne ducă la Flora. Când să plece, 
căzură în genunchi cu lacrimile în ochi şi luându-ne mâinele 
fntr!ale lor, ni le duceau când la gură, sărutându-le, când )a 
piept apăsându-şi-Je'n dreptul inimii. Când bărcile se depărtară 
de ţăxm, - asvâr1indu-se pe cai, Cazacii se aruncară călări în 
Mare şi se ţinură după noi, până c~,, dânq de adânc, fură si
liţi să se întoarcă la ţărm, de unde aceşti fideli slujitori ne 
trimiseră un ultim adio, cărui.a iubirea şi recunoştinţa lor îi 
dădeau cele mai mişcătoare forme". • 

Misiunea ajunge la Odesa în ziua de 15 August. In împre
jurimile oraşului, H. de Bearn are prilejul să fie martorul unei 
năvăliri de nor.i de lăcuste, car,e se abătuseră în părţile acelea; 
când se lăsau pe pământ> îl acoperiau cu o. pătură groasă de 
5- 6 degete. Lă.custele acestea otrăviau apele, distrugeau totul 
în calea lor; ceva în felul descrierii Cronicarului nostru. Ca să 
le alunge, să aduna lume multă la un loc şi începea să strige, 
apoi bă.teau tunurile·, se trăgeau clopotele etc. După câteva ex-., 
cursii făcute în jurul şi apropiţrea Odesei, Misiunea pleacă din 
nou spre Sud pe Mare. 

Nr. 47. - Vue de Kustenge, prise de la Mer 

· ln timpul acesta asediul Varnei continua cu furie. lmpă

ratul plecase ( cu Misiunea se întorsese şi Ţarul în Rusia) şi 

vasul „Panteleymon" _ne aştepta. Ducele de Mortemart, în fruntea 
corpului diplomatic, dete semnalul de plecare şi am plecat pe 
o vreme de toată frumuseţea. Aveam o mie opt sute de oameni 
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pe bord, dintre cari o bună parte era destinată să umple cadrele 
companiilor de artilerie dela Varna; vântul bătea răcoros ; mE'r ... 
geam cu zece noduri pe ceas. Având să lăsăm nişte telegrame 
la Constanţa, ne-am oprit pe Mare, în faţa orăşelului acestuia, 
de un.de ne'mbarcasem mai deunăzi; Ia semnalele noastre, Co
mandantul cetăţii nu întârzie să vină. El pretindea că Varna ar 
fi capitulat. 

Ajunşi iarăşi în largul mării, zărirăm un vas mic; care 
venia dinspre Stid. Ambasadorul ar fi dorit să întrebe ceva ·în 
privinţa asediului şi despre Impărat. Bastimentul acesta era 
austriac şi nu părea de loc grăbit să răspundă Ia semnalele 
noastre: Ia a treia lovitură de tun, de abia, trebui să asculte 
şi să vină la noi: aflarăm că Varna rezista încă şi că· Impăratul 

dăduse ordin să se concentreze toate forţele şi mijloacele de 
atac. Vântul ne ducea uşurel, iar reflexele fosforescente ale ra
zelor formau o dâră de foc, dnpă care brăzda mareu vasul 
nostru. Marea era foarte luminoasă. Auziam de mult tunurile 
dela Varna. Curând zărirăm şi flota, gata de bătae, în faţa ce
tăţii ş.i chiar în radă . 

. . . Varna e aşezată în fundul unei rade destul de bine 
apărată de furtunile dinspre mare de capul Galat~, care înain
tează pân~ departe în Mare, . şi se leagă, la origine, de lanţul 
balcanic. Marea, retrăgându-se din fundul radei acesteia - şi 

fără îndoială că de atunci e vreme! - a lăsat aci un lac, nun1it 
„Leyman", care-i despărţit de mare,:, printr'un banc de nisip de 
o mare lăţime şi serveşte de legătură între Varna şi satele si
tuate la Sud de capul Galatha. 

(Desenul reprezintă lacul.) 

Iată o parte, aşa dară, din însemnările de drum ale unui 
militar priceput şi care nu trece legat la ochi, ca atâiia alţii, 
prin provincia noastră de peste Dunăre. Iar notele lui nu in-

' teresesează numai prin ceeace mărturisesc ele dîrect, ci şi prin 
ceeace, adesea, ne lasă numai să înţelegem - să citim printre 
rânduri; interesează cu atât mai mult, după aceea, cu cât sunt 
dintr'o vreme în care răsboaele ruso-turce se ţineau lanţ pe pă
mântul nostru şi cauzau între altele, colonizarea - inaugurată 

cu vre-o două decenii înainte de 1828 - cu Bulgari, a sudului 
Basarabiei, de unde aceştia aveau să coboare mai târziu în Do-
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brogea, pentru ca vecinu noştri de sub Dunăre, după aceea, să 
ni-i recomande - când vor simţi nevoia - ca fiind în nordul 
Dobrogei de când lumea. 

Din trecerea lui prin Basarabia, e interesantă menţionarea 
- în stepă - a unor sate moldoveneşti, în care predomină 

bordeele; o sărăcie .cumplită şi oameni îmbrăcaţi în „piei de 
oi" - zice el - de par'c'ar fi nişte vietăţi sălbatice pe melea
gurile astea, sălbatice- şi ele : o stepă în care apa e o raritate 
şi copacii lipsesc cu desăvârşire. Poate să fie şi o exagerare în 
aceste afirmaţii, cam în felul celor ale lui Ovidiu privitoare la 
Dobrogea - si licet parva componere magnis - mai ales când 
ne gândim că fr~ncesul descăleca, în săraca şi înnapoiata Ba
sarabie, venind din Apusul civilizat; era, de<;i, firesc să i-se 
pară că a pus piciorul cine ştie pe ce tărâm exotic. Dar nu~i 
rnai puţin adevărat că Fanarioţii, de curând plecaţi din Ţările ro
mâne, Turcii, Ruşii şi mai ales răsboaele ne'ntrerupte date între 
aceşti din urmă pe pământul nostru - vor fi contribuit şi elet 
în mar~ măsură, la realizarea tabloului umil, pe care Hector de 
Bearn îl are în faţa ochilor în Basarabia. In .aceeaşi ordine de 
idei vorn pome'ni că Boucher de Perthes, călătorul mai sus , po
menit, privind la înfăţişarea săracă a Dobrogei şi Valachiei, se 
exprimă astfel: .,,e urmarea fatală a jugului otoman" . . 

Dar de toată importanţa este afinnaţia lui Bearn cu privire 
la vechimea coloniei Bolgrad ; datează de şapte ani, spune el. 
Prin urmare, iată originea de după ·1806-12 a a'Cestei colonii 
de Bulgari, Evrei şi Moldoveni. După aceea, îl izbeşte rnul
ţimea de gorgane pe care le întâlneşte la . tot pasu). în Ba
sarabia. 

Curn trece în Dobrogea, ne desenează şi ne vorbeşte despre 
marele gorgan dela Isaccea, ca~ pare a fi acelaş cu „Mormântul 
lui. Trai~n" ~in Boucher d )"Pe:thes .- şi care, de. o 1:1ări°;e 
uriaşă ş1 avand - cu d miul 1n spuală, care-l suie pană 1n 
vârf - înfăţişarea un · ziggurat asirian (cum îl arată desenul 
respectiv) pare a fi auza care stă la baza numelui latin 1) de 
Noviodunnum: c tea cea nouă, de pe înnălţirne. 

Innaint~nd n Dobrogea, H. de Bearn ne spune cum Turcii 
dădeau foc satelor şi măcelăreau populaţia care nu voia să fugă, 

t) In recenta ,,Les tratts essentiels de la Geographie humane\ I. Rouch 
afirmă că dunnum e cuvânt latin şi înseamnă înnă lţime. 
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cu armatele lor, din calea Ruşilor. Deşi nu ne spwie ce fel de 
populaţie era aceasta, totuş turcească nu putea fi pe dea' ntre
gul, căci aceasta pleca singură din faţa Ruşilor - ş( apoi Turcii 
nu s'ar fi putut purta aşa de crud cu ai lor şi nu le-ar fi lăsat 

nici cadavrele la Ruşi, ei cari, după cum însuş de Bearn ne 
spune, nu ţi-ar lăsa un mort măcar, sau un rănit, să rămână la 
duşmani. Ori, aşa fiind, populaţia care nu voia să plece cu ei, 
nu putea fi decât creştină. E greu de admis să fi fost bulgă
rească - sau numai bulgărească - odată ce Bulgarii deabia 
in vremea aceasta se prefirau din sud spre Basarabia, la Ruşi. 
Mai ales că nu-i vorba, să zici, de nişte sate de undeva din 
sud, dinspre Balcani, ci de sate situate la nord de valea Cara-su. 
Şi tot a~a cu cimitirul creştin, alăturat celui turcesc din Ba
zargic: n1,upai bulgăresc nu pare să fi fost, odată ce populaţia 
bulgărească din acele păr(i nu- i, în marea ei majoritate, mai 
bătrână decât anul 1877 1) ... 

Curioasă şi interesantă, după aceea, e şi menţionarea Evrei
lor la Bazargic - Evrei 'cari s.e ţineau, apoi, ca un fel de scaiu 
muscălesc de Ruşi, aprovizionându-le cu spirtoase trupele. 
Istoria se repetă şi aci:. căci ei făceau acelaş lucru pe care-l 
făceau, pare-se, negustorii, cari se ţineau după şi în preajma, 
când poposiau, a trupelor romane, în vremea luptelor lor din 
Dobrogea, ca şi după statornicirea lor aci în tabere difinitive. 

E vrednică, după aceea, de reţinut afirmarea că Bazargicul, 
pe vremea aceea, era înconjurat cu păduri de jur împrejur, si
tuaţie care nu mai corespunde cu cea de azi : vegetaţia s'a 
restrâns şi aci, de atunci şi până în vremea. noastră; Delior
manul a dat înnapoi; a fost petecit şi redus. După aceea, nici 
observaţia cu privire la valea Cara-su nu trebue trecută cu ve• 
derea; nu pare de loc, zice H. de Bearn) ca această vale să fi 
fost vreodată o albie a unui braţ de Dunăre ; nimic la faţa lo
cului nu o dovedeşte; şi trebue cu atât mai mult relevată a.ceastă 
observafie, care îmbracă un adevăr, cu cât, târziu după a ceea, 
oameni de specialitate au reluat eroarea pe care de Bearn o 
combate şi cu cât, mai ales, chiar în zilele noastre sunt cărţi, 
care reeditează eroarea cu Cară.-su - fosta albie a Dunării. Şi, 

parcă-i un făcut: călătorul nostru rămâne în cadrul adevărului 
şi al observaţiei juste chiar atunci când se pronun.ţă cu privire 

1) Vezi studiul respectiv din An. Dobrogei, a lui Miletici. 
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la originea limanului' dela Varna; în câteva cuvinte şi cu o in
tuiţie neobişnuită, formulează originea acestei familii de lacuri 
depe întreaga coastă di.n această parte a Mării Negre. 

Şi am fi cu totul nedrepfi şî necompleti dacă, alături de 
calităfile până aci dovedite ale lui H. de Bearn şi care se pot 
rezuma, cu toatete în : mare dar de observafie, n'am pomeni şi 
îndemânarea şi talentul la scris - pe care notele lui le dove
desc. RecitiJi de pildă : Omul în rugăciµne îţi .inspiră totdeauna 
un sentiment · de respect; iar sentimentul acesta are ceva mai 
sublim încă, atµnci când cel care se roagă este (ln soldat; e ceva 
atât de solemn în tăcerea şi în reculegerea unei armate întregi, 
care-şi oferă - viaţa - lui Dumnezeu . .. viaţa pe care-şi va 
risca-o mâine chiar ... Recitifi apoi capitolul despre Karatai, 
cu rugăciunea, în mijlocul câmpului, a armatelor ... 

' 

Conea Ion, 
Asisten1 la Jnsfi1u1ul de geografie 

al Universi1ăţii din Bucureşti 

C>O-oo~oo•oo 
ooo·oc;,Xo oooo 

( 
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CĂLĂTORIILE PĂSĂRILOR 
Un fenomen în deosebi interesant pentru Dobrogea. 

Dobrogea, ţară de trecere a nenumărate neamurj în tot 
cursul istoriei, este şi punctul de întâlnire al păsărilor călătoare. 
Aşezarea sa geografică pe tărn1ul vestic al Mării Negre oferă 
condiţiile cele mai prielnice, atât stolurilor de păsări care, ve
nind din Europc.l n1ijlocie şi tinzând spre Sud, sunt derutate de 
către Carpaţi şi munţii Balcanului spre SE, cât şi acelora ce, 
venind din Rusia şi ,Siberia, dau de munţii Caucazului sau 
Marea Neagră, aşa de· furtunoasă toamna. Orniţologii, cari se 
ocupă în mod mai amănunţit de problema călătoriei păsărilor, 

au fost siliţi să înfiinţeze staţiuni de observare şi în Dobrogea. 
Deci nu-i de mirare că şi vestitul ornitolog german, Dr. Kurt 
Floericke, studiind cu mare drag problema călătoriei păsărilor, 

a stat mult timp în Dobrogea. şi, scoţând anul acesta o bro
şură de popularizare, întitulată "Vogel a uf der Reise" ( editura 
„Kosmos"), pomeneşte de mai multe ori şi observaţiile făcute 

în această provincie. Harta ornitologică a Dobfogei, pe care a 
întocmit-o ( cf. fig. 1 ), ne arată în mod intuitiv cum se întâlnesc 
aci drumurile păsărilor. La fel hărţile ornitologice ale lui Burg 
(Revue fran~aise d'ornithologie) ne sugerează concluziunea, că 

aceiaş însemnătate pe care o are pentru păsările călătoare din 
Europa vestfcă strâmtoarea Gibraltar, neîndoelnic o are pentru 
Europa de E. Dobrogea (cf. fig. 2 şi 3) . 

• 
De aceia cred că nu-i greşit a populariza câteva chestiuni 

cu privire la problema aşa de interesantă a călătoriei păsărilor, 

tocmai în „Analele Dobrogei". Mă ţin în primul rând de ceea 
ce spune d-l Floericke. 

Înainte de toate: care este motivul decisiv în călătoria 
păsărilor? - Instinctul, se va răspunde sin1plu. lnsă instinctul 
trebuie considerat drept habitudine moştenită. Aşa dar momen-
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iul temporal ne sugerează explicarea istorică, în special cea 
filogenetică. 

Tipul păsării ca atare şi-{! luat naştere în epoca terţiară. 
Globul pământes.c avea atunci o climă în general mai dulce; 
·însă existau, de bună seamă, şi diferenţe regionale cu privire 
la căldură şi frig, fertilitate şi pustietate, abundenţă şi lipsă. 

Păsările, ca fiinţe care nu fac de loc economie, nici nu petrec 
iarna· în amorţire, mânate de foan1e, vor căuJa numc!-i deeât re
giuni oare oferă hrană din belşug - pe scurt, ele vor vaga
bonda. Tipul primordial al păsării va fi, aşa dar, pasărea vaga
bondantă ca de ex. astăzi pasărea loxică. 

Epocile glaciare au avµt, ca urmare, o reducere a spaţiului 
potrivit pentru traiul păsărilGr Ia un brâu îngust şi, în plus, cu 
ierni geroase. Prin aceasta vagabondarea păsărilor căpijtă o di
recţie din ce ,în ce mai precisă, anun1e înspre S sau W şi înspre 
ţări mai calde, pe când până'n diluviu, vagabondarea se făcea 
spre toate punctele cardinale. Astfel vagabondarea se transformă 
în călătorie pe anumite drumuri, şi foamea (= lipsa de hrană) 
fu factoru[ determinant. In acest timp s'au precizat cele dintâiu 
drun1uri ale păsărilor călătoare, deoarece munţii înalţi, acoperiţi 
cu zăpadă şi 'ghiaţă, nu erau de trecut pentru cele ' mai multe 
speţe. Migrarea deveni habitudine; habitudinea mereu tra.nsn1isă 
deveni instinct. 

Din cauza alternării anotimpurilor reci cu cele calde, in
stinctul căpătă şi el un caracter de pe.riodicitate·. De două ori 
pe an păsările sunt agitate : toamna, când se anunţă tin1pul 
neprielnic şi primăvara, când condiţiunile de traiu în ţările pă

răsite de cu toamnă iarăşi se îmbunătăţesc. 
Trezirea instinctului toamna se datoreşte următoarelor 

cauze ; 1. lipsa de hrană (mai ales hrana preferatăj; 2. scă
<ierea Jnsolaţiei; 3. scurtarea zilelorJ din care cauză păsările nu 
sunt în măsură să găsească destulă hrană; 4. dispariţia plan- ' 
telor şi insectelor .(fapt de o însemnătate extraordinară, mai ales 
pentru acele păsări ce se hrănesc cu fructe şi seminţe); 5. aerul 
dens şi rece (geruri); 6. ceaţa. 

Sub constrângerea acestor cauze, instinctul călătoriei se 
trezeşte şi păsările încep a se aduna. Se formează astfel ade
vărate staţiuni de adunare; rândunelele se înşiră pe firele te.Ie~ 
grafice; graurii se adună pe trestii şi papură; ciorile pe vâr-
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furile copacilor înălţi ; berzele în locurile mlăştinoase. In. 
după ce s'au adunat cu toate, într'o bună zi ... nu le mai ve
dem I Deodată natura prezintă un aspect de linişte şi tristeţe; 
apropierea iernii se învederează ... 

Dar, să urmărim puţin păsările în călătoria lor ! 

Fig. 1. Trecerea păsărilor prin Dobrogea (după· Floericke) 
I. Marele drum pontic, 2. Drumul dinspre Carpaji, 3. Drumul dinspre ţ\rlle de 
la E de Elba, 4. Drumul mic dinspre Ungaria, 5. Drumul peste Marea Neagră. 

. Pentru traversarea distanţei uriaşe până în regiunile de 
· hibernare, păsările au nevoie de un timp cam îndelungat. Timpul 
acesta diferă însă de la speţă la spetă. Nu trebue să ne închi
puim că sborul păsărilor ar fi pripit; dincontra, păsările cam 
hoinăresc în timpul călătoriei. Aşa bunăoară berzele, care trebue 
să facă un drum de aproape 16.000 km, ar fi în stare să-l' facă 
în circa 30 de zile; însă ele ajung abia în vre~o 80 de zile 
până în Colonia Capului din sudul Africei. Păsările nu sboară 

Analele Dobrogei 14 
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toată ziua - doar nu-s maşini - , ci numai câteva ore pe zi; 
restul. timpului îl petrec odihnindu-se şi ·căutându-şi de hrană. 

Staţiunile de popas le păstrează păsările cu mare tenaci
tate şi le regăsesc în fiecare an. Aceste etape se află, fireşte, 

acolo, unde-i hrană din belşug şi la îndemână (mai ales pe 
malul râurilor sau în locuri mlăştinoase). 

Ţinându-se de obiceiu sub bolta norilor, la o înălţime de 
câteva s.ute de metri (arareori la 1000 m ; înălţimea maximală e 

Fig. 2. Harta drumurilor europene toamna (după Burg. Revue fran~aise 
d'ornithologie) 

de 2000 m), păsările sboară mereu înainte, orientându-se după 
harta naturală a suprafeţei pământului. Orientarea se face de 
obiceiu - făcând abstracţie de simţul misterios al direcţiei, 

care îşi are ca orga!} semicercurile urechii - cu ajutorul ochilor 
celor ageri pe de o parte, cu ajutorul reprezentării călătoriilor 
din anii trecuţi de altă parte. Deaceia cârdul, de obiceiu, este 
condus de o pasăre mai bătrână, de un pilot cu experienţă. 

Păsărite călătoare de noapte se orientează şi după irriP.resiunilc 
de lumină (oraşele mari strălucesc noaptea la mare depărtare), 

dar mai ales cu ajutorul · a uzului (vâjiitul valurilor dea lungul 
coastelor) şi, în fine, prin simţul higroscopicităţii aerului. În 
ceea ce priveşte orientarea, se ridică şi probleme. Aşa, bun~-
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oară, nu ne putem explica cum de se orientează cucul care, 
fără să-şi cunoască părinţii 1 sboară separat de aceştia. 

Felul şi schimbarea vremii aduce păsărilor adeseori ne
plăceri. 

Vântul în genere nu Ie jenează ; atât doar că-şi caută un 
strat de aer mai sus sau mai jos, unde direcţia yântului li 
prieşte mai mult. Furtuna şi ura,ganul, fireşte, întrerup orice 
sbor. I 

• 

Fig: :3. Harta drumw-ilor europene primăvara (după Burg. Revue fran~aise 
- d'ornithologie) 

Dacă păsările sunt surprinse de furtună, cârdurile lor su
feră atunci pi~rderi enorme. Aşa, ornitologul Rettich din Malcoci 
(jud. Tulcea) raportează d-lui Floericke: ,.ln noaptea dintre 12 
şi 13 Septembrie 1910, la ţărmul Mării -Negre s'a stârnit o fur
tună grozavă dinspre ENE. ln noaptea aceea trebue să fi trecut 
cârduri mari de prepeliţe, rândunele şi porumhei sălbateci. ln 
zorii zilei de 13 Septembrie, străzHe Sulinei erau acoperite de 
prepeliţe şi rândunele moarte~ ici colo erau şi porumbei sălba
teci. În port şi lângă malul mării plutiau moarte nenumărate 
prepeliţe şi rândunele. Alte sute de prepeliţe, care se izbiseră de 
zidurile caselor sau de sârmele telegrafice, erau ameţite şi rănite 
la aripi şi şedeau tâmpite, sau alergau desperate pe străzj 
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Dimineaţa s'a pornit o vânătoare generală de pre.p'eliţe şi foarte 
multe au fost prinse. Paznicii farurilor adunaseră în, această 
dimineaţă - pe lângă multe alte păsări - 4 .saci (aprox. 400 
1eg.) de prepeliţe moarte''. 

J)e câte ori, vai, cârdurile de păsări călătoare nu suferă 

astfel de pierderi dezastroasţ ! Numai , indivizii foare rezistenţi 
' ajung până la sfârşitul călătoriei. Aşa -i mama-natură ! ! E se-

veră cum nu se mai poate faţă de copiii ei; numai celor mai 
tari le este asigurat viitorul; tot ceea ce-i slab şi inferior tre
buie să simtă rigoarea acestei legi. 

Ceaţa deasă deasemenea este un factor defavorabil pentru 
călătorfa păsărilor; ea îngreuiază orientarea. Oare nu există 
vre-o legătură între simţul de orientare şi magnetisrnul teluric ? 
Fiindcă nici acul busolei nu arată exact pe timpul ceţii ! 

Furtuna şi ceaţa, cutremurele de pământ şi erupţiunile 

vulcanice derutează adeseori păsările, sau Ie împrăştie în toate 
direcţiile. Cu toţii cunoaştem doar cazuri de păsărf rătăcite. 

Felul cum păsările trec spre ·sud, diferă dela speţă Ia 
:speţă. Unele sboară în cârduri cu frontul I.arg (s. e. prigorii) ; 
altele urmează anumite drumuri (s. e. berzele); unele trec peste 
munţii înalţi şi puţin li pasă de ei (s. e. sturzii şi cintezoii), 
altele (s. e. iarăşi berzele) ocolesc numai decât munţii înalţi. 

Este cu totul greşit a generaliza felul sborului. In şesurile 

1 largi prevalează călătoria în linie desfăşurată în lăţime; în re
giunile muntoase călătoria se face dealungul unor drumuri 
aeriane. Există şi păsări care fac partea cea mai mare a călă

toriei sburând la ol altă şi abia când trec muriţii înalţi sau 
îi ocolesc, se aranjează unele după altele. Piedici mari pentru 
păsări sunt s. ex. munţii Pirinei, Alpii, munţii Balcanului, Cau
cazul, podişul Tibetului, apoi şi pustiurife Africei şi pustiul 
Oobi, precum şi mările s. e. M. Mediterană. 

Deaceia strâmtoarea Gibraltar şi delta Nilului sunt regiuni 
mult mai frecventate de păsările ·călătoare decât bunăoară drumul 
Sardinia-Tunis sau Sicilia-Malta-Tripoli. în treacăt fie spus că, 

existenţa acestor drumuri se explică prin aceia că în pliocen şi 
diluviu existau aici punţi de uscat între Europa şi Africa. 

Existenţa Alpilor se evidenţiază pe hărţile ornitologice 
printr'un fel de umbră în Nordul lor: cele mai multe păsări de 
la E de Elba, iar la alte speţe dela E de Oder sau chiar de 
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Vistula călătoresc înspre Dobrogea· şi Asia Mică, şi apoi trec 
dealungul Nilului în Africa centrală. Păsările de la \V de linia 
menţionată urmează drumul peste strâmtoarea Gibraltarului. 

· Harta trecerii berzelor (care a fost întocmită pe baza re
sultafelor obţinute prin fixarea unor inele cu înscripţii la picioa-

Fig. 4. Călătoriile berzelor (după .Floericke-Offinger) : 
- - - - - Ljmita nordică până unde ajung berzele, Cele două mari 

linii de călătorie, - - - Cartierul principal de iarnă. 

rele acestor păsări), învederează că berzele Germaniei de W 
sboară spre S\V dealungul Rinului şi Ronului, şi apoi trec . peste 
Spania şi Gibraltar în Maroco, de· unde sborul mai departe e 
greu de urmărit. Berzele Germaniei de E şi ale Europei orien
tale îşi aleg drumul înspre SE sau S: linia Oder-Beczwa-March, 
şesul panonic, România de E, Bulgaria, Asia Mică, Cilicia şi 

Siria, ajungând apoi prin valea Nilului în regiunea savanelor 
din Sudul Africei (cf. harta trecerii berzelor, fig. 4). 
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Interesantă e harta savantului finlandez Palmen, întemeie
torul · teoriei drumurilor de călătorie: pe această hartă distingem 
drumuri marine, litorale ,şi fluviatile, cu. diferite nuanţe specia1e. 

La urma urme.lor păsările ajung la ţintă. Aci, în ţările 

sudice, îşi petrec ele tpt timpul cât ln emisfera nordică dom
neşte iarna cu intemperiile ei, hrănindu-se bine din belşugul ce 
li oferă natura. 

Ca să înţelegem cele ce urmează, trebuie numa'i decât să 
relevăm un moment însemnat. Chiar în drumul căire Sud se 
face o selecţionare după vârstă şi după sex : bărbătuşii şi fe
meiuşile călătoresc separat ; pornesc la drum chiar în momente 
diferite; trăiesc separat în regiunile de hibernare şi se reîntorc 
la noi to,t în timpuri diferite. Bărbătuşii p·leacă mai târziu şi se 
reîntorc mai de vreme. Faptul acesta se poate constata uşor la 
privighetori şi la berze. 

Ce înţelepciune manifestă natura prin această separare dupâ 
seJi: în drum şi in azilul de iarnă ? 

Primăvara, când pasărea hibernantă, în urma hranei din 
belşug găsite acolo se simte bine şi tare, atunai bărbăţelul , îşi 

caută femeiuşa, ca să satisfacă cererea atotputernicului instinct 
sexual. În apropiere n'o găseşte. Reînviează însă imagini le 
aprQape şterse din memorie ale vieţii sexuale din anul trecut; 
întâiu imaginile acestea n'au putere, dar apoi devin din ce în 
ce mai intensive şi clare. Acolo, departe, unde în cuibul anului 
trecut zăceau ouăle pestriţe şi unde ţipau puii cei flămânzi, 

acolo doară trebuie să se găsească şi femeiuşa ! Aşa dar băr
băţe'lul porneşte fa drum„ orientându-se după imaginile peisa
jelor marcante păs1rate în memorie din anul trecut. Aşa dar 
iubirea, sau cu a1te cuvinte instinctul se~ual, este aceia ce face 
ca păsările ~ă-şi regăsească p.atria lor. 

t 

Mânată de instinctul sexual, pasărea face drumul spre 
Nord, adeseori de două ori mai repede decât l-a făcut 'înspre 
Sud ( d. ex. barza îl face în ca. 25 de zile). 

Unele speţe de păsări, în a căror patrie nordică vara e de 
o durată atât de scurtă, încât nu 1i îngăduie jocurile îndelungate 
de împerechiere, se lasă, adeseori din sbor, formând adevărate 
staţiuni de imperechiere. Aşa bunăoară Dobrogea este staţiunea 

de împerechiere pentru corlă (Numenius Tenuirostris) şi pasărea 
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numită Anthus cervinus. Aceste două speţe de păsări nu clocesc 
în Dobrogea, precum credeau !llulţi ornito·logi până acuma. 

Ţinându-se de marginea ecvatorială a depresiunilor baro
metrice, care se deplasează spre nord, păsările şi ele se apropie 
de patria lor. In regiuni fără munţi, precum bunăoară în Rusia, 
unde călătoresc multe 'speţe în linie desfăşurată în lăţime, putem 
stabili aşa numitele isepiptese, adică linii, oare împreunează lo
curile de aceiaş dată .a sosirii anumitor păsări. Aceste linii sunt 
în legătură evidentă cu isotermele de primăvară ( de obiceiu sunt 
paralele cu acestea). Isepiptesele evidenţiază dependenţa călă

toriei păsărilor de îmbună tă ţi rea vremii, în special de ridicarea 
căldurii, dar şi de înverzirea plantelor şi învierea insectelor ; 
ele ne fac să cunoaştem şi drumul zilnic străbătut de anu-· 
mite păsări. · 

Aşa dar, am urmărit cu imaginaţia călătoria păsărilor dela 
Nord spre Sud şi iarăşi înapoi. A mai rămas să răspundem la 
o singură întrebare: unde-i patria adevărată a păsărilor? Car
tierul lor de vară, sau cel de iarnă ? Răspunsul e simplu: pre
cum omul numeşte acea ţară patria lui, unde s' a născut, aşa 

trebuie considerată acea ţară drept patria păsării, unde cloceşte 
şi unde puii, spărgând coaja ouălor, zăresc întâiaş dată lu~ 
mina zilei. 

• 

ooooogooooo 
00000000 000 

• 

Dr. Paul Kozak 

) 

www.ziuaconstanta .ro 



~ ............. ::, ........................ pt~· ............... ~ ....... .............. ~ ... t. ....... _-{'"~ 
••• ! li=~ "t~r., 

~••••••••••,•••••••• • ,.. •• ,. •. ,. .•.•• ., •• ~•••o•-•••••••••••••••••••••••,.•••••••••••••••~ 

PORTUL CONSTANŢA DUPĂ CINCIZECI DE ANI 
DE STAPANIRE ROMANEASCĂ. 

I. Un su t nt istoric. 

Un mic adăpost, corn ctat cu un dig de 200 m. lungime, 
cu o întindere de apă pro jată de vre-o 4 ha. în partea '<ie Est 
a puţin întinsei şi deschis băi semieliptîce pe care astăzi se întind 
platformele portului, cu re-o ;200 m. cheu de lemn, cu o adâncime 
de apă în faţa lui d;/-5 m., cu câteva linii ferate şi rnagazii de 
cereale, iată ce er~ ortul Constanţa acum cincizeci de ani, când 
a intrat în stăpânirea românească. I 

Nu era un port propriu zis, ci o simplă schelă, înfiinţată de 
o companie engleză cu douăzeci de ani înainte în vederea expor
tului de cereale, în care scop au şi legat-o prin linia ferată c ·on
stanţa-Cemavoda de Dunăre. 

Se mai deservea prin această schelă redusul corn erţ local. Se 
exporta oi şi lână. Se importa cărbuni şi diferite produse orientale. 

Astfel a rămas Portul Constanţa timp de aproape douăzeci 

de ani de stăpânire românească. 

Nu ne gândim de a trage de aici concluzii de lipsă de în
ţelegere din partea guvernanţilor de atunci a irnportanţei ce o 
prezenta pentru ţara noastră acest port, sau de lipsă de solicitudine 
a acestora pentru partea ţării din dreapta Dunărei. 

Incă din 1881 guvernul roll]ân a însărcinat pe ' Sir Charles 
}iartley, Inginerul Şef al Comisiei Europene, cu studiul amenajerei 
Portului Constanţa. Acesta a şi alcătuit un proect, revizuit de 
Franzius, directorul Portuiui Brema şi Voisin Bey, directorul cana-

• 
lului Suez. Valoarea lucrărilor ar fi fost de 21 1/2 milioane lei 1). 

Realizarea însă va întârzia mult. Eram doar în timpul de 
închegare a statului român modern, în care tot utilajul era de 
înfiinţat. 

1) După notele lăsate în arhiva Servici ului S. P. M. de D-l lng. Ins
pector General L. Erbîceanu. 
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Numai după ce căile ferate ale ţârei ajunseseră la oarecare 
desvoltare şi după terminarea podului Regele Carol I, în 1895, se 
contractează cu antrepriza franceză Hallier, executarea lucrărilor. 

Planurile defînîtive au fost elaborate de un serviciu special 
pentru studiul Portului Constanţa, înfiinţat în 1888 pe lângă Ser
viciul Hidraulic, cu sediul în Bucureşti, având la Constanţa o 
divizie. Acest serviciu era condus de lqg. I. B. Cantacuzino. 

La executarea planului s'au luat consultaţii şi dela ll'lg. Guerard, 
directorul Portului Marsilîa. 

S'au mai adus modificări planului în partea interioară şi de 
Gh. Duca, care conduse lucrările Portului între 1897-1899 şi 
de An_ghel Saligny care îi urmează. 

Lucrările, de fapt, încep în 1896, dar antrepriza merge greu, 
din care cauză este lichidată. 

La 15 Aprilie 1899 lucrările sunt puse în regie şi dela acea 
dată continuă foarte activ. 

Din un raport din acel timp rezultă : 
Pe când antrepriza în 44 de luni eJ.{ecutase numai 454 m. la 

digul dinspre larg, nici un cheu şi nimic la /digul de Sud, - în timp 
numai de 41/2 luni de regie se execută 512 m. la digul dinspre 
larg, 131 m. la digul de Sud şi 102 m. de cheuri. 

Aceste date ne arată măsura sârguinţei, devotarnentului şi 

entuzia~mului cu care s'au executat aceste lucrări. 

Trebue să recunoaştern însă că antrepriza procurase toate 
aparatele de lucru şi astăzi în fiinţă şi venise cu procedee de lucru 
aplicate în urmă şi de regie. 

Apoi lucrările pentru complectarea planului au continuat în 
limitele posibilităţilor, date fiind împrejurările grele prin care a 
trecut statul : criză financiară la 1900, războiul balcanic la 1913~ 
războiul mondial la 1924. 

Construcţia elernentelor esenţiale ale portului a urmat astfel : 
Până la finele anului 1904 se construiseră : 

2014 m. diguri din totalul de 2994 m. 
1381 m. cheuri din totalul de 4672 m. 

executate până astăzi. 
Ap.oi farul mare, cele două faruri mici, sirena şi farul dela 

Tuzla. 
Ultimele cheuri au fost terminate între 1921-1926 (Cheul 

S. M. R. şi amenajarea cheurilor la dana 9 şi 1 O) 
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Pentru complectarea planului au mai rămas totuşi de executat 
cheuri tn lu.ngime de 1226 m. 

Treptat s' a.lucrat şi la derocarea fundului şi adâncirea bazinelor. 
Ultimele· lucrări de acest fer s'au termjnat în 1925. 
In anul 1903 se începe construirea instalaţiilor pentru exportul 

petrolului. 
In anul acesta şi cel următor se execută Staţia de pompare, 

Staţia de primire, conăuctele spre bazin, 6 rezervoare mari de câte 
5.000 m9 şi apoi alte 10, pavilioanele pentru pers0nalul Statiei. 

Numărul rezervoarelor va creşte apoi an de an. 
După război se refac instalaţiile distruse în timpul acestuia 

şi instalaţiile se măresc şi mai mult cu ajutorul fondurilor avansate 
de Societăţile petrolifere, fonduri ce se amortizează prin utilizarea 
instalaţiilor într'un număr determinat de ani. 

Construcţia silozurilor începe în anul 1906. 
Primul siloz se pune în funcţiune în anul 1909, după inaugu

rarea Portului în prezenţa Regelui Carol I (27 Sept. I 909). In anul 
acesta începe exploatarea întinsă a portului. 

Silozul I şi II se execută îri regie, iar silozul III prin antrepriză 

între 1911-1914. Instalaţiunile mecanice la acest siloz nu au' fost 
executate până astăzi. 

ln acelaş timp se execută şi alte lucrări importante : 
Se complectează terasamentele platformelor, lucrare vastă, căci 

mai toate platformele au fost câştigate în mare. / 
(Au mai' rămas încă împliniri de executat). 
Se consolidează malurile de Nord şi Nord-Vest. 
(Lucrare executată în cea mai mare parte). 
Se construeşte o cală pentru vase până la 1000 t. (1906-1908). 
Se complectează liniile ferate. 
Se clădesc locuinţe pentru funcţionari şi 1ucrători. 
Se instalează cablul submarin Constanta-Constantinopol. Se 

încep lucrările pentru gara maritimă etc. 
ln timpul războiului s'au adus multe stricăciuni instalaţiunilor, 

cu deosebire la Staţia de Petrol. Valoarea stricăciunilor au fost 
evaluate la 6,500.000 lei aur. 

Credem nimerit a pomeni aici că, în răzţ>oiul pentru întregirea 
neamului, au pierit 37 persoane diu Serviciul Porturilor Maritime: 
un conductor, supraveghetori, mecanici, marinari , impiegati, etc. 

In primii ani după război întreaga activitate a fost îndreptată 
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pentru refacerea stricăciunilor şi complectarea unor lucrări indispen.:. 
sabîle exploatărei normale a Portului·: complectarea chetilui între 
danel':? 9-12, derocarea fund ului şi adâncirea bazinului în faţa 

.acestora, etc. 
Intre 1921-1924 se constueşte de către Ministerul de Interne 

o instalaţie modernă pentru Serviciul Sanitar al Portului, staţiune 
de deparazitare, laborator chimic şi bacteriologic. 

După ce Portul a fost înzestrat cu utilaj perlecţionat pentru 
" exportul cerealelor 'şi al petrolului„ care împreună a reprezintat 
60-85°/o din traficul diferitilor ani, în 1926 se începe complectarea 
utilajului pentru traficul mărfurilor generale, astăzi în curs de 
executare. 

S'au executat până acum o magazie de beton armat numai 
cu parter de 100 X 42 m., o magazie cu etaj de 80 X 21 m. la 
prelungirea căreia cu încă 80 m. se lucrează în anul acesta. S' au 
procurat 3 macarale portale de cheuri din cele mai perfecţionate 

şi s'au comandat încă alte 4. 
Se construeşte în acest an un hangar metalic de 40 X 40 m. 

şi se pavează cu piatră cubică o parte din ptatforme şi şosele. 

ln puţini ani şi acest utilaj va. fi ~ornplectat în condiţiunile 

cele mai bune. 

II. Traficul. 

Traficul portului s'a desvoltat treptat, odată cu desvoltarea 
instalaţiilor. 

Variaţia traficului cu anihilarea în timpul războiului şi reluarea 
lui după război rezultă din graficul aici anexat. 

f n anul 1927 Portul Constanţa cu cifra de 2,030.103 t. pentru 
import şi export atinge maximum de trafic, întrecând cu rnult pe 
cel antebelic - 1,400.685 tone în 1911. Locul ce Portul Constanţa 
ocupă între porturile româneşti şi străine rezultă din următoarele 
date relative la, trafic (import şi export). 

Constanţa . . . . . . 
Brăila (inclusiv tranzit) 
Galaţi 
Triest . 
Oenua . 
Marsilia 
Havre . • 

2,030.103 tone în 
1,085.741 " ., 
. 862.000 ,, ,, 
4,071.400 ,, " 
7,093.000 ,, ., 
6,702.000 ,, ,, 
4,482.000 ,, ,, 
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Portul Constanţa se găseşte în fruntea porturilor româneşti 
şi, dat fiind continuu! progres al traficului, are şanse a~trece·în rândul 
porturilor importante ale Europei. 

Deartfel îtl Franţa, care posedă foarte multe porturi, se obiş
nueşte a se consid~ra porturile cu un trafic total anual de peste 
2,000.009 t. ca porturi mari, restul fiind clasate ca mijlocii şi mici. 

Din totalul traficului, exportul reprezintă 1,861.892 t. deci 92°/o. 
Rezultă de aici caracterul vădit de Port de export ce-l are 

Portul C~nstanţa. 
Din acest export 1,441.234 t. au fost produse petrolifere, re

prezentând 77,5°/o din export şi 72°/o din întreg traficul. 
Aşa dar un port de export ş'i, fn primul rând, un port pen

tru exportul produselor petrolifere. 

Avântul cel mare al traficuluî portului se datoreşte creşterei 
excepţionale a exportului produselor petrolifere. 

Dela 492.209 t. în 1925 acesta ajunge la 1,441.234 t. în 1927. 
Maximul aceistui trafic atins înainte de război a fost de 

797.822 t. în 1912/1913. 
' ' 

Dacă nu ţinem seama de produse petrolifere pentru restul 
traficului, import şi export găsim: în I 927 ·- 588.896 t., inferior 
celui corespunzător din 1926l când a fost de 618.195 t., maximul 
atins după război şi acesta fiind inferior· maximului dinainte de 
război, care a fost de 680.894 t. în 1910/1911. 

ln modul acesta aserţiunea noastră că progresul cel mare al 
traficului este datorit exportului de produse petrolifere, este pe 
deplin dovedită. 

Dealtfel, întreg exportul ţării din ·aceste produse, care în 
1927 a fost de 1,912.982 t., 70°/o, - s'a făcut prin Portul Constanţa. 

,.. Exportul cerealelor în acest an a fost de 349.426 t., cifră 
maximă atinsă după război, dar mult inferioară celei dinainte de 
război, care a fost de 587.160 t. în 1911/1912, 

Pentru acest an la Brăila, principalul port de export pentru 
· cereale al ţării, exportul cerealelor a fost de 927.074 t., inclusiv 
cerealele tranzitate. 

Un al.t articol de oarecare importanţă la1;)Xport îl formează 
cheresteaua. 

ln 1927 s'a exportat 47.68.8 t., mai pu~n ca în 1916, când 
s'a atins maximul după război - 67 .. 931 t. lnainte de război s'a 
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atîns excepţional 89.991 t. în 1910/1911, exportul de cherestea 
variind între l 9.000 şi 36.000 de tone. 

Se ştie că principalul port de export al ţării, pentru lem
nărie este Galaţi. Io 1925 acest export a atins 450.000 t. 

Dealtfel acest trafic se va putea desvolta greu la Constanţa 
din cauza lipsei de platforrne vaste, pe care le necesită. 

lmp'Ortul în 1927, cu 168.211 tone, este în decădere faţă de 
234.129 t. în 1926, cel mai mare , după război şi care a egalat 
maximul atins înainte de război - 238.611 t. în 1913/1914. 

C~derea importului în 1927 faţă de 1926 se datoreşte redu
cerei importului la fierărie, 60.556 tone faţă 115.071, cea mai 
mare parte din aceasta fiind destinată exploatărilor petrolifere. 

Se ştie .că, în .urma căderii preţurilor, forajele în 1927 au fost 
reduse. 

Importul prin Constanţa este superior aceluia. din porturile 
dunărene. Galaţii, care în această privinţă este înaintea portului 
Brăila, marca înainte de război 203.000 t. (l 911 ), pe când după 

război, în 1925, numai 100.000 t. faţă de 156.000 t. în acelaş an 
la Constanţa. 

Prin Brăila în 1927 s'a importat numai 51.990 tone. 
ln 1927 au intrat şi eşit prin Portul Constanţa 20.938 pasa

geri, din cari 68°/o cu vase cu pavilion românesc. 
Datele relative la porturile dunărene au fost luate din datele 

statistice ale Portului Brăila pe anul l 927 şi din lucrarea D-lui 
Inginer inspector General P. Demetriad, Directorul Docurilor Brăila: 
,,Autonomia şi zonele libere ale Porturilor din străinătate faţă de 
regimul porturilor noastre(. 

lll. Venituri şi cheltueli. 

ln anul 1927 veniturile portului au fost . . 147,200.000 lei 
Cheltuelile de exploatare . . . 64,842.000 

„ pentru lucrări . . . 27,678.000 
Total • • • • 92,520.000 „ 

Excedent . • • 54,680.000 lei 

Din aceleaşi ~~:.e statistice ale portului pe anul 1927 rezultă, 

dela 1919 până la 1927, între totalul veniturilor bugetare şi totalul 
• cheltuelilor atât cele bugetare cât şi cele din credite extraordinare 

pentru exploatare, refaceri şi lucrări noi, un excedent de 176,132.333 
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lei. In acest timp val0area tuturor lucrărilor de refacere şi a lucră
rilor noi a fost de 131,901.657 lei. 

Cu cât ar fi fost mai avansate lucrările de utilare ale por
tului, dacă s'ar fi alocat toate veniturile în acest scop I 

IV. Org~ni2area. 

In anul 1908 se înfiinţează Direcţia Generală a Porturilor şi 
Căilor de Comunicaţie pe apă, la Constanţa cu Direcţia Servî
dului Porturilor Maritime (S: P. M.) pentru construcţia şi exploa
tarea Portului Constanţa şi a celorlalte porturi depe litorarul ro
mânesc al măriî, în afară de Sulina, porturi dealtfel fără vre-o 
însemnătate. 

Această direcţie exploatează direct Staţia de Petrol, Silozurile, 
Atelierul, Uzina, Cariera Canara, remorcherele, locomotivele, apa
ratele de ridicat etc. 

lnchiriază platformele şi magaziile cu m2, agenţiilor cărora 

le impune un tarif maximal Pl:!nttu exploatare. 
Parte din cheuri şi magazii sunt afectate. S. M. R. 
Şi Vama şi C. F. R. au magazii exploatate direct, însă de 

mică întindere. 
Sunt şi două hangare pentru 'produse petrolifere împachetate, 

utilizate numai de soci~tăţile ce le-au construit, pe timpul de amor
tizare al capitalului şi numai în folosut lor. 

Serviciul de mişcare în Port se face de C. F. R. 
Independent de S. P. M. şi independente unele de altele, 

funcţionează în port următoarel.e autorităţi : 
Căpitănia Portului, Vama, Serviciul Sanitar, Poliţia Portului, 

Pichetul de Grăniceri · şi apoi S. M. R., C. F. R., Marina Militară. 
Exploatarea se resimte în oarecare măsură de lipsă de coor

donare între aceste autorităţi. 

In ultimul timp s'a discutat şi s'a propus modificarea orga-
nizărei porturilor. J 

tendinţa este de a se forma organisme unitare, cu o auto
nomie locală cât mai întinsă. 

Principalele avantaje ar fi : 
O simplificare şi comercializare a formelor de exploatare şi 

construcţie. 

Utilizarea tuturor veniturilor ·portului numai pentru nevoile şi 
propăşirea portului. 
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Intre proectele ce s'au făcut, unele trec toată exploatarea 
portului unui organism format în cea mai mar,e parte din elemen
tele locale : Camera de Comerţ în primul rând, apoi Consiliul Co
munal, Consiliul Judeţian, etc. Statul, cu elementele actuale de 
conducere, e_ste aproape e-xclus. 

Se imită astfel şi se exagerează unele cazuri din străinătate . 
• 

Dar acolo Camerele de C0merţ au cu totul altă tradiţie şi, 
aduc şi reprezintă enorme capitalud învestite în instalaţiile şi con
strucţiile porturilor. 

Şi când ne gândim, între altele, numai la lipsa;de continuitate, 
pe care imixtiunea luptelor politice o face posibilă în conducerea 
camerelor de comerf sau a comunelor, nu putem crede într'un 
rezultat fericit pentru porturi, dela o astfel de reformă. 

S'. a opus acestui proect un altul, care menţine organul central 
de conducere de astăzi, care este Direcţia Generală a Porturilor, 
lărgindu-i atribuţiile şi dâ1'.ldu-i oarecare autonomie, pentru a se 
înlătura unele din inconvenientele de astăzi şi, în acelaş timp, intro
ducând i-n oarecare măsură, în conducerea porturilor, elemente in
teresate şi uzitare. 

Până acum proectele acestea au rămas fără vre-o urmare. 

V. Lucrări de e><ecutat. 

A. lucrări ce sunt a se executa fn primul rând. 

a) Com.pleclarea utilajului pentru tranzitul mărfurilor generale:. 
magazii definitive de tranzit, macarele de cheu, pavare de cheuri şi 

şosele (lucrări în curs de execuţie). 
b) Punerea în valoare a celui de al treilea siloz, prin procu

rarea maşinilor. In acelaş timp amplificarea estacadei, pentru a se 
putea mări debitul de predare la vase (există un proect în acest 
sens). Prin aceste lucrări se va putea face faţă creşterei traficului 
de cereale. 

c) ln situaţia actuală instalaţiile pentru exportul produselor 
petrolifere la predare lucrează aproape la maximum de randament 
şi încep a fi chiar insuficiente. Mai ales prin faptul, că nu se poate 
preda acelaş produs la mai multe vase deodată, se produc întâr
zieri, vasele trebuind a se aştepta unele pe altele. Trebuesc dublate 
conductele de predare (actualmente aceasta se face pentru păcură). 
Dar în curând se poaie prevedea că danele de descărcare dela 
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Basînul de Petrol nu vor fi suficiente. Deaceia va trebui să se 
procedeze la construcţia molului pentru lemnărie şi materiale în 
masă, afectându-se bazinul obţinut dinspre Sud tot pentru deser
virea petrolului. 

B. Alte lucrări de co111plectare ale portului tn lin1itele sale actuale. 

Mai rămân de executat lucrări foarte importante şi costisitoare: 
Gara maritimă, bazinele de radub şi atelierele definitive, an

trepozitele. 

C, M iirirea portului. 
Intinderea de astăzi a portulni se poate prevedea că în cu

rând nu va fi suficientă. Se va simţi. cu deosebire lipsa suprafeţelor 
de apă pentru staţionarea vaselor. Portul Constanţa este ancom
brat şi de vasele militare. Noi vase de războiu sunt comandate. 
Va trebui să se construiască noi bazine. 

Pentru mărirea portului există un proect de executat de fos
tul Director al Portului, D-l Inginer inspector General L. Erbiceanu, 
in anul 1924. 

Cu ce resurse s'ar putea executa aceste lucrări? 
Dacă condiţiunile din 1927 se vor menţine şi nu vedem 

motive de îndoială şi dacă toate veniturile portului vor fi alocate 
numai pentrµ port, ceace nu a fost cazul până acum, se va putea 
conta pe o sumă de 70-80 milioane lei anual pentru lucrări. 

Cu aceste resurse lucrările indicate la I a şi b, complectarea 
utilării cheurilor şi a silozului III s'ar putea face în 4-5 ani. 

Lucrările dela punctul I c, construcţia ultimului mol, date 
fiind aceleaşi resurse, nu ar fi terminate nici în opt ani. 

Celelalte lucrări importante de complectare ·a portului, forme 
de radub şi ateliere, gara maritimă, magazii de aatrepozit şi apoi 
mărjrea portului dincolo de limitele actuale, nu se pot executa 
numai din veniturile portului. Nicăeri nu este posibil acest lucru. 

Executarea lucrărilor din porturi, prin natura lor, durează 

mult ; ele trebuesc să fie începute din timp, pentru ca desvoltarea 
vieţei economice a ţărei să nu se găsească grav lezată prin lipsa 
de capacitate suficientă a porturilor sale. 

Capitalul necesar construireî acelor lucrări trebueşte să fie 
adus de Stat, de iniţiativa particulară, de cei ce-l utili.zează. 

Exemplele de până acum ne arată că numai Societăţile pe-
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trollfere, dintre cei ce utilizează portul, au contribuit pentru inves
tiţiuni în Port 

Pentru desvoltarea instalaţiunilor pentru traficul petrolului se 
poate conta pe acest aport şi de aici înainte. 

Iniţiativa particulară cu· ajutorul capitalului naţional sau străin 

va putea lua asupra ei unele stabilimente cu caracter rentabil. 
Astfel ar putea fi antrepozitele, atelierele şi şantierele navale. Va 
trebui însă, în acest scop, să se organizeze zone libere, să se 
acorde condiţiuni de rentabilitate în exploatare, să se facă posibilă 
plasarea capitalu lui străin. 

Lucrările cu caracter general : diguri, cheuri, platforme, apoi 
gara maritimă, formele de radub, etc, vor trebui şă se facă cu re-· 
sursele Statului. ' 

La noi cu greu vedem posibilitatea ajutorării Statului, chiar 
pentru aceste lucrări, de către interesaţii locali, aşa cum este în 
Franţa unde, prin lege, este hotărât că nu se face nici o lucrare 
atât timp cât jumătate din · valoarea ei nu se aduce de interesaţii 
locali, sub formă de sumă avansată, care se restitue prin anuităţi 

din veniturile Portului. 
Odată cu uesvoltarea portului trebuesc compiectate şi legă

turile de cale ferată cu ţara. Linia simplă depe podurile şi via
ductele Cern,r\!"oda-Feteşti va fi în curând insuficientă. 

Pentru desv oltare a porturilor trebue să luăm exemple dela 
ţările importante din Eurdf)a. Iată câteva cazuri: , 

. 
La Anvers, care împreună cu Hamburg are cel mai mare 

trafic din Europa continentală, se fac lucrări uriaşe. Se va dubla 
capacitatea portului. 

La Hâvre se lucrează la noi basine foarte vaste şi adânci şi 
de curând s'a terminat una din cele mai mari forme de radub 
existente. 

La Marsilia, în timp ce se termină minunata lucrare care 
este canalul Rh6ne-Marsilîa, se pune în executare grandiosul plan 
de mărire a portului: digul cel lung dinspre larg se va desfiinţa 
şi noi basine vaste se vor forma normal pe direcţia acestuia. 

La Genova noile basine în construcţie întrec cu mult în am
ploare pe cele existente. 

Analele Dobrogei 15 
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Vf. Câteva cuvinte de încheere. 

Astăzi portul Constanţa se prezintă, în primul rând, ca un 
port de export pentru produse petrolifere, fiind unicul port ntarftim 
al ţării pentru acest export. 

Totodată este principalul port al ţării pentru importul şi ex
portul mărlurilor generale, un important port pentru cereale, de 
escală şi aprovizionare cu combustibil şi de călători. 

Din pun'Ct de vedere atât al traficului cât şi al instalatiunilor 
se găseşte în fruntea porturil0r româneşti. 

Posedă instalaţiuni perlecţionate pentru exportul cerealelor şi 

al produselor petrolifere, dar aproape de limita lor de capacitate, 
având în curs de executare utilajul modern pentru traficul mărlu

rilor generale. 
Traficul total este în continuă creştere. 
Maximul atins în 1927 întrece cu mult pe cel antebelic. 

Progresul însă este datorit exclusiv produselor petrolifere. Celelalte 
mărluri indică cifre inferioare celor dinainte de război. Portul se 
resimte inuit de criza economică prin care trece ţara. 

Deşi începute de mai bine de treizeci de ani, lucrările portului 
sunt departe de a fi terminate chiar în limitele planului iniţial. 

Nu numai că este necesar a se accelera executarea acestor 
lucrări, dar trebue să se înceapă cât de curând lucrările de mărire, 
într'un timp când în toată Europa se dă o desvoltare enormă 

porturilor. 
Ar fi cel puţin de dorit ca, de azi înainte, veniturile proprii 

• 
să fie alocate în întregime pentru nevoile şi desvoltarea portului. 

Este necesar a se da posibilităţi iniţiativei şi capitalului na
ţional şi r.străin a lua asupra sa· executarea acelor instalaţiuni ce 
se pretează la concesionare, 

Este neapărat necesar ca Statul să înceapă imediat realizarea 
unui plan de mari construcţiuni pentru contplectarea şi extinderea 
portului. 

Portul Constanţa, suficient de întins şi perfect utilat, va con
tribui puternic la întremarea· economică a ţării. 

~ o o o 0 qg0 o o o o 
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ISTORICUL MEDICO-FARMACEUTIC AL " 
~ 

ORAŞULUI CONSTANŢA 

Această mică limbă de pământ ce înaintează spre Pontul 
Euxin, acest punct bătut de valurile mării şi expus la toate vântu" 
rile, după exacta apreciere a poetului Ovidiu, e locul unde a fost 
zidit cel mai vechiu oraş ai Romăniei, căci Tomis, Constanta, are o 
viată aproape neîntreruptă de 26 secole. 

IV descrierea mea ,..Medicina din Antichitate 1)" am pomenit 
de pri-A1ul medic cqnuscut in Istorie, Asclepeiu Coronide, tovarăş 
al lui lason la ~xpediţia Argonauţilor; acest · punct al Dobrogei, 
înainte de a deveni oraşul Tomis, a fost vizitat de nava Argo, pe 
care era îmbarcat şi Coronide, un medic quasi-mitologic. 

Cu câte-va secole mai în urmă Miletienii au fondat Tomisul, 
care deveni oraş prosper, având în mai multe rând uri egemonia 
celorlalte oraşe din orbita lui. 

E natural că să fi fost şi aici medici, căci nu credem că 

oraşul a fost scutit de inerentele oamenilor boli şi epidemii. Dar, 
pe cât putem afirma", nu se pomeneşte de vr'un medic ori de 
vr'o faptă medicală care să intereseze oraşul nostru. Inscripţiile 
ce s-au descoperit în diferitele săpături sunt putine la număr şi 
nu se ocupă de medici, nici de chestiuni medicale. 

Herodot, făcând descripţia Scyţiei, nu pomeneşte de Tomis. 
Oraşul nostru n' a fost în calea trupelor persane în campflnia lui 
Darius contra Scyţilor, iar flota Ionienilor, aliata lui în această 
campanie, a navigat prin Marea Neagră direct la gurile (strului, 
evitând să acosteze în porturi intermediare. 

Nici geograful Strabo'Q nu ne~ vorbeşte de oraşul nostru, cu 
toate că dă detalii asupra oamenilor ce locuiesc în spre partea 
mării, a căror limbă este aceeaşi cu a Tracilor. 

ln epoca bizantină oraşul, care fusese distrus de Atila la 

1.) Medicina la Elleni şi Romani. Dobrogea Jună No. 207, 208 din 1927. 
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404 d. H., se rezideşte şi avem inscripţii datând de li 808, în 
car·e se pomeneşte de Teodor, care a fost arhonte de două ori. 
Dar în inscripţii nu găsim nimic referitor Ia medicină. Adică nimic 
în epoca veche, precum nimic şi în epoca bizantină, precum nimic 
şi în timpul ocupaţiunei daco-bulgare a Dobtogei până la un tjmp 
înaintat în ocupaţia turcească, la începutul secolului al XIX-a, când 
se vorbeşte d.e oraşul Kiustendji, . unde au cantonat trupele gene
raluhiî rus Rudjevici în eampania Rusiei contra Turciei de Ia 
1828-29. 

Aceste trupe au suferit de ciumă, ce se declarase în armata 
rusă şi bolnavii de această boală au fost căutaţi, dacă se putea 
vorbi de vr'o căutare a ciumei pe timpul acela, în casele locui
torilor. 

De această epidemie s:au. ocupat, descriindu-o, medicii mili
tari ruşi şi anume Cernoba{eff, care a scris: ,, Observaţii despre 
epide111ia din Kiustendji şi Mangalia în războiul din 1828- 29", 
publicate îo limba rusă în Voinoi-Medicinscaia jurnala vot. XXVII 
din 1830. Un alt medic rus, Dobrontavoff, a scris despre această 
epidemie ; Reflecţii despre clunza observată în războiul din 
1928-29, împrimată la Moscova Ia 1837. 

N' am putut găsi nici o recenzie asupra acestor lucrări, cu 
toate că am vizitat pentru aceasta mai multe bibliotecL Jn adevăr, 
dacă s'ar fi găsit aceste scrieri, am avea în mână documente in
teresante asupra acestei epidemii, care a bântuit, desigur, şi printre 
populaţia oraşului nostru; căci, d4pă cum se ştie, soldaţii erau 
găzduiţi de locuitori Tifosul exantematic nu, s' a răspândit oare în 

· populaţia Moldovei prin trupe în ultimul războiu ? In unna acestei 
campanii oraşul nostru dispare de pe harta geografică, fiind distrus 
de Cazaci. Când Moltke trece, pe la 1837, pe aici, nu găseşte 
decât câte-va clădiri şi vr'o 50 de locuitori. 

La 1853-. 54, în · timpul războiului din Crimea, mareşalul 
Canrobert, vorbind de Constanţa, zice că limanul ei, nefiind adânc, 
nu este propriu pentru popasurile trupelor ce plecau spre Rusia. 
Totuşi trupele stau un timp, pentru a îngropa pe morţii lor de 
holeră, pe actualul bulevard Elisabeta şi în dreptul' ·actualei băpci 
naţionale din localitate. 

Dar, după o întrerupere de 30 ani în existeţa sa, oraşul 
nostru ia din nou fiinţă sub imboldul campaniei engl6te, care se 
instalează aci la 1858, pentru construcţia liniei ferate, ce a legat 

www .ziua constanta. ro 



. - 229 -

Constanţa cu Bogaz-Kioi (Cernavoda), Impreună cu Englezii vin 
şi primii colonişti, în mare parte Greci din oraşele Anhialos, Me
semvria şi Vasilicos de la golful Burgaz al Rumeliei orientale. 

Comisia sanitară internaţională din Turcia, care avea misiunea 
controlului pelerinajului dela Meca, spre a se evita epidem1ile, 
trimite în acest punct pe doctorul Papasanl, primul medic ce a 
călcat pământul dobrogean. 

Papasaul era ocupat cu chestii privitoare la carantină şi, prin 
turnare, nu putea supraveghia şi îngriji pe lucrătorii companiei 
engleze, dintre cari mare parte erau împrăştiaţi dealungul linie 
ferate ce se aşternea, iar restul se ocupau cu construcţia atelie
relor, portului şi caselor trebuincioase pentru adăpostirea per
sonalului. 

Atunci direcţiunea companiei a angajat ca „medic" pe un 
infirmier, care servise pe bordul Staţionarului Cokatrice, ce vizita 
des micul golf al oraşului. . 

Acest infirmier, care n'avea studii universitare şi care la în
ceput era afectat la îngrijirea lucrătorilor, a devenit cu timpul 

' .doctorul Bolto11 1
', făcând clientelă şi, generalizându-şi şi cuno-

ştiinţele, exercită mai mult de 50 ani medicina în oraşul nostru. 
Bolton avea mult bun simţ şi aceasta l-a ajutat mult în practica 
lui, căci a reuşit să-şi apropie multe cunoştinţe medicale, citind 
cărţi medicale şi reviste. Dar sunt lucruri în medicină care nu se 
pot învăţa după carte şi, în primul loc obstetrica, unde teoria nu 
serveşte de loc. Iar dacă ne gândim, că Bolton era anterior com
patriotului său lister, descoperitorul antisepsiei, ne putem închipui 
ce rezultate avea în intervenţiile lui obstetricale. Oe altfel va ti 
văzut el în timpul serviciului lui pe vasele de marină felurite 
boli, şi va fi aplicat într'un mod empiric la clienţii lui c~a ce 
văzuse aplicându-se din partea medicilor la marinari; - dar unde 
putea să vază pe vapoare vre-o facere? · 

Şi, ceea-ce vă scriu, nu este un mit, ci fapte la care am fost 
martor ocular. Fiind student pe la 1892, în timpul vacanţelor, frec
ventam spitalul nostru comunal. lntr'o seară o femee prezintă o 
distocie. Medicul Spitalului, puţin versat în ale obstetricei, trimite 
după 1,Doctorul Bolton". Era un caz de hidrocefal, care prezenta 
dificultăţi la ieşirea capului. 

După ce Bolton a venit şi a constatat gravitatea situaţiunei,

trimise la farmacia lui să i se aducă instrumentul, 1un Pajot de 
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vechiu model cu mâner d.e ebonită, a cărui una din branşe, 

pentru adevărul istoric. actualmente serveşte ca vătraiu la soba 
farmadei Constantinidl, rămas pentru acest usagiu dela răsboiu în
coace, o-cupanţii Germani dându-i această destinaţie. 

S'a dat ordin infirmierilor să aducă un lighean de format 
vechiu, în două etaje, făcut de alamă; a trimis să se cumpere unt
de-le.mn dela o băcănie din apropriere şi a procedat' la aplicarea 
forcepsului, f~ră nici o măsură de antisepsie ori de asepsie. Bine 
înţeles, că aplicarea Pajotului la un hidrocefal, unde angajarea era· 
niului nu era făcută, era o imposibilitate. Forcepsul derapa, cu toate 
tracţiunile şi aplicaţiunile repetate. In fine s'a hotărât să fie lăsată 

în pace pacienta - lucru altfel foarte prudent - căci în cursul 
nop~i natura a făcut intervenţia singură. Copilul s'a născut prin 
sforţările mamei. spre marea satisfacţie a tuturor. Ceeace este în
teresant, e că femeea peste câteva zile a eşit sănătoasă din Spital, 
iar eu am avut şansa de a o vedea la 1899 şi a-i face o aplicare 
de forceps! 

Cu toate acestea Bolton a practicat mai mult de 50 de ani 
în acest oraş şi a fost m uit timp unicul „chirurg" al periferiei. , 
Medicii cari· s'au instalat aci îl chemau la consulturi, mai ales pentru 
cazuri de intervenţii chirurgicale. probă cazul naşterei pomenite 
n1ai sus. Poporul îi dăduse porecla de „doctor Kesedjec" (adică 

pe turceşte: voiu tăia), ·căci Bolton vorbea toate limbile vorbite 
în oraş, dar toate vorbite în mod incomplet ş'i greu de înţeles, 

fiind incapabil a întreţine o convorbire lămurită. Şi avea dreptate 
un englez când spunea în glumă, că nici englezeşte nu ştie, pro
babil fiind-că era de origină irlandez. 

Dar populaţia oraşului, crescând din zi în zi, a avut nevoie 
de medici şi la 1862 aduce pe bătrânul doctor Kefala, de fel din Ce
falonia. 'Trei ani după instalarea lui, vine şi fiul său, Trasivulos 
Kefala, care îşi terminase studiile medicale. Amândoi au fost mult 
apreciaţi de locali, iar norocul a fost vitreg pentru familia Kefala, 
căc:i tânărul a murit de febră tifoidă, fiind îngropat chiar în curtea 
bisercii elline, iar tatăl s' a retras dela practică. 

In acelaş timp (1865) vine la Constanţa doctorul lorenzoni, 
care aproape toată viaţa lui a petrecut-o în revoluţii, luând parte 
şi la luptele lui Kossuth în Ungaria. Lorenzoni, în urma certurilor 
cu Sf. Scaun de la Roma, a fost silit să părăsească patria lui şi 

• să se refugieze întâi la „tonstantinopol şi pe urmă aici. Lorenzoni, 

www .ziua constanta. ro 



- 231 -

cum a venit.aici, împreună cu două ajutoare - nu se ştie dacă au .fost 
metlici sat~ infirmieri - au deschis un spital în localul Companiei 
Engleze, care i-a fost pus la dispoziţie şi care local era pe malul 
sudic al oraşului, aproape de liceul ·,,Mircea". Lorenzoni era un 
mare filantrop şi oamenilor săraci le dădea consultatiuni gratis, în
trepnându-i chiar cu bani; dar a fost om nenorocit în familia lui, 
deoarece o femeie cu care trăia a încercat să-l otrăvească. La 
1871 a plecat spre Roma, când eternul oraş a fost eliberat din 
ghiarele papale. 

La 1869 vine dela Bazargic, unde a fost instalat pentru scurt 
timp, venind de la Varna, D-rul Vallindas. Acest medic, originar 
din insula Andros, cu studii făcute la Atena. era adesea chemat 
de la Bazargic aici şi în toată provincia, chiar până la Tulcea. Val
lindas, văzând, că era chemat de mai multe ori aici, pe o vreme, 
când drumurile nu erau sigttre şi transportul anevoios, hotărî să 

vină să, se instaleze în oraşul .nostru, unde a stat până la 1883, 
când se înapoie la Varna, unde practica şi fratele său mai mare. 
Dar s'a mai înapoiat aici la 1895, când a mai stat 3 ani, părăsind 
definitiv localitatea din cauza bătrâneţei, fiind trecut de 80 ani. 
Acest medic era un bun clinician precum şi un învătat. 

4 La 1871 vine primul farmacist, Dit11itrie Kefala, fiul docto-, 
rului Kefala, care-l trimisese la Constantinopole să facă studii 
farmaceutice, de unde s'a înapoiat cu titlul de farmacist, dar cu 
puţine studii, căci nu căpătase vre-o diplomă. 

Cu toate acestea, Dimitrie Kefala se întovărăşeşte cu docto
rul Nicolae Cicilianopoulos, originar din Volo (1'esalia), diplomat 
al facultăţii din Atena, sosit de curând, împreună cu care deschide 
farmacia. Această tovărăşie era foarte firească, căci atât doctorul , 
Vallindas cât şi Bolton aveau fiecare farmacia sa, iar Cicilianopoulos 
n'avea mijloace ca să deschidă propria lui oficină. 

Dar înţelegerea între ei era grea de menţinut, căci Kefala, 
cu toate că era un suflet bun şi generos, era o fire imposibilă şi 
om impulsiv, cu111 rar se poate găsi. 

Exemplu ni~l dă următoarea întâmplare. Pe la 1882 Kefala 
avea ca diriginte al farmaciei lui „Minerva" un farmacist, german 
de origină, căsătorit şi care locuia în casele de deasupra farmaciei. 
lntr'o dimineaţă se găseşte asasinată soţia dirigintelui şi procuro
rul, chemând pe Kefala, îl supuse la un strict interogatoriu, în 
timpul căruia el spune că el este asasinul femeei. ln consecinţă Kefala 

www.ziuaconstanta .ro 



-232-

este depus, dar se observă între timp că servitorul farmaciei, un 
Arap, a dispărut. 

Poliţia reuseşte să găsească pe asasinul fugar, ascuns într'un 
hambar al unui vapor încărcat cu porumb, gata să părăsească 

portul. Arapul recunoaşte fapta lui şi Kefala este eliberat. Când a 
fost întrebat, de ce s'a dat el drept ucigaş, a răspuns: prea mă 
sâcâise procurorul cu întrebările lui şi eu, că să scap de multele 
răspunsuri1 am spus că o omorâsem I 

După despărţirea tovărăşiei Cicilianopoulos-Kefala, fiecare din
ei deschide farmacie proprie, adică Kefala rămâne cu farmacia 
tre „Minerva" pe strada Carol, unde actualmente este prăvălia cu 
No. 5, iar Cicilianopoulos deschide farmacie proprie pe piaţa, care 
în urmă a luat numele de piaţa Ovidiu. 

ln anul 1878, când trupele româneşti ocupă Dobrogea şi 

oraşul Constanţa, personalul medico-farmaceutic se compunea din 
Vallindas şi Cicilianopol, D-ri în medicină cu farmacii, Bolton cu 
farmacia C. F. E. şi Kefala cu farmacfa sa. Toţi aceşti patru exersau 
meseria de medic, cu dreptul de a face şi medicamente. Control 
oficial ne existând pe vremea aceea, fiecare făcea cum putea, căci 

ambele aceste profesii erau profesii libere în adevăratul sens al 
cuvântului. / 

Am dat acest ansamblu de titlu personal medico-farmaceutic, 
căci nu se poate separa o specialitatea de alta, toţi practicând 
medicina şi cu facultatea de a procura „stante pede" şi materialul 
de terapeutică. Dispensariile, ce erau instalate în farmacii, erau în 
mare onoare şi frecventate foarte mult, mai ales de clientela de la 
sate. Judeţul întreg nu avea unde să-şi procure medicamente, iar 
vizita medicală afară din oraş nu era ceva uşor. Prin urmare, nu 
numai bolnavii ambulanţi se refugiau la tratamentul dispensariului 
dela farmacie, ci acolo se tratau şi bolnavii per procură, căci fe
meile de obiceiu nu se disloca~ uşor, iar bolnavii netransportabili 
trimiteau pe ai lor, ca să spună doctorului cazul lor şi a-şi pro
cura medicamentele necesare. Altfel şi acuma se întâmplă să se 
prezinte la dispensariîle no.astre oameni dela ţară cerând medica
mente şi poveţe pen1ru bolnavii lor de acasă. 

Când stăpânîrea românească a vrut să pună ordine în im
broglio medico-farmaceutic din Constant?-, printr'un triaj al acestor 
două specialităţi, a obligat pe cei doi medici să prirnească câte un 
diriginte la farmaciile lor, iar pe Bolton să opteze pentru medi-
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cină, primind farmacist pentru farmacia C. P. E., care devenise 
proprietatea lui. Kefala a rămas cu farmacia luî, fără dreptul de a 
practica medicina. 

Dar, pentru C(?mplectarea acestei tetrade esculapiene, mai 
avem de adăogat pe căpitanul Ghţorghe Cuianos, proprietar de ma
hoane din port şi specialist în ale luxapîlor şi fracturilor. Cuianos 
a fost fiul lui Vasile Cuianos, vestit 'specialist în numita ramură a 
chirurgiei, ce o practica în mod oficial la Cefalonia1 sub domina
tiunea Engleză, primind acest drept de la înaltul comisar englez, 
a cărui fiică suferise o fractură, vindecată de acel practician. 
Acesta puse pe fiul său să înveţe şi să practice aceeaşi meserie 
la rând ul lui. 

Mai este cineva care nu trebuie să fie uitat, dentistul Stavru· 
Atanasiu, veteran al artei dentare. Stavru, sosind din Varna, unde 
exersa meseria de bărbier, a fost găsit şi el aici şi pnut să facă 
Şcoala de sanitari din Megidia, de unde a eşit diplomat vacci-· 
nator sanitar. El şi-a oferit serviciile sale serviciului sanitar al 
oraşului timp de mai multe decenii. ln urmă s' a ocupat numai 
de dentistică, după o şcoală de proteză ce o făcu la Bucureşti. 

Arta moşitului era profesată de-cele 4 moaşe, O-na Papasaul, 
soţia medicului pomenit mai sus, D-na Michelatu, Cucoana Arte
misia şi Catinca hurmuzi, care toate au fost ţinute să meargă la 
Constan1inopole la un spital, unde au urmat o şcoală rudimentară 
de moşit. Aceasta era situaţia medicală şi paramedicală a oraşului 
nostru la 1878. După cum vedep, nici vorbă de medicină oficială, 
de serviciu sanitar, după cum spunem astăzi. Epidemiile veneau 
şi plecau, după cum orânduia bunul D-zeu; când ele erau mai 
tari, precum a fost cea de. holeră din 1865, când au murit în 
oraş şi în satele din apropiere peste 2000 de suflete, lumea pleca 
şi revenea după stângerea flagelului. Apa lipsea şi se aducea de 
la cele 4 puţuri de la Anadolchioi cu sacale. O dată, un primar 
mai progresist a încercat să aducă apă de la lacul cel mic de la 
Anadolchioi. Instalaţia s'a făcut, tuburile s'au pus, cişmelele s'au 
zidit, dar nu s'a putut continua cu adusul apei, căci maşinile in
stalate pe marginea. lacului erau insuficiente. Aşa dar prima încer
care de edilitarism igienic a dat greş şi tuburile, ce au stat câţi-va 
ani îngropate, s'au desgropat la 1886 şi au luat din direcţia lor 
orizontală cea verticală : s'au transformat în stâlpi de felinare de 
gazolină. Primăria noastră a vrut poate să demonstreze că cele 
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două mari elemente, apa şi lumina, sunt legate strâns în existenţa 

omenirii. Aceşti stâlpi au funcţionat până la venirea laminei elec
trice, care i-a înlocuit prin ceilalti moderni. Alte măsuri de igienă 
n'au fost cunoscute orăşenilor noştri, canalizare neexistând şi oraşul 
·fiind infectat de latrine cu fosă fixă, care făceau bună sindrof.ie cu 
paturile din curte, comunicaţia fiind foarte uşor stabilită în.tre apă 
şi excremente. 

Dar oraşul nostru a avut marele noroc să fie pus pe un 
promontoriu, bătut de toate vânturile, care mătură orice infectie, 
.astfel că liP.Sa de igienă erau contrabalansate de aerul sănătos . 

Dar lucrurile se schimbă repede, căci autorităţile medicale se 
instalează încă dela 1878, fiind numit primul medic de judet Cra
ioveanul Dr. Drăgescu, iar D-rul Corvin, medic Căpitan devenind 
.şi medic de oraş şi de port. , 

Uf timp medicii militari au fost însărcinaţi şi cu serviciul 
oraşului şi aşa a fost, după D-rul Corvin, 0-rul Georgescu şi mult 
cunoscutul la noi D-rul Zissu, medici de oraş şi la spitalul, care 
s'a înfiinţat la 1882 şi s'a instalat într'o casă din Strada Mircea, 
vis~a-vis de cunoscutele case ale răposatului Colonel Zissu, care 
tot serviciul lui l-a petrecut în oraş şi ca medic al Căilor Ferate 

· Române, devenind lin cetăţean al Constanţei. 

Serviciul oraşului, după cum vedeti, n'a avut medic titular 
până la venirea D-rului Anastasescu, primul medic al oraşului şi 

al Spitalului Civil, numit la 1892. 
La 1897 serviciul sanitar al oraşului se desparte în cel al 

spitalului, unde este numit D-rul Sadoveanu, D-rul Anastasescu 
rămânând medic al oraşµlui, unde a stat până la 1902, când l-a 
succedat D-rul Pilescu, urmat de Dr. Margărird la 1919. 

Spitalul nostru fiind mixt, era servit numai de un medic, 
subsemnatul într'un mod l;>enevol făcând serviciul medicului se
cundar, când la 1901 a fost numit D-rul Bârzănescu, secundar 
prin concurs. Spitalul se mută la noul local actual la 1909, iar 
după războiu, la 1920, se fac 3 sectii : cea medicală cu Dr. Ru
sovici, cea chirurgicală cu Sadoveanu pe care-l succede Iorgulescu 
şi cea de boli contagioase, pe care o primeşte Bârzăneseu. 

ln urma morţii regretatului coleg Rusovici, succombat de 
tifos exantematic contractat în spital, se numeşte la secţia pato
logică 0-rul Teodorescu, având ca secundar pe D-rul Aldea, iar 
D-rul Rosetti este numit ca secundar la secţia chirurgicală. 
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Secţiile spitalului se complectează cu instalaţia de raze X şi 
' . 

electroterapie, pusă sub conducerea 0-rul Anibal Popescu. 
Actualmente serviciul medical al oraşului este complectat cu doi 

medici de secţie : 0-n ul Rădulescu şi D-na Dr. Rosetti, iar la servi-· 
ciul, boalelor venerice este numit ca medic primar D-rul Apostolescu. / 

Cu toate că serviciul sanitar al judeţului nu face parte din 
oraş, dar, de oare-ce reşedinţa medicilor primari este oraşul Con
stanţa şi colegii din acest serviciu iau o parte activă în viaţa me
dicală, numim aici pe medicii primari de judeţ în ordine cronolo
gică de la 1878 încoace: 

Dr. Drăgescu 1879, Dobrescu 1892, Ionescu-Buzău 1893, 
Urdăreanu N. 1894, Mihăilescu-Brăila 1895, iWărgărint 1909, 
lsăcescu 1919. 

-
Urmând aceeaşi ordine de idei, vom numi şi pe medicii mi-

litari, şefi de serviciu divizionar, de corp de armată ori de spital, 
cari au avut reşedinţa în oraş : D-rii Corvin, Georgescu, Şerban , 

Ahile Zisu, Dumitrescu Vasile; Casassovici, Frangulea, Sarafidi, 
Constantinescu Petre, Vasilescu, Pal/auz, Vico!, iW.ihăescu, Dră

ghiescu, Popescu Cernica, Ceapâru, Pristăvescu, Ţintă, Lerescu, 
Lurtz Herman, Bernadoski, Marosin, Botez. 

Dintre medicii generali, şefi ai serviciului sanitar de corp de 
armată, cităm pe Grozeanu, Urdăreanu şi Papiu. 

La 1896 se înfiinţează serviciul medical al portului, la care 
primul titular a fost numit D-rul Tălăşescu, pe care 1-a urmat 
la l 918 D-rul Stoenescu. La serviciul sanitar al portului este actual
mente ataşat şi laboratorul de higienă, pus sub direcţiunea D-şoarei 
Dumitriu. cu secţia de chimie dirijată de chimistul Dr. Frangopol. 

Dar şi oraşul riostru n'â rămas în urmă cu producţia lui, , 
căci mai mulţi medici au eşit din rândurile Dobrogenilor, dintre 
cari mare parte au practicat ş\ practică încă în oraş. Primul în 
chronologie este semnatarul acestui istoric, eşit medic la 1895, 
urmat de Frangopol P., Caratzali, Calce/, Parisi, D-şoara 1vtiro
nescu, Psarafti, D-şoara Potica Polihroni, D-şoara Eliza Gheor-

_ghiu, Vanej, Gheorghiadi, Nurnan, Vasile Vasiliu, Torosian, . ,. -
Benlian şi Cornăfeanu. 

O ultimă şi destnf de interesantă pagină a Istoriei medi
cale a oraşului nostru este situaţia serviciului sanitar pe timpul acu

l paţiunei germano-bulgare din 1916-18. După ocuparea oraşului 
de trupele inamice, farmaciile şi spitalul sunt jefuite şi populaţia, 
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altfel foarte redusă la număr, se serveşte de medici militari Ger
mani, Bulgari şi Turci. Dar, peste câteva luni, oraşul se repopu
lează, ajungând până în urmă la 10.000 de locuitori. 

Serviciul sanitar al oraşului la început este făcut de DMnul 
Von Biische şi pe unnă de 0-rul Triebel! arnbii instalaţi în ~asa 
mea. La Liceul "Mircea cel Bătrân" se instalează un spital chirur
gical pus sub direcţiunea 0-rul Tichy1 iar în oraş sunt dispensariî: 
de bolnavi şi de boli venerice; în Casele Magrin se instalează un 
laborator de microbiologie şi totul este pus sub ordinile unui· 
Medic Şef cu sediul lui la Prefectura Judeţului. 

Mai pe urmă se reorganizează serviciul spitalului civil, unde 
funcţionează 0-riî Tolica şi Baier, aduşi dela Brăila, unde se re
fugiaseră. Spitalul era prost întreţinut, cu paturi mizerabile şi cu · 
saltele de paie fără cearceafuri: nici perne, nici pături nu erau„ 
bolnavii fiind ţinuţi să aducă aceste lipsuri de la ei de acasă. Spi
talul acesta era pus sub ordinile unui Sergent Sanitar numit 
Faineisen. 

Când m'arn înapoiat dela război, la 1 August 1918, arn fost 
invitat să iau parte la funcţionarea acestui. spital ca chirurg-gine
colog; după o lună am plecat dela această funcţiune, D-rul· Bâr
zănescu luându-mi locul. 

La' 1 Noembrie 1918 Germanii părăsesc oraşul şi Bulgarii 
ocupă provincia. Atunci sunt chemat să iau direcţiunea serviciului 
sanitar ( oraş, judeţ, spital, port) rămânând Tolica şi Bârzănescu 

la spital, Wexler la port şi la controlul alitnentelor. Aceasta a 
'durat o lună, ·când autorităţile rornâneşti revenind, îmi ia locul 
provizoriu D-rul Frangopol până la instalarea medicilor oficiali. 

Dar oraşul nostru a dat tninotâurului războiului şi 4 dintre 
copii lui: pe medicii Calcef, Belzoni, D-şoara Fotica Polihroni şi pe 
Ovidiu Tănăsescu, iar farrnacistul Constantinidi, înapoindu-se slăbit 
de la războiu, nu poate rezista la pritna boală ce l-a atacat. 

iată 'pe scurt 'istoricul medical al oraşului nostru, care, în 70 
de ani de !a reclădirea lui, a evoluat de la câteva colibe la un oraş. 
populat de aproape 70.000 de locuitori şi care, de la un medic de \ 
carantină ce a avut la 1858, are 65 de medici, spitale, laboratoare, 
tot felul de specialişti, 10 farmacii şi se poate făli că stă, în ce pri~ 
veşte rnedicina, pe un picior egal ca orice alt mare oraş din ţară. 

August 2, 1928. Dr. Hector S~rafidi 
~0000000@00 

ito®oQoooco4 

\ 
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PRIN DOBROGEA . .. 1) 

Plecăm din Babadag, urcând spre culmea de unde se vede 
până la mari depărtări 1inutul dobrogean al lacurilor şi al dealuri
lor pierdute în şesul constăntean. Dar, ca să ajungem până acolo, 
trecem prin păduri afunde, urcând şi cotind, - şi cărăuşul dobro
gean, îmbrăcat în şalvari şi cu boandă de şaiac, are chef de vorbă 
şi ne spune de întâmplări de demult, n1istuite pe aceste meleaguri 
pline altădată de taine, de crime, de haiduci 1 de răpiri de cadâne ... 
Prin locurile acestea, Licinski şi-a purtat isprăvile, spăimântând pe 
cei boga1i şi ajutând ·săr2cimea. Prin codrii de odinioară, neatinşi 
de setea de distrugere a antreprenorilor de lemne, îşi ducea ban
ditul veacul, apărând când nimeni n'u se aştepta, din cine ştie ce 
tufăriş sau de după vreun gorun gros cât o bute. Toate până 
într'o zi, când poteraşii stăpânirei l-au strâns de toate părţile şi 

au deschis focurile împotriva lui. Licinski s'a ridicat ca un leu al 
pustiei, a mugit de furie, a tras în urmăritori, dar deodată s'a 
prăbuşit alături de gorunii lui dragi. Şi cărăuşul îmi slomneşt2 
povestirea lui adăogând de la el episoade sângeroase şi glorioase, 
- şi, dând din cap cu jale, zise la urmă, când fu să-şi închee 
povestea : ,,şi-aşa a murit Licinski I". 

Căruţa dobrogeană, în vremea aceasta, a mers neoprit, cân
tându-ne ca un ison al drumetiei, acea cu totul aparte cântare a 
osiilor dobrogene : un fel de sunet metalic, dar plăcut, - sonor şi 

plin, neasămănat cu nici o altă „batere" de osii din tinuturi străine. 

(Ţăranii din Dobrogea, 'când îşi cumpără căruţă, îi încearcă acest 
. cântec al osiilor şi nu se opresc decât l{l aceea care „c~ntă frumos1'. 

·V-upă ce urcăm a ealul cel mare din jos de Babadag şi lăsărn 
în stânga dealul pe care se află mina de cupru de Ia Altântepe, 
- după o bună poştă de drum, ajungem în marele sat românesc 
al Casmicei. Sat de „mocani". Aici, în Casmicea, sunt statorniciţi 

1) Din volumul „Ţara noastră" ce se va tipări mal târ:1.iu. 
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din vremi . străvechi parte din mocanii ardeleni, cari s'au „coborât"· 
din Carpaţi spre Mare. Un ,,descălicat" ca cele multe ale noastre 
de pe vremuri. Rassa acestor oameni e una cu totul deosebită. 

Oameni tari, înal~, chipeşi, întreprinzători, buni negustori, - oa
meni câri nu mai lasă de unde au apucat, - şi cu cari nu au a 
se juca nici ovreii şireţi, nici grecii cârcotaşi, nici armenii băgăcioşi 
pe su,b piele. Mocanul îi bate şi-i întrece pe toţi şi prin vrednicie, 
şi prin muncă, şi prin inteligenţă şi prin şiretenie. Obişnuiţi cu 
vremea rea, netemători de ploi şi vântoase, aşa precum pe vremuri 
făceau lungul drum în urma turmelor de oi, - căliţi aici în Do
brogea, printr'o viaţă de necontenită strajă şi veghere împotriva 
Tătarilor şi Turcilor prădători, - Mocanii alcătuesc, pe toată întin
derea Dobrogei, piatra de granit a temeliei stăpânirii noastre ro
mâneşti. Buni cultivatori de pământ, iubitori ai acestui pământ, e 
înţeleg a nu-l părăsi sub nici un chip, dând toate puterile lor 
pentru a-l cultiva şi a-l face mai hrănitor. Gospodăriile lor sunt 
cuprinse, casele vesele, - ogrăzile bine chivernisite, - vitele (mulţi 

lucrează câmpul cu cai, ca Nemţii) pline şi bine îngrijite. Dar, mai 
ales, peste toate şi în toate, bate un puls de viaţă românească. Mi 
se pare că nici cârciuma nu e prea în mare cinste în aceste aşezări. 

Intrăm prin gospodării, - ne întâmpină gospodine, în ochiî 
cărora sclipesc lumini ardelene : priviri 1

sănătoase şi înfipte drept 
în ochii oaspetelui. Trupuri tari şi pline, ascunse sub ii înflorite 
şi catrinţe bine strânse. ln case, răsboiul de ţesut parcă aduce 
aminte de nişte vremuri mai limpezi de altădată. Şi parcă şi lumina 
soarelui bate într'altfel. . . De prin zările minţii se ridică imagini 
ale unei vremi de departe : de când se lăsău de vale, lipre Mare, 
turmele de oi, ducând cu ele; pe lângă fiinţele toate ale cârdului, 
dar şi sufletul de-acolo, cu înfăţişările lui, cu cântecele, dorurile, 
năcaz urile, înduioşările şi îmbucurările lui ... 

Aici, în Casmicea, se află sediul subprefecturei, judecătoria 
şi alte aşezăminte de plasă. 

Mai e şi cuibul unor cunoscute familii de bogaţi Mocani, ale 
căror vlăstare sunt cunoscute pe tot întinsul dobrogean. Pe Urmă, 
ramuri din aceste fecunde neamuri s'au întins şi dincoace de Du
nare, dând ţării oameni de bună ispravă. 

Pornim din Casimcea şi, după i::e călătorim pe drumuri as
cunse prin păduri de gârneaţă, după ce trecem prin vreo două 

sate prinse cu totul, de jur împrejur, de pădure, ajungem în· altă 

www .ziua constanta. ro 



- 239 -

aşezare românească: TopologuI. Stând pe un deal şi întinzându-şi
casele pe platou şi p,e clinurile de d-eal, Topologul e plin de miş
care şi de lumină. O biserică mare stă albă în mijlocul satului„ 
- alături de ea -şcoala, primăria. Acelaş aspect al lucrurilor şi-al 
oamenilor Ga şi la Casimcea. Şi aici sunt tot Mocani, dar ames
tecaţi şi cu „Cojani", adică băjănari de prin părţile lăturalnice ale 
Brăilei şi lalo miţei. 

Vremea-i scurtă şi noi trebue să mai batem pământul dobro
gean, - · de aceea mergem pe drumuri cucuiate pe tăpşane înalte, 
de unde în zarea prăfuită vedem patul de argint al Dunărei, şi 

cădem în alt sat românesc, c~ pe vremuri se chema Urumbei, iar 
azi îi zice Regina Elisabeta. Tot Mocani amestecaţi cu Cojani (şi
puţini Ţigani), - gospodării întemeiate, oameni cu priviri priete
noase, vite bine îngrijite ..• 

Urcând spre Tulcea, trecem prin alte sate : unele găgăuţeşti. 
având aceleaşi mori de vânt în margini, aceiaşi şalvari şi iminei 
cunoscuţi ; - unele nemţeşti, cu casele aliniate, cu pastor având 
ochelari şi ochi albaştri, cu biserica bine îngrijită, lăsând să se 
strecoare pe ferestrele ei sunetele de lemn ale orgei, cu femeile 
mergând cu „Biblia" sub braţ la rugăciune, cu gospodăriile curate 
ca nişte „saloane", cu „chilotele" de puf în loc de plăpumi, aşa 
de călduroase că poate fi frigul Bobotezei şi poţi dormi sub ele 
afară pe prispă, cu aceiaşi oameni tacticoşi, politicoşi, buni platnici 
ai dărilor, dar nu prea deschişi la minte şi la suflet şi puţin cam 
trişti .. . 

Trecem, asemenea, prin marele sat Başchioi, - frumos, bo
gat, având gospodării bine alcătuite. Păcat că oamenii lui, pe 

, lângă un pumn de bune calităţi, au o fire aspră, neapropiată şi 

bănuitoare. Altfel, de o ~are sobrietate şi cu un simţ aproape 
desăvârşit al respectului casnic. • 

Trecem apoi prin Slava-rusă, sat lipovenesc, întru totul 
asemănător Jurilofcei, având „bărbi" mai mari şi mai încâlcite, 
biserici mai verzi,. cu turle asemănătoare şi mai tare cu nişte cepe 
colosale. Huesc cârciumile şi aici, ~e aud armonice clare, trosnesc 
încet seminţele de floarea soarelui în dinţi, se arată acelaş albas
tru tare, acelaş roş sângeriu, acelaş galben de ou şi acelaş verde
buratec pe care, pe păreţi, pe lemnul cercevelelor, pe porţi, pe 
testemeluri, pe bluze, ca şi la Jurilofca şi ca'n toate satele ruseşti, 
fără îndoială, de aici şi din lumea întreagă. Iar Ruşii poartă toţi 
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.aceiaşi bluză închisă până sus, prinsă în doi nasturi pe latura 
gâtului şi strânsă la mijloc cu curele late de piele neagră, iar în 
picioare, aceleaşi burduhoase cisme, peste care se resfrâng puţin, 

pantalonii bufanţi de culoare închisă. 

Ajungem din nou în drumul mare al Constanţei, dar dincolo 
de Babadag, spre Tulcea. 

lnainte de a poposi în Tulcea, trecem prin satul în care 
conlocuesc cel puţin trei feluri de naţii, pe picior de egalitate, ca 
în Elveţia: Cataloiul. ln acest sat se află~ Români, Găgăuţi şi Ita
·lieni. Acuma, că se găsesc Romârii, Găgăuţi, aceasta nu pare, de 
loc ciudat în Dobrogea, dar Italienii ? ! I . . . Ei bine, Italienii din 
Cataloi an partea lor bine statornicită. Acum vre-o 30-40 ani 
dacă nu şi mai bine, marele moşier Anghel din Moldova, un om 
de-o mare îndrăzneală de cugetare (tatăl poetului Anghel) a hotărât, 
nici mai mult nici mai puţin, să cultive pe una din moşiile sale 
mold~vene, orez. Unii îl căinau, alţii îl luau în derâdere, - el 
însă a pornit într'o zi şi a adus din Italia o colonie de muncitori 
italieni : cu neveste, cu copii, cu tot ..• . şi a început să cultive 
orez ... Nu s'a făcut nimic un an, doi ... In vremea aceasta, co-
1oniştii, se înţelege, au mâncat preţul moşiei întregi . . . Ne mai 
având ce face cu ei şi moşierul aflându-se la o mare strâm.toare, 
s'a gândit să-i aşeze în Dobrogea. Zis şi făcut; gospodăriile ita
lieneşti fură aşezate Ia . . . Cataloi. A trebuit însă să se facă o 
lege specială pent111, ca, străini fiind, să poată av.ea dreptul de a 
poseda pământ rural. Şi de atunci, colonia italienească din Cataloi 
a prosperat, s'a mărit şi s'a fixat pe veci acolo. Acuma au fan
fară, societăţi corale, cantine, pălării bersaliere, şi . . . m uită încli-· 
naFe spre băuturi alcoolice. 

Lăsând Cataloiul pe stânga, după ce mai ridicăm şi mai co
borâm câteva dealuri, ajungem în unul din l0curîle cele mai fru
moase ale ţinutului tulcean : la Derindere, vârful de deal care 
domină toată valea Dunării. Deacolo, privind în stânga, ochiul 
pătrunde până departe, urmărind meandrele marelui fluviu, care 

· apare ca o imensă râmă de argint. Pâlcuri de sălcii, locuri de 
cultură, grădinării, stufărişuri, toate pierdute până în ceaţa zărilor. 

In vale, jos, ca o jucărie ciudată, . departe, stă lsn,ailul basarabean, 
coborât in înceţoşare ca într'un somn, - iar în dreapta se înH 

0tinde, ca un ţinut de poveste, "lmpărăţia Stufului" din Deltă; un 
,necuprins verde-galben, tăiat prin mijloc şi pe lături de spadele 
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de oţel ale braţelor Dunării. Iar peste toate, căzând lumina solară, 
într'o prăfuire de aur .. • Nesfârşit, lumină, ceaţă, - şi nu ştiu ce 
vrajă ca de poveste de pe alte tărâmuri . . . 

Coborând de vale, pe şoseaua în serpentină şi iar ridicând 
pe tăpşane din ce în ce mai joase, ca şi cum ne-am lăsa pe nişte 
trepte gigantice, după o jumătate de oră intrăm în Tulcea, de 
unde, după ce-o vom vedea şi ne vom odihni> vom porni spre 
stufărişul deltei şi spre singuratecul oraş al visării şi al isolării, -
spre Sulina ... 

Al. Lascarov-Moldovanu 
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IN ORICE VAL 

lri orice val de mare 

Scântee luna plină , 

Şi orice val o poartă 

Spre ţărmul drept de st~nci, 

ln ţăndări sclipitoare, 

De piatră luna-i spartă 

Se 'mprăştie şi moare 

Pe apele adânci. 

Se spulberă· şi iarăşi în valurl se încheagă, 

Ca iar să se sfărâme tăcut de piatra dură, 

Doar pân'la ţărm scl ipeşte şi noaptea iar o fuPă, -

Ci sus în ceruri luna, pe veci de veci e 'ntreagă. 

Grigore Sălceanu. 
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DOR DE CASĂ. 

Nori de earnă, suri şi grei, au scoborât aproape de pământ. 
Ei sunt plini de zăpadă, căci, când şi când, lunecă uşor câte un 
fulg mare, - şi aduc un frig, sub puterea căruia a 'nghetat până şi 
sufletul vântului. Asupra întinselor privelişti a scoborît vălul se
rilor de earnă. 

Dar nu e seară. Nimic nu dă de bănuit că. ziua ar fi p.e 
sfârşite. Bucătarii robotesc domol pe lângă gropile lor înflăcărate, 

iar ordonantele ofiterilor nici nu se gândesc să meargă la popotă. 
Şi e frig. Vântul străbate pe nesimtite prin aerul îngroşat d.e 

sub nori şi lasă cu dărnicie un ger, sub care şi focul arde cu 
greutate. 

Pe o movilă de jăratec, ostaşii au pus o buturugă nodu
roasă; jur împrejurul ei au aşezat lemnişoare uscate, sub a căror 
flacără pocnitoare lemnul cel tare se înegreşte şi se carbonizează 
pe 'ncetul. 

Şi'n dogoreala care înroşeşte obrajii, în fumul care stoarce 
lacrimi, oamenii stau împietriţi de greutatea amintirilor duioase. 

De când au plecat de la vetrele strămoşeşti, a trecut o 
iarnă, o primăvară şi-o vară şi-au întins peste z~ri pânza lor în
florată, - iar acum . .. iată că soseşte şi cea de-a doua iarnă, 

iar ei tot prin pustietăţi sălăşluesc . • 
De ani de zile nu mai văzuseră şi alte feţe omeneşti; de 

ani de .zile în raza tulburei lor priviri nu mai încăpură şi alt(' 
animale, afară d~ câinii sălbateci şi flămânzi, cu cari adesea ori 
aveau să lupte. 

- Cine mai ştie ? ... Ne-om mai vedea noi gospodăriile? ... 
se 'ntreabă încet sergentul Laz ea, ca şi când n' ar fi vrut să tul
bure liniştea nimănui. Şi cu gândul merge departe, peste Dunăre . 

lşi vede cas~ lui de gospodar cuprins din Dăeni ... 
Lângă el stă Zenovei Cubaniţov, un pescar de la Mila 23, 

Acesta oftează din adâncul inimei. 
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- Adevărat, Domnule Sergent! Şi dac'oiu mai vedea-o ... 
arn s'o mai cunosc eu oare? ... De mult mă gândesc la asta l. .. 
Daeă s' ar termina odată şi afurisitul ăsta de război şi dacă m' aş 
întoarce sănătos acasă, am să mă duc mai întâi la Galaţi. De-acolo 
aş lua vaporul şi •.. cam pe la trei ceasuri după prânz aş ajunge 
la Tulcea l Aici, găsesc eu uşor o lotcă şi, dacă sunt două rân
d uri de lopeţi bine trase, cam la două ceasuri de la sfinţitul soa
relui intru în satl,ll împrăştiat chiar pe m;ilul Dunării. Am să mă 

uit ... am să mă sucesc ... o să mă frec şi la ochi l Dar... nu 
mai cunosc nimic l 

- Ei omule, am să 'ntreb eu pe un trecător, ce sat e şi 

ăsta? 
- Aici e Mila 23 ! 
- Ahal . . . Va să zică... tot nu m'am în~elat eul •.. 

Mila 23 ! Casa mea e tocmai hăt colo, la capătul despre Sulina, 
lângă ceainicul lui moş Sapojnic. 

Şi am s'o pornesc prin faţa caselor rânduite pe o singură 
linie, toate cu ochii aţintiţi către lăţ!mea furioasei ape. Dar pe ne
simţite am să mă trezesc la capăt. In faţa mea, numai pustietatea 
nemăsurată a bălţilor, dunga de argint a Dunării şi broboanele 
de sudoare ale feţei pământului : lacurile. 

- Dar unde ţi-au fost ochii Zeno vei ? . . . Şi mă voiu în
toarce mult mai atent. Voiu ajunge la capătul de unde plecai 
adineaurea şi casa lui Cubaniţov tot nu-i l . . . O să-mi fac cruce 
ca'n faţa necuratului şi-am să fluer de necaz. 

- Curn de m'am prostit eu în aşa hal?. . . Să nu-rni mai 
cunosc eu casa mea I ••• Dar, un gând neaşteptat îmi va îngheţa 

sufletul. 
- Dar dacă au dărâmat-o Bulgarii ..• Trebuie să fi ră1nas 

locul măcar l . . . La cârciuma lui Borisov mă voiu opri. 
- Nu ştii Dumneata ... Moş Sapojnic mai trăieşte? ... Că 

nu-i mai văzui prăvălia ! 
- Stipan Sapojnic? ... O hol ... L'au omorât ~ulgarii ! 
- Dar casa lui Zenovei de-alături. . . mai sţă în picioare ? 

Z '? C Z '? - enove1 . . . . are enove1 .... 
- Ei care I Zenovei Mihailovici Cubaniţov. . . cel care a 

plecat la război •.. care s' a luptat el şi la Mărăşeşti ... 
- A, da l Dal Da! Da! Imi aduc aminte de nurnele lui l 

Este, cum să nu ? Dar e tocmai în capătul cela de colo l 
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Bâjbâind astfel, târziu de tot o s'ajung acasă. Nevasta are · 
să plângă de bucurie, copiii au să se scoale şi au să se strângă 

în jurul meu. Şi am să-i . trag o mâncare . . . Ah, Domnule Ser
gent I Ştii : peşte sărat ... ouă. . . unt . . . pâine . . . pâine de casă 
care miroase a grâu şi care te hrăneşte cu sănătate I Apoi am să 
mă culc pe pat moale ... învelit cu plapomă ... 

Dar către ziuă am să tresar speriat. 
- Nevastă ... Ce dracu ţipă aşa urât? ... Auzi ? . . . Cu

curigu! . . Ce dihanie o mai fi şi asta? ... Cucurigu I . .. 
- Ce ... Doame iartă-mă!. . . Tu nu ştii că e un cocoş? .. . 
- Cum i-ai spus? ... Cocoş? . .. Ia să-l vedem şi eu .. . 

Ana Petrovna l • . . Şi-am să sar din pat 
Dar femeia va murmura'ncet, cu o mână la gură, cu ochii 

.aţântiţi asupra mea : 
- Săracu Zenovei al meu ! . . . Mi l-a stricat războiul ..• 
Mă voiu culca eu iarăşi, dar cu multă părere de rău. Cum 

vor mai fi cocoşii acum? ... 
- Nevastă l • • . Dormi ? ... Spune-mi te rog : Cocoşii au 

. . ? A ct· ţ· ? M ă ~ ? patru p1c1oare . . . . u 1n 1 • • • • uşc rau .... · 
- Ei Zenovei . . . văd că ţie-ţi arde de drăcovenii I Dar eu 

sunt obosită l Lasă-mă să dorm ! 
In sfârşit voiu aţipi, dar pentru puţin timp. Căci în bătătură, 

chiar sub geamul casei, răsună un sgomot tare ciudat: mii de 
guri ţipă ascuţit de-ţi ia auzul : Oa I Oa I Oa I Şi altele numeroase 
răspund cu glasuri joase: Mac! Mac! Mac l Şi toate acestea la o 
!altă cu puternice cotcodăceli şi cucuriguri. Desbrăcat am să ies 
afară pe prispă. 

- Ce-or fi astea, Ana Petrovna? ... Raţe? . . . Ce frumoa
se I • •• Dar celea de colo mai mari . . . tot raţe's?. . . Nu? ... 
Gâşte zici? . . . Ce albe sunt I ••• Şi ce lopeţi roşii tnai au ! . .. Dar 
ăla aşa de frumos stropit ... . pintenat . . . boghet şi crestat la 
cap? .. . 

- E cocoşelul nostru l ••• El cel dintâi se trezeşte în sat 
şi nimeni nu îndrăzneşte să-i cânte înainte I ••• 

- A I ••• Dar ştii că e frumos ? ... Nevastă, ia prinde-l .. . 
• 

să-i atârnăm de gât decoraţia asta J Are să-i stea aşa de fru-
mos I ... 

Zenovei tăcu. Oamenii cari l-au ascultat zâmbitori până acum, 
izbucnesc într'un râs sincer şi general. 
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Dar el nici nu zâmbeşte măcar. Priveşte fix învăluirile fl~
eărilor. Gândurile au rămas acolo, departe, pe marginea Dunării. 
Privirile lui cuprind într•o părintească dragoste o căsută . . . o 
lotcă . .. şi doi copii, cărora nu le-ajunge lungul Dunării pentru 
joacă. 

Buturuga s?a transformat într'un bulgăr enorm de diamant. 
Lospe-lospe se desprind-din ea, cad jos şi se prefac în cenuşă fină. 

Unul câte unul ostaşii cad pe gânduri. Unul câte unul dispar 
în corturi. 

Vântul s•a •nputernicit. Fulgii de zăpadă au aşternut pământul. 
Liniştea dorului de casă a coborât peste sufletele lor chinuite. 

Mihail Prioopie 

r • 
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STAMPE ŞI HĂRŢI PRIVITOARE LA TRECUTUL 
DOBROGEI 

de lOAN O. BĂOILĂ 
L STAMPE 

Pământul Dobrogei a fost frământat în cursu) vremurilor 
de multe oşti, începând dela Mircea cel Bătrân până în zilele 
noastre. 

Cele mai vechi ştiri fconografice asupra Dobrogei le avem 
din anii 1768-1774, din timpul împărătesei Rusiei Ecaterina II, 
care continuă planu) lui Petru cel Mare - lµptele cu Turcii. 

Ele încep în anul 1769, prin lupta dela Hotin, pe care îl 
atacase Ruşii, dar sunt bătuţi. Vizirul însă se retrage la Tighina 
(Bender), lăsând Hotinul în mâinile Ruşilor şi mai târziu tot Ruşii 
ocupă Moldova. Baronul de Elmpt (rus) trece cu un corp de 
armată în Moldova, alungând pe Turci şi intră în laşi la 26 
Septemvrie 1769. De aici, acţiunea se urmează prin partea răsă
riteană a Moldovii (Basarabia) până la Dunăre. Ruşii, încurajaţi 
de aceste succese. continuă urmărirea în Dobrogea, unde dau 
.lupte. 

Trecerea Dunării o face generalul rus Weissman, atacând 
Tulcea. în ziua de 4 Aprilie 1771. De lângă f ortificaţiiJe lsmai
lului, generalul Weissman merge cu un mic detaşament pe braţu) 
Chiliei, spre Tulcea; noaptea se odihneşte într'o insulă (locul 
unde se desparte braţul Chiliei de braţul Sfântu OhE-orghe), de
barcă în locul unde gârla Samova se varsă în Dunăre, pune pe 
fugă soldaţii unui pichet turcesc şi ocupă o redută, întărită cu 
5 tunuri cu tragere lungă, situată pe înălţimile de lângă Tulcea. 

Cu o altă coloană, sub comanda locot. colonel Stricher, 
cucereşte o a doua redută, dar sunt atacaţi de ieniceri şi cava
leria turcească pe care el o respinge. Unindu-se cele două co
loane -- fiind ajutat de maiorii Beutling şi Jochimsen - atacă 
Tulcea, unde Turcii erau întăriţi şi apăraţi de 23 tunuri. Pentru 
luarea acestei cetăti, în flancuri au atacat generalul Ceresnicof, 
locotenent•coloneJ Sievers, coloneii Soltikoff şi Vogt. 

Rezultatu) acestei lupte a fost: 3 vase de războiu turceşti 
capturate şi 3 scufundate. 

Odată Tulcea fiind ocupată, operaţiunile militare se con
tinuă pe Dunăre spre Isaccea, care este atacată în ziua de 'Z7 
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Aprilie 1771. Trupele ruseşti debarcă la 4 verste Ilie Isaccea şi 
de aiei, sub comanda maiorului jo·chimsen„ o-cupă tabăra tur
cească, punând mâna şi pe două tunuri. Armata rusească înain
tează apoi pe două coloane dealungul Dunării şi, pe înălţimile 
de lângă. Isaccea, cavaleria turcească es.te pusă pe fugă, dease
menea şi ienicerii, cari erau retranşaţi, sunt puşi pe fugă de ge
neralul Oserow. După o retragere dela Tulcea, această ce1ate a 
fost atacată acum a doua oară, din d.ouă părţi, bombardată mai 
ales de bateria maiorului Kastirewo, Zeigler şi de arier-garda Jo
cot. colonel Blucher. 

Linia Dunării (Tulcea - Isaccea) fiind asigurată şi Turcii 
retrăgându-se spre Babadag, Ruşii sunt hotărâţi să continue îna
intarea - Şi să atace oraşul Babadag, unde Turcii se întărise. 

O armată rusească merge .din !sa.ceea şi alta din Tulcea, 
trec râul Teliţa şi se întâlnesc la râul Taiţa - în faţa Babada
gului - unde, după un atac viguros, Turcii sunt siliţi să se re
tragă spre sud, unde Ruşii îi urmăresc. 

Aceste lupte şi planuri de lupte Ruşii le-au reprodus la 
Paris, gravate de P. F. Tardieu, dând fi o bogată legendă, de 
care m'am folosii în expunerea de sus ). 

ln urma acestor lupte se deschide un congres la Focşani, 
dar plenipotenţiarii Ruşi, neînţelegându-se cu Turcii, congresul 
se desface şi se întruneşte altul la Bucureşti 2) . 

Poarta, neprimind condiţiunile puse de Ruşi, negocierile se 
rup la 22 Martie 1773 şi războiul reîncepe. 

ln cursul anului 1773 Ruşii continuă ofensiva contra Tur
cilor, dealungul Dunării, mergând spre Silfstra şi trec râul Gâr
liţa care se varsă în lacul Gârliţa (lângă satul Galiţa). La 29 
Iunie 1773, Turcii sub comanda lui Osman Paşa au fost atacaţi 
şi bătuţi de Ruşii comandaţi de generalul Romanzov - care trece 
Dunărea pe la gura lalomiţii ca să dea ajutor generalului Weiss
man. Generalul Weis.sman venea idinspre Babadag, respingând 
armatele Seraskierului Niamuc Paşa, care se retranşase la Eşe-
chioi (la sud-est de Silistra). Se spune că în această luptă ge
neralul Weissman şi-a pierdut viaţa. 

Dela Silistra Ruşii înaintează spre Turtucaia, unde câştigă 
asupra. Turcilor o victorie desăvârşită. Aeastă bătălie ei o imor
talizează într'o frumoasă gravură în aramă cu titlul a) ,,Bataille 
et vtctoire ă Turtukay 177 3". 

In ziua de 24 Decembrie moare Sultanul Mustafa IV şi 
după el urmează Sultanul Abdul Hamid, sub care răsboiul mai 

1) Planurilţ de luptă se găsesc în colecţia Academiei Române, Secţia 
Stampelor (~ 1 441 B IX 59, C XVII 17) sub titlul următor: Plan des Ex
peditions faites par le O-ral Weissman de l'autre cote du Danube contre 
Tultschi et Isaktschi. 

ll) A. D, Xenopol, Războaele dintre Ruşi şi Turci. Vol. I p. 99. 
3) Academia Română. Secţia Stampelor, A J 47, 
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continuă vre-o jumătate de an. Turcii primesc pacea şi în ziua· 
de 21 Iulie 1774 se încheie pacea dela Kuciuk-Kainargi. 1) 

Cu acest tratat însă nu s'au isprăvit neînţelegerile dintre 
Ruşi şi Turci, pentrucă Turcii s'au· opus din răsputeri la execu-· 
tarea lui, neexecutare care va aduce un nou răsboiu la 1787 (şi 
din cauza Ru~ilor cari se amestecau în Caucaz), răsboiu ce se 
va isprăvi prin pacea dela Şiştov (1790) şi dela laşi (1792) -
în urma victoriei Ruşilor dela Măcin, la 19 Iulie 1791. 

lntrunindu-se divanul turcesc, în ziua de 13 August 1787,. 
răsboiul este declarat, dar aliaţii Ruşilor erau acum Austriacii. 
Luptele4contra Turcilor încep din Moldova, dela Botoşani şi Hotin, 
se continuă la laşi, Larga, Focşani (lupta la 31 Iulie sub Su
varow), Mărtineşti (22 Septemvrie), Oalaţi, trecând apoi în Basa
rabia şi ultimele lupte dela Cahul şi Ismail au ca rezultat că 
Turcii se retrag în Dobrogea. 

· ln Dobrogea se atacă Tulcea şi Isaccea ; armata rusă sub
comanda generalului Ribas atacă Tulcea pe uscat, pe când o· 
flotă rusească, sub comanda căpitanului Achmatov, o afacă"· pe 
Dunăre. Lupta se dă la 5 şi 7 Noembrie 1790 şi se isprăveşte 
cu victorie djn partea Ruşilor. Această luptă este reprezentată 
înir'un plan/ şi o gravură colorată intitulată : 11 Carte der gliick
Tichen Eroberung der zwei tilrkischen Festungen und lsatsche · 
durc/J das leichte russische Geschwader des General Ribas den· 
6. u. 7 Nov. 1790". 2) 

* * >I< 

La începutul secolului XIX, Dunărea inferioară fiind acum· 
cunoscută ca un drum comercial şi locul unde se petrecuse O· 
mulţime de fapte militare în cursul ,timpurilor, a făcut pe mulţi 
să o cerceteze. 

Unii au trecut pe la noi ca simpli particulari, mânaţi de 
dorul de a cunoaşte o lume necunoscută pentru ei, cum au fost 
Iacob Alt şi Theodore Valerio, sau făcând parte din vre-o mi
siune m.ilitară, cum a fost Hector de Bearn . 

Pe lângâ notele ce le-au cules, unii dintre ei au şi de
semnat ceeace au văzut, dându-ne vederi de cetăţi, peisagii, cos
tume de soldaţi şi diferite aspecte ale locurilor pe unde au trecut. 

lnainte de anul 1820 un călător germa~ face o călătorie 
pe Dunăre dela isvoarele ei până la Sulina, reproducând vederi 
de cetăţi, oraşe pe care le-a văzut. Această colecţie, compusă 
din 264 vederi, a fost publicată la Viena în anul 1820 şi poartă 
titlul următor : ,,Donau-Ansichten vom Ursprunge bis zum Aus
flusse in's M eer. Nach der Na tur und in Stein gezeichnet von 
Jacob Alt. Gedruckt von Adolf Kunike und von beyden Kilnst-

1) A. D. Xenopol, op. c. pag. 100. 
2) Academia Română. Secţia Stampelor. B IX 57. 
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lern herausgegeben. Zum Schluss des Werkes folgt ein erklă
render Text von Christian Qwittschreiben, Wien 1820!'. 

Acest album are 264 vederi de pe ambele maluri ale Du
.nării, litografiate de A. v. Saar şi Erwiny, iar unele semnate âe 
Kunike şi F. Wolf tot ca litografii. 

[stor~cul vederilor (cetăţi, oraşe) l-a făcut Oeoig Carl Bor
.romăus Rumy - do-ctor în istorie-, şi l-a tipărit fa Viena, mai 
târziu - în anul 1826. Dr. Rumy a făcut o descriere şi un mic 

· istoric al luptelor petrecute la Silistra, Turtucaia, Hârşova şi Sulina. 
Acest album şi descriere este însoţită şi de o hartă com

pusă din 4 foi intitulată : ,, Donau-Strom vom Ursprung bis zum 
Ausfluss; her.ausgegeben_von Ado/ph Kunike 1826". Harta de o
rientare cuprinde fluviul Dunărea cu toate oraşele şi cetăţile care 
.sunt cuprinse în album 1). 

Silistra este reprezentată ca o cetate întărită cu bastioane, 
unde se văd o mulţime de minarete, o moscheie, iar pe Dunăre 
sunt corăbii şi mori plutitoare. 

Turtucaia se vede aşezată pe un deal şi are casele risipite; 
Hârşova, aşezată pe un deal este o cetate cu ziduri crenelate şi 
cu turnuri de apărare. Sulina e.ste arătată ca un port, cu câteva 
case mici, în schimb sunt multe corăbii la mal. 

. ln anul 1828 isbucneşte alt răsboiu între Ru~i şi Turci, 
care se isprăveŞ:te prin tratatul de pace dela Adrianopole (14 
Septembrie 1829) prin car.e protectoratul rusesc asupra Princi
patelor române se stabili în mod definitiv. 

Dwpă manifestul ţarului Niculae I dat la 26 Aprilie 1828, 
.au pornit 300.000 soldaţi; la 7 Maiu trec Prutul şi ajung în Mol
dova, apoi în Muntenia şi merg spre Dunăre. Altă armată ru
sească, la 8 Iunie J 828, trece Dunărea între Isaccea şi Tulcea, 
iar cetăţile Chilia, Ismailul, Tulcea. şi [saccea sunt ocupate de 
Ruşi. Această trecere a armatei ruseşti peste Dunăre, pe un pod 
de vase, - între Isaccea şi Tulcea (armată compusă din infan
terie, cavalerie şi artilerie) este reprodusă într'o gravură în aramă 
intitulată .,,Eroffnung des Russisch-Tilrkischen Feldzi.lgs 1828". 2) 

Planul Ruşilor era să atace pe Tur.ci prin Muntenia pe la 
Silistra şi pe la nordul Dobrogei llsaccea şi Tulcea) sub co
.manda generalilor Diebici şi Witgenstein. Se pare că voiau să 
,reia vechiul plan de luptă din anul 1773 al'generalilor Weisman 
:şi Romanzov. 

1) Academia Română posedă albumul aproape complet, lipsesc numai 
·19 vederi. Pentru întâia oară, dl Co11st. j. Karadja publică î n „Arhivele Ol
teniei" Ianuarie-Aprilie 1927 pag. 152., Câteva vederi de pe Dunăreâ noastră. 
Aceste vederi sunt: Por.!ile de Fier, Portile de Fier la Orşova Nouă, Ruinele 
,podului lui Traian, Fortăreaţa. T.~Măgurele şi .Calafatul. 

Z) Academia Română. Sectia Stamp.elor. A I 45. lnformatiile sunt luate 
,rlln legenda de pe gravură. 
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Pe la jumătatea lui Aprilie Ruşii trec Dunărea şi înconjoară 
Silistra, pe când armata lor principală atacă pe Reşid Paşa lângă 
Şumla, la Kulektsche şi sfărâmă cu totul oastea otomană. 1) 

Lupta cea mare s'a dat însă la Silistra. 
,Asupra asediului acestei cetăţi, Ruşii au făcut un plan foarte 

.amănunţit şi intitulat: uPlan du front attaque de la forteresse 
de Silistrie, avec indication des travaux depuis la 3 parallele jus
q~au four de la reddition, le 18/30 juin 1829". 2) 

Aces.t asediu, cu noile metode de apărare şi de luptă, a 
fost desemnat şi cercetat mai târzţu de Francezi, în 1854 ( cu 
ocazia răsboiului Crimeei, când prima fază a luptelor s'a dat 
în Dobrogea) sub titlul: ,,Can1pagnes des Russes dans la Turquie 
d'Europe en 1828 et 1829. Traduit de l'allemand du Colonel 
Baron de Moltke par A. Demmler, Paris, Impr. Lemercier, 1854." 
Acest atlas cuprinde urmiitoarele hărţi : 

1. Carte generale de la Bulgarie et de la Dobrudscha ou 
du theâtre de la guerre en 1828 et 1829. 

2. Theatre de la guerre au dela du Balkan. Hartă to-
pografică. 

3. Plan de Brailow et des travaux du siege en 1828. 
4. Hirsowa. Se dă planul cetăţii. 
5. kfatschin. Se dă planul cetăţii. 
6. Plan du siege de Silistria en 1828 et 1829. Este o copie 

după planul ridicat de Ruşi, amjntit mai sus. 
Afară de acestea, în atlas se mai dă planul cetăţilor Şumla, 

Varna, Târnava, Rusciuc, Prawadya, planul de luptă dela Kulekt
sche şi strâmtoarea Dardanele 3). 

ln faimoasa luptă dela Silistra, Ruşii au capturat 220 tu
nuri, 2 paşi cu trei tunuri, 18.000 prizonieri, 100 steaguri şi în
treaga flotă dunăreană a Turcilor. 

Această scenă de predare a Silistrei s ' a reprodus într'o 
gravură în aramă, colorată, făcută la Niirnberg la Fr. Campe 
intitulată : "Einnahme von Silistria den 30. Juni 1829". Scena re
prezintă pe notabilii Turci, cari predă cheile cetăţii Silistra ge
neralului rus înconjurat de Statul Major. In 1 fund se vede ce
tatea întărită cu ziduri şi turnuri 4). 

ln timpul acestui răsboiu din 1828-.1829 guvernul francez 
trimite pe Ducele de Mortemart ca să întovărăşască armatele 
ruseşti şi să facă un raport asupra consecinţelor lui şi orien
tarea politicei franceze. Tovarăşii Ducelui erau Henri de J\,\or
temart, Gerault de Crussol şi Hector de Biarn, toţi trei ofiţeri 
şi fn ~eara de I Maiu 1828 părăsesc Parisul, ca a doua zi să 

l) A. D. Xenopol, Răsboaiele dintre Ruşi şi Turci. Vol. 11 pag 32. 
2) Acad. Rom Secţ. Stamp. - C. ist. milit. 
3) Acad. Română. Hărti. V 406. 
4) Acad. Rom. Sectia Stampelor. A I 30. 
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ajungă la frontieră şi, după ce trec prin Germania, Polonia ru
sească, ajung la Cameniţa în faţa Hotin:alui, trecântl Nistrul la 
lsacovici cu trei poduri plutitoare. 

De aici me,rge prin Basarabia şi Dobrogea, urmând armata 
rusească şi această călătorie ţîne dela 1 Iunie până la 15 Au
gust 1828·; trec apoi la Odesa şi în ziua de 3 Noemvrie 1828 
se întorc la Paris. 

Această călătorie Hector de Bearn· o [lublicâ sub titlul 
Quelques souvenirs d'une Campagne en Turquie 1828, l Volum 
în felio cu 62 de litografii. Pe câte o foaie anterioară litogra
fiilor este scrisă călătoria. Acest volum este dedicat lui Casimîr 
Duce de Mortemart, pe care I-a însoţit în răsboiu şi în diplo
maţie 1) în amintirea călătoriilor făcute împreună în timpul răsbo -
iului ruso-turc (1828-1829). • 

Hector de Bearn, care este şi un bun desenator, ne-a lăsat 
câteva vederi foarte interesante privitoare la Dobrogea : 

1. Trecerea armatei ruseşti peste Dunăre pe un pod de 
vase, lung de 315 paşi, după o rezistenţă înverşunată din partea 
Turcilor. 

2, Kur.gan Vizir. Lagărul armatei ruseşti cu infanterie, cava
lerie şi artiferie şi în mijloc o movilă înaltă. De_spre acea mo
vilă H. de Bearn spune că odată un Paşe; voind să arate unui 
parlamentar duşman de ce putere de soldaţi dispune, a dat 
ordin ca fiecare soldat turc să aducă o mână de pământ şi ast
fel s'a ridicat acea movilă uriaşe, pe care s'a urcat Paşa cu 
parlamentarul şi i-a arătat câmpia plină de batalioanele tur
ceşti. 

3. Isaccea. Vederea unei moschei în ruin-â, alături de cimitir. 
4. Babadag. Vederea oraşului cu imensa cazarmă pătrată 

ridicată de Sultanul Mahmud în 1806 şi în mijlocul curţii că
zărrnii este vestita cişmea cu zecile de guri pe unde curgea apa 
şi cu inscripţia în limba arabă. Inscripţia sună astfel : · Sultanul 
Mahmud, Victoriosul, a zidit această fântână; bea din această 
apă, care este ca o sorbitură, invocând numele lui Dumnezeu. 
Dumnezeu să dea zile lungi Padişahului ; potoleşte-ţi setea bând 
din această apă asemănătoare acelei de Semsen. (1231). 

5, Babadag. Vederea căzărmei (interiorul curţii) ; în mijloc 
vestita cişmea, mai jos se dă inscripţia de pe cişmea în limba 
arabă. 

6: Macau/, Vederea moscheei cu minaretul şi câteva case 
împrejur. 

1) Asupra acestui călător a scris: Ioan C. Băcilă, Pic.tori francezi 
prin ţara noastră 1828-1856. Biblioteca '"Astra"' No. 8. Sibiu 1923; G. Oprescu 
ŢăJile Române văzute de artişti francezi (Sec. XVI11 şi XIX). Bucureşti, 
Cultura Naţională, 1926. 
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7. Karatai. Oficierea Te-Deum-ului pe o vijeli·e. Pe o es
tradă se face serviciul divin, armata este afară în careu; în fund 
să vede lagărul cu~ corturile. 

8. O vedere a văii Carasu. 
9. O vederie. a Vechei albii a Dunării cu stufuri şi stânci. 

Hector de Bearn este pe aici la 25 Iunie, unde află de ocuparea 
Hârşovei şi Constanţei de Ruşi, apărate cu tunuri englezeşti. 
Această vale este mlăştinoasă şi strânsă aproape în toată Iun~ 
gimea sa de stâncă şi se prelungeşte până Ia mare. 

10. Vederea oraşului Bazargic. ln planul întâi este lupta 
între avant-garda ruseaseă şi cea turcească, în fund este oraşuJ. 

11. O vedere a moscheei din Bazargic cu minaretul; ală
turi sunt case. 

12. Vederea interiorului moscheei din Bazargic. 
13. Oficierea unui Te•Deum Ia Bazargic sub un imens 

cort transformat în capelă. ln fund se vede altarul unde ·ofi
ciază doi preoţi; alături, Ia oarecare distanţă, lmpăratul cu suita; 
afară este armata. 

14. Vederea generală a oraşului Bazargic; în stânga este 
lagărul rusesc, în dreapta pe o coastă cimitirul turcesc, în fund 
se vede oraşul. 

15. Casa Paşei din Bazargic (vedere exterioară) cu două 
etaje şi cu un balcon de jur împrejur. Este un desemn foarte 
interesant. 

16. Casa Paşei din Bazargic (sala haremului). ln ziua de 
13 lulie aces.t călător era la Bazargic, oraş mare, cu' străzi 
strâmte; are multe fântâni, moschei , patru bazaruri şi câteva 
case mai elegante. EI vizitează mosche·ia şi casa Paşei. 

17. La Selimtova se dă în onoarea trimisului francez o ser
bare, iar ca distracţie, soldaţii au un joc, unde aruncă în sus 
un soldat şi îl prind în mâni. 

18. Vederea moscheei din Mangalia. 
19. Vederea cetăţii Constanţa cu ziduri crenelate, cu un 

pont~levis ş-i cu inscripţia turcească deasupra porţii. 
20. Vederea cetăţii Constanţa de pe mare. 
ln ziua de 11 August, Hector de Bearn era la Constanţa 

şi dela el aflăm că în anul 1828 Constanţa era un port forti
ficat la Marea Neagră, întărit cu ziduri crenelate, cu un pont
levis spre uscat, având o inscripţie turcească deasupra şi cu 
fortificaţii puternice spre mare. Acest călător· a desemnat şi a 
însemnat tot ce a văzut, fără părtinire; el este un călător de
sinteresat, care a colindat toată Basarabia şi Dobrogea, dela 
Hotin până Ia Varna şi acest jurnal ilustrat de călătorie aduce 
o contribuţie mai mult la cunoaşterea ţărei noastre, a Dobrogei 1J. 

1) D·I O. Oprescu în lucrarea sa, op. c., reproduce vederi din Do~ 
btogea din călătoria lui Hector de Bearn, numai 12 bucăţi, lăsând la o parte 
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Albumul cu notele s<:rise de Hector de Bearn a avut oare 
care căutare, că ceva mai târziu un desenator german Adolf 
Mayer copiază din albumul de mai sus câteva scene de luptă 
sau ved.eri din Bazargic şi din Babadag, foarte mult asemănă
toare cu ale Jui Hector de Bearn. 

Litografiile sunt făcute în „KonigI. Lith. Institut" şi litogra
fiate de Hermann 1). Ceea ce a reprodus Adolf Mayer este :· 
Vederea oraşului Bazargic (No. 10 din lucrarea de faţă Ia Hector 
de Bearn), Casa Paşei din Bazargic (No. 15 din lucrarea de 
fată), Vederea 0raşului Babadag, Cazarma din Babad9g şi fân
tâna cazărmei (toate după H. de Bearn); singura litografie, care
nu este luată după H. de B. este O fântână dărâtnată din Ba
zargic, lângă care s'a instalat lagărul imperial. 

Acest desenator nu are alt merit decât că a răspândit mai 
departe - în foi volante·- desenurile copiate după ale · lui H. 
de Bearn. 

* * * 
Din cauza certurilor pentru lăcaşurile sfinte, Rusia - după 

mai multe nego·cieri fără rezultat cu Anglia-· se hotăreşte a lua 
de pretext a_ceastă chestiune şi, în anul 1853, Ţarul Niculae I 
trimite un ambasador extraordinar Ia Constantinopole, pe prin
cipele Meneikoff. 

In ziua de 16 Februarie, principele intră cu o strălucită 
suită în .capitala Sultanilor. După tratative asupra locurilor sfinte 
.Şi cererile ruseşti nefiind îndeplinite, prinţul părăseşte Constan
tinopolul. Turcia era susţinută de Franţa - care dă ordin flotei 
ei să· meargă I1:1 Constantino pale - şi de Anglia. Pretenţiunile 
ruseşti nefiind satisfăcute, Ţarul Niculae publică un manifest Ia 
26 Iunie 1853, în care religia creştină joacă un rol atât de mare, 
în eât ar părea că porneşte dela un patriarh 2). Peste câteva zile, · 
Ia 3 Iulie ocupă principatele române, jar flotele aliate care sta
ţionau la Beşfc Bai, primesc ordinul să intre în Dardanele; 
rezultatul este isbucnirea răsboiului. 

Ruşii :-)tacă pe Turci pe linia Dunării, Ia Silistra, Turtu
caia, pe când armatele aliate înaintează dela Varna prin Do
brogea; dar, din cauza mortalităţii înspăimântătoare, aliaţii păr~i
sesc Varna, Ia 13 Septembrie 1854, îndreptându~se spre Crimea. 

câteva şi anume: Trecerea armatei ruseşti peste Dunăre pe un pod de vase, 
oiicierea Te-Deum-ului pe vijelie la Karatal, vederea moscheei din Bazarglc, 
oficierea unui Te--Deum la Bazargic, casa paşei din Bazargic (vedere exte
rioară), casa paşei din Bazargic (sala haremului), serbarea dela Selimtova 
în cinstea trimisului francez şi vederea moscheeî din Mangalia. 

l) Academia Română posedă 3 vederi din Bazargic. şi 3 din Babadag 
de Adolf Mayer. 

2) A. D. Xenopol op. c. Voi. II pag. 195. 
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, Lupta cea mare pe linia Dunării s'a dat la Silistra, la 19' 
Maiu 1854, unde se spune că Ruşii au pierdut 12.500 soldaţi
(morţi şi răniţi). Scena cu lupta dela SiHstra este reprodusă· 
într'o litografie, care reprezintă asaltul Ruşilor contra redutei, 
dar sunt respinşi. Desenul a fost făcut de Băcker şi litografiat, 
în Viena la C. Lancedelli. O altă scenă a atacului Silistrei o de
semnează Albrecht şi se face în litografia lui H. Gerhart din 
Viena 1). 

Tot cu ocazia acestui răsboiu, care s' a purtat în Dobrogea,. 
apoi în Crimeea şi pe Marea Baltică, a apărut un album colo-
raf, cu titlul „Episode de la guerre d'Orient", imprimat în Paris: 
la Letnercier, litografiat de A. Adam şi editat de librăria Bulla
et jouy. ln acest albu1n, care are multe scene de luptă dela 
Marea Baltică, din Dobrogea nu se dă decât numai două ~ 
lupta dela Silistra şi lupta dela Turtucaia. Lupta dela Silistra
variază de cele de niai sus; în lupta dela Turtucaia se vede cum
Ru~ii trec Dunărea şi dau un atac contra TurcUor, dar sunt 
sfărâmaţi de artileria turcească 2). 
• Privitor la această luptă mai este o litografie, dar cu. 
oarecari deosebiri faţă de cele de sus, făcută de Benseler în, 
Berlin, la li to grafia lui A. Felgner 3). 

Când flotele aliate (franceze şi engleze) transportau trupe
în Dobrogea, pictorul D«rand Brager a fost ataşat escadrei 
franceze şi a avut ocazia să facă o mulţime de desenuri, pe
care le-a scos în album colorat, cu titlul : ,, Vo:vage dans la Mer· 
Noire, le Bosphore et Ies Dardanelles". Dela el avem o fru
moasă vedere a oraşului Balcic cu escadrele aliate ancorate la 
tărm. Albumul a apărut la Paris, litografiat de Eug. Ciceri şi 
Ph. Benoist. 

O vedere foarte frumoasă a oraşului Silistra, cu fortificaţii,. 
tot din timpul răsboiului Crin1eiei, este a lui /. Vollveider şi 
editată de /, Weith în Carlsruhe 4 ). 

Tot cu ocazia răsboiului Cri1neii, un pictor francez, anume 
Theodore Valerio, dornic să studieze la faţa locului tipuri şi· 
costume orientale şi arme de tot felul , a avut originala ideie
să plece spre Turcia ca să caute noui motive de inspiraţie. ln 
anul 1853 trece prin Ungaria, unde a făcut tipuri de pe lângă 
îisza, comitatele Pesta şi Heves, munţii Matra, marginea Cri-
şurilor, tipuri de Slovaci şi tipuri din Croaţia, Slavonia şi fron--

l) Acad. Rom. Sectia Stampelor. B.~ IX 54-56. 
~) Acad. Rom. Secţia Stampelor. B. IX 2l-22. 
3) Acad. Rom., Secţia Stampelor, C XIJI 38. 
4) Acad. Rom. Secţia Stampelor, C XVII 16. 
ln colecţia d-lui G. Olszewski am văzut câteva stampe foarte frumos 

executate, arătând cetăţi şi lupte în Dobrogea - altele decât cele anunţate, 
de mine. 
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iierele militare. ln 18.54 el se închide în Silistra, care a fost 
asediată în zadar de Ruşi şi a cărei populaţie era decimată de 
holeră. După despresurare el a urmat armata turcă până la 
extremităţile frontierii. _ ln Silistra a făcut desen urile care repre

_zintă s.oldaţi t11rci : Călăreţ arab în vedetă, Başbuzuc din Egipt, 
Sentinelă egipteană, s0Idaţi albanezi din armata turcească. 

Planşele care privesc Dobrogea sunt din fascicola „Les 
populations des provinces danubiennezen 1854" şi sunt urmă
·toarele: 

.pi. 1. Cavalier Arabe en Vedette (camp de Silistrie). 
Pe un câmp cu iarbă înaltă un călăreţ arab cu suliţă; în 
fund se vede o santinelă . 

. pl. 11. Baehi Bozoucq de la haute Egypte (camp de Sîlistrie). 
Este un negru înarmat, având la brâu multe iatagane . 

. pl. IV. Sentinelle Egyptienne dans la Dobrutcha. 
lntr'un câmp mlăştinos se văd 2 santinele la adăpostul 
unor snopi de trestie. 

pl. VII. Arnautes (Silistrie). Grupuri de soldaţi albanezi. 
pl. XIV. Jeune Bachi-bouzoucq Arabe (Camp de Silistrie). 

Pe un câmp se vede un lagăr cu, corturi ; în faţă un că
lăreţ arab . 

. pl. XV. Bachj-bozoucq Kurde (Siiistrie ). Soldat. 

.pi. XVI-. XVU. Bachi-bozoucq de l'armee d'Anato-lie (Camp de 
SHistrie). Grupuri de soldaţi în faţa corturilor . 

.pi. XX. Le Cadi et le Kaimakan de Silistrie, 
Pe un covor stă turceşte două persoane şi fu1nează cu 
narghile.aua; lângă ei se află hârtie şi o pecete ; în fund, 
un arnăut gata de a-i servi. 

lntorcându-se Ja Paris, el aduce o foarte interesantă co
lecţie etnografică din răsăritul Europei, care a fost expusă la 

-expoziţia (,,Salon") din 1855. 
Desenurile le face în aquaforte şi le scoate într'un album 

.intitulat Album ethnographique par Theodore Valerio. Les popu
lations des provinces du Danube, Paris 1854, în foi. 

Peste un an apare alt album intitulat Les Populations des 
Provinces danubiennes en 1854. Suite de dessins d'apres nature 
grave ci l'eau-forte par Theodore :de Valerio , P1:1ris, Goupil et 
C1e, Vienne, etc. (impr. Pierron et Delâtre ă Paris) S. d. (1855), 
i.n folio 1). Albumul cuprinde 20 de planşe. 

Toate desenurile făcute prin ţările unde a călătorit, Valerio 

1) Album amintii de G. Bengescu, 8ib/lographie Ftanco~Roumpine, 
pp. 47-48 Nr. 98. -

• 
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le-a gravat şi le-a publicat sub titlul : Costumes de la Hongrle 1 

et des provinees Danubiennes, Dalmatie, Montenegro, Croatie, 
Slavonie, Frontieres Af ilitaires. Desslnes d'apres nafure & grave â 
l'eau forte par Theodore Valerio, avec une notice par Henri 
Vuagneux. Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts. [mp. Jouaust. 

Albumul are 72 de planşe: Ungaria 32, Croaţia, Slavonia, 
Frontierele militare 8, Daltnaţia 6, Popula/ia Provinciilor dună
rene 20, Muntene,gru 6. Prin populaţia provinciilor dunărene ·el 
îriţeJ.ege Serbia, Muntenia şi Dobrogea. 

Tipurile din Dobrogea amintite mai sus sunt reproduse 
în albumul acesta 1). 

Din acest timp avem şi un desemn făcut de pictorul 
Szathmari, care reprezintă o parte ,din, fortificaţiile Silistrei şi 
nişte soldaţi albanezi înarmaţi. Acest desemn a fost litografjat 
la Leopold Muller. 

·După isprăvirea răsboiului Crimeii şi prin înfiinţarea 
Comisiei Europene ţi Dunării, Sulina devine un punct principal. 
l)ela ' inginerul-şef al Comisiei, englezul C. R. Hartley, ne-a 
rămas o frumoasă aquarelă reprezentând vederea Sulinei, digul 
şi farul. Aquarela a fost făcută în anul 1861 şi se găseşte în 
colecţia Academiei Române. 

Alături de C. R. Hartley putem să amintim şi pe desena
torii W. H. Bertlett şi R. Wallis, cari ne dau vederea Sulinei cu 
vărsarea Dunării în Marea Neagră. 

După ce Dobrogea devine românească - în urma răs
boiului pentru independenţă încheiat prin tratatul dela Berlin 
1878 - portul Constanţa ia o desvoltare din ce în ce mai mare. 
De pr;n anul 1880 ave.m o frumoasă vedere a Constanţei dese
nată după natură de căpi tanul L Caralea şi litografiată în Bu
cureşti la H. Markworth. Vederea este lua tă dinspre Marea 
Neagră. 

Pentru anul 1890, în colecţia Academiei Române se gă
seşte un i'lfenu dela 9/21 Octomvrie 1890 făcut pentru „lnaugu
rarea inceperei lucrărilor podului peste Dunăre la Cernavoda" ; 
iar pentru anul 1896 sunt două invitaţiuni pentru a asista la 
serbarea pentru pune.rea pietrei fundamentale. a portului Con
stanţa, care a avut loc la 16/28 Octomvrie 1896. La această 
serbare a luat parte Regele Carol, Regina Elisabeta, Principele 
Ferdinand şi Principesa Maria ; invitaţiile au fost speciale. 

Tot în colecţia de ·stampe ale Academiei Române sunt 
câteva fotografii foarte interesante -din punct de vedere pitoresc 
şi etnografic, pe care le semnalez. Ele sunt următoarele: Inau
gurarea canalului „Regele Carolu din braţul Sulina, -Vederea 

1) Despre acest pictor a scris Ioan C. Băcilă, Pictori francezi prin 
ţara noastră, PI>, 36--40 ; G. Oprescu, Ţările Române văzute de attîştl 
.francezi (sec. XVIII -Şi XIX), pp. 54-59. 

17 
Analei e Dobrogei 
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generală a Cernavodei, Tipuri de locuitori din Megidia din 
anul 1881 luna Octomvrie, .Vederea oraşului şi portului Con
stanţa, Podul peste Dunăre, Incrucişătorul român Elisabeta cu 
bricul Mircea în portul Constanta şî Cuirasatul de răsbpiu rus 
,.Kneaz Potemkin" sub pavilion român 1). 

Epoca contemporană a Dobrogei ţste destul de cunoscută ; 
sunt fotografii care comentează anumite evenimente şi foarte 
multe cărţi poştale ilustrate care arată diferite tipuri şi costume 
şi vederi din Dobrogea 2). 

U. HĂRŢI 

Hărţile pe care le înfăţişez aci au irnportanţa lor din punct 
de vedere etnografic, topografic, militar, etc; etc. 

~urn pământul Dobrogei a fost· cunoscut de vechii negus
tori ai acestui ţărm, de Genovezi şi Veneţieni, apoi mai târziu 
de Ruşi, Englezi şi, în titnpul din unn~, de Români (în unna 
anexă.rii Dobrogei), - hărţile ce le dau ne arată cunoaşterea mai 
bine a pământului acestui colţ de ţară. 

Ele sunt redate în ordine cronologică, urmate de un indice 
_ pe autori şi pe specialităţi a). 

1318. 

l. Vessconte de Yanka (Petrus). Denova. Facsimile d'une carte 
en 9 f. de la. Mediter. et ti'une partie dela câte de l'ocea12 
portant cette inscription .sur les 7 et 8 feuilles „Petrus Vess
conte de Yanka (Gerrova) fecit istas tabu/as arr.nas 1318'r. 

1) Acest -Vas de răsboiu rus - al cărui echi'pagiu s'a răsculat -
după ce a bombardat Odesa, a venit în apele Constanţei în zilele de 19 şi 
20 Iunie 1005, de unde, pornind spre Coastele Crimeii., a revenit în zilele de 
25 şi 26 Jun ie 1905, când în urma tratativelor conduse personal de Prim 
Ministru G. Gr. Cantacuzino s'a predat autorităţilor române. Prefectul jude
ţului Constanta a fost colonel Mihail Capşa, cDmandant de Divizie general 

J 

Anghelescu şi căpitan al portului Locotenent-Comandor Negru. La 2(} Junie 
1905 ora 2 p. m. Cuirasatul a fost p1edat Ruşilor, scoborându-se pavilionul 
român cu onorurile militare (după notiţa scrisă p-e fotografie). 

2) Academia Română posedă cărţi poştale ih1strate cu următoarele 
veâeri din Dobrogea: Babadag, Bale.ic, Bazargic, Caraharman, Cernavoda, 
Constanta,· }{ârşova, Isaccea, Mamaia, Mangalia, Niculiţel, Silistra, Sulina şi 
Tulcea. 

Tot la Academia Română este un desen în creion a monumentului 
Adamclisi, fo3t în posesia lui Alexandru Odobescu. (mărimea 45X27 cm.). 

3) Daeă această bibliografie nu este completă, faptul se datoreşte 

lipsei hăftil.or din b!biliotecrle noastre. 
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Copie pe hârtie de calc, 8)(12 cm., făcută de V. A. Urechia 
fa Paris în anu1 1878. Este o· hartă limitrofă arătând litoralul 
Mării Negre dela Varna până la Cetatea Albă, dându-se şi nu
mirile de localităţi în greceşte : · Caliacra, Panzallia, Licostoma, 
Saline, Maurocastro. 

Acad. Ro.rp. A I 44 

1457 -1459. 
( 

2. Fra Mauro. [Mapemondul. Venezta]. 1457 - 59. 

I ·foaie litografiată 135X75 cm., publicată în 1886 de A, 
Lesouef. ln acest Mapemond se dă şi litoralul Mării Negre, (Do· 
brogea şi Basarabia) arătându-se localităţile: Caliacra, Pangalia 
[Mangalia], (.:onstanţa, Licostomo şi Maurocastro. 

Acad. Rom. D VII 69 

3. Fra Mauro. {Mapemondul]. 

I foaie fotografie 55 X57 cm. In acest Mapemond se araiă 
Europa de!a Marea Adriatică - Marea Baltică şi pământul până 
în Mesopotania şi nordul Rusiei. Pentru ţările române se dă 
Dunărea cu 5 guri, ,,Vlachia" mare şi oraşele Câmpulut\g, Mau
rocastro, Licostomo, Braşov şi Oradia Mare (Waradin). 

Acad. Rom. D VII 43 

1520. 

4. Hiersemann. [Portulan catalan] circa 1520. 

1 foaie fotografie 23X 14 cn1. Pe litoralul Mării Negre 
{Dobrogea şi Basarabia) se dau ş1 localităţile care sunt şi la 
Mapemondul lui Fra Mauro. 

1566. 

5. Forlani Vero ne se (Paulo), la discrifflane deila Transilvania 
et parte del /'Ungaria et il sirrzile delia Romania, con La 
gionzi -tonne nel disegno avare del medesino autore con la 
divisione delia Transilvania, dall'Ungaria fana con pontesini. 
Da Paulo Forlani Veroneze intagliata: Anno 1566. 

1 fotografie 34X46 cm. Arată litoralul Mării Negre dela 
Oceacov până la Constantinopol şi ţările: Moldova cu Basara
bia, Dobrogea şi Bulgaria până la fluviul Mariţa. Relieful este 
reprezentat prin movile~ Această hartă face parte din ,,Opera de 
M. Giacomo Casta/di Piamotesi c<;>smographo in Venetia". 

Acad. Rom. C 111 58 
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1589. 

6. Villaroet (Dominigo), Portulan Espagnol repres. la Miditer. 
et le nord de l'Afrique, par 1589 M. S. " 
Copie pe hârtie de ca1c 14 X 15 cm. făcută 1a Paris de 

V. A. Urechia în anu1 1878. Este hartă limitrofă, arătând lito
ralul Mării Negre dela Nipru până la Bosfor, cu următoarele 
JocaJităţi: Mocastro, Falconana, Salina, Liscostomo, S. George, 
SoUna~ Constanza, Pangalia, Cavasco, Varna, Constantinopole . . 

Acad. Rom. A I 42 

See. XVII. 

7. Seutter (Matth.), Transylvaniae, Moldaviae, iVaiaehiae, Bul
gariae nova et accurata Delineatio, magnam partem hodierni 
theatri bellici oq oculos ponens, opera et sumtibus Matthaei 
Se.utteri, S. Caes. et Cathol. Reg. Majest. Geographi, Au
gustae Vinde/. 

1 foaie 58 X 49 cm. Hartă colorată. Pe lângă ţărfle amin
tite în titlu se arată şi Dobrogea cu numele Sangiacatus Silis
triensis, ca(e este locuită de Tartari Dobruce-nses. ; se dă şi 
~âteva localităţi şi înălţimi pe lângă Dunăre. 

Acad. Rom. C lV 1 

C. 1630. 

8. * * * iValachia, Servia, Bulgaria. 
I foaie 18,5 .x 14,5 cm. Hartă topografică, cu scara dată 

în mile italiene. Pe lângă ţările amintite în titlu se dă şi Do
brogea. Această hartă este o ediţie din c. 1630, posterioară lui 
,;Atlas Minor" al Iui Gerarde Mercator, Amsterodami 1628. 

Acad. Rom. A l 50 

c. 16501 

9. * '* * Totius Regni Hungariae maximae que partis Danubii 
Fluminls una cum adjacentibus et finitimis regionibus. 

1 foaie 59 X 31 cm. Hartă politică şi topografică, cuprin
zând regiunea Dunării dela Regensburg până la Sulina, arătând 
şi ţările vecine : Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Transil~ 
vania, Muntenia1 Moldova~ Basarabia şi Dobrogea. Această 
hartă pare să fie continuarea aJtei hărţi intitulată: -tvfaximi totius 
Europae jluminis Danubii cutsus per Germaniam Hungariamque 
nova deUneatio, după Henric Hondius .. 

Acad. Rom. C IV 29 
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1690. 

'10. * * * Entwurf deren des Printz Louys von Baden D .. . Durdz
laucht dieses verwdtine 1689 Jahr gegen den Er.bfein.d in 
Servia, Bulgaria hefCJische Verri'thtungen und Victorien 
zusamt den angelegnen landsdzaften und der land Strasse 
bis nach Constantinopel 1690: 

1 foaie 70 X 27 cm. Hartă topografică. Relieful este repre
zentat prin ~ovile şi oraşele mai însemnate prin ziduri. Din 
ţara noastră se dă oraşele: Orş·ova, Turnu, Giurgiu, Brăila, 
S.ilistra, Constanţa şi Sulina. 

Acad. Rom. D VI 8 

1789. 

11. Reilly (Franz lohan Joseph von), Sdzauplatz der fii.nf Theile 
der Welt nach und zu Anton Friedridz Biischings grosser 
Erdbesdzreibung in drey Theilen herdusgegeben von ..•.. 
Gestochen von /gnaz Albredzt. Erstet Theil. Wien 1789. 
Zweiter Theil. \Vien 1791. 

Atlas în 3 Volume, în partea l cuprinde şi tările române : 
Banatul, Transilvania, Bucovina, Moldova, Basarabia, Muntenia 
şi Dobrogea. Dobrogea face parte din harta No .. 14; în atlas 
are titlul „Des Koenigreichs B·uJgarien Oestliche Haelfte". Hartă 
topografică. 

Acad. Rom. H 318 

1797. 

12. Rigas Velestinly, XAPTA TH:E EAAA.60:E ... 1797, Viena. 
Franz Miller. 

Hartă topografică, compusă din mai multe foi; o foaie dă 
şi Dobrogea cu o parte din Muntenia. 

Asupra acestei hărti cfr. N. Iorga, o Hartă a Ţerii-Româ
neşti din C. 1780 şi un geograf Dobrogean, în „Analele Aca
demiei Române". Seria II, Tomul XXXVI (1913-1914) Memoriile 
Sectiunii Istorice. 

C. 1822. 

13. * * * Situation Zeichnurzg desJenigen Theils von Bulgarien und 
Roman.ien du.rdz weldzen die ţwey Landstrassen von den zwey 
Donau-Stădten Sdzu.rsdza in der Wallad1ey und Galaz in der 
Moldau bis Constantinopel Jahren. 

1 foaie 39 X 52 cm. Arată litoralul Mării Negre şi Dobrogea 
Până la braţul Chilia, cu satele şi drumul care merge dela Con
stantinopol prin Adrianopol la Rusciuc şi alt drum care merge 
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'J)aralel cu ţărmul Mării Negre dela Constantinopol spre Bazargic 
şi Galaţi . . 

Acad. Rom. C IV 33 

1830. 

14. Taitbout de Marigny (E), Plans dt golfes, baies, vorts et 
rades de la Mer Noire et ele la Mer d''Azov leves reccu
eilllis ou corriges par .. . Odes-sa 1830. lith. Alex. Braun. 

Atlas. Din România se ctă planul limanului Nistrului, 
planul D.eltei Dunării până la Galaţi · şi planul radei 
Constanţa. 

Acad. Rom. li 146 
1837. 

15. * * * Carte du cours du Danube depuis Ulm }U$qu'a son 
embouchure dans la Mer noire, ou Otdde de voyage a Con
stantinople sur le Danube avec indi.cation de toute ce qui 
a rapport a la naviga.tion des pyroscaphes sur cettţ! rou.te. 
Vienn-e. Artar:ia & Compagnie. 1837. 

1 foaie 73 X 51 cm. Hartă colorată, arătând toate porturile 
Dunării. 

Acad. Rom. D Vl 1 
C. 1840. 

16. Bielitz (Robert), Donau-Strom-Karte von Orsova bis Reni 
gezeichnet von ... ehemaligen Civil-lngenieu.r in der Wala
chei, tţnd dermaliger 0//izial im K. K. Handelsministerium 
in Wien. I 

Hartă limitrofă, manuscris; se arată numărul pichete1of ro
maneşti şi turceşti dealungul Dunării şi insulele c_are sunt ale 
Românilor şi care ale Turcilor. 

Acad. Rom. C IV 36 

1841. 

17. Mangari (E), tlTlltle'Ii q8PHtlrO IL\OPH. St. Petersburg, 1841. 

Atlas cu 27 hărţi hidrografice+ XVIl planşe. ln hărţile 9 
şi 10 se dă porţiunea Mării Negre dela Balcic p.ână la Cetatea 
Albă. 

Acad. Rom. V 445 

1850. 

18. Taitbout de Marigny (E:), Atlas de la Mer Noire et de la 
Mer d' Azov. Lithographie de L. Nitsche a Odessa. 1850. 
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Atlas cu 35 hărţi .. Foile 6- 13 privesc litoralµl Mării Negre 
spre Dobrogea şi Delta Dunării 1). 

Acad. Rom. II 460 

1854. 

19. Moltke (Colonel Baron), Campagne des Russes dans ia Tur
quie d1Europe en 1828 et 1829. Traduit de l'allemand du 
colonel Baron de Moltke par A Demmler. Paris, J. Dumaine; 
Ch. Reinwald, 1854. 

Atlas militar, cuprinzând harta . generală a Dobrogei şi o 
parte din Bulgaria; planul Brăilei, Hârşovei, Măcinului, planul 
asediului SiUstrel în 1828 şi 1829. Din Bulgaria se dă planul 
cetăţilor Şumla, Varna, Târnova, Rusciuc şi bătălia dela Kulew
tsch:a din 1829. 

Acad. Rom. V 406 
1855. 

20. * * * Harta teatrului răsboiului din Europa din anii 1828 şi 
1829. lntocmită după scara I : 420.000 din mărimea reală, 
după ridicarea de pe terenul , Basarabiei, după cercetările 
Serbiei, a Bulgariei şi RumeJiei orientale şi după ridicarea 
militară a Moldovei, Valachîei şi regiunea Babadagului. 
Gravată la depoul militar-topografic în anul 1835, corectată 
în 1855, pe baza completărilor făcute în 1850 de ofiterîî 
Statului Major General al corpului V de infanterie. [în ruseşte]. 

Hartă topografică în 8 foi, arătând Muntenia şi Dobrogea. 
Este o reproducere fotografică după exemplarul din Biblioteca 
regală din Berlin. 

'Acad. Rom. D XIX 1 

2.1. * * * Carte topographique de l'fsthme de Dobroudcha indi
quant la route ouverte eu 1855 entre .Rassova sur le Danube 
et Kustendje sur la !vfer Noire. Echelle 1 : 100.000. Paris, 
Grave par Avril, imp. Bineteau, Paris. 

l foaie 65 X 27 cm. Hartă făcută de „Corps imperial des 
Ponts et Chaussees de France. Missîon dans la region, Danu
bienne". 

Acad. Rom D XIV 93 
1857. 

22. Medina . (S.), Black Sea. Delta of ihe Danube. 
Scale 1 : 166.400. 
I foaie 95 X 63 cm., hartă topografică. 

l) O hartă a Delte! Dunării se găseşte lntr'o foaie manuscris la 
Acad. Rom.; este o hartă topografică rusească. tntr'o hartă topografică ita-
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23. Wilkinson (G. R.), Black Sea. Condition oJ the Bar and 
Bntrance of the St. George Moi:Lth of the River Darrube in 
December 1856. Surveyed by Lieut. G. R. Wilkinson Assis
tant Suiw,eyor H. M. S. Medina, under the Direction of. cap. 
Spratt. R. N, C. B. 1856 Soundings in feet. Published at 
the Hydrographic Office of the Admiralty 23 April 1857. 

t foaie 35 X 29 cm., hartă hidrografică. 

Acad. Rom. D XVII 35 

24. Wilkinson (G. R.)t Black Sea. Plan of the Sulina Bar and 
Mouth of the Rt11er Danube. Surveyed by Lt. C. R. Wil
kinson Ass. Surveyor. Assisted by Mr. Miliard Master's 
Assistant .H. M. S. V. Medina, under the Direction of cap. 
Spratt R. N. C. B. 1856 Soundings in Feet. London. Publi
shed at the Hydrographic office of the Admiralty 2.3 
April 1857. 

1 foaie 35 X 29 cm. Hartă · hidrografică 

Acad. Rom. D XVII 37 

25. Wilkinson (O. R.), Black Sea. Ochakov Mouth of the Kilia. 
Surveyed by Lt. C. R. Wilkinson R. N. assisted by Mr. G. 
Batt, second master R. N., H .. M. Ş. V. Medina under the 
Directio.n of cap. Spratt R. N. C. B. 1856. Soundings in 
Feet. London. Published at the Hydrographic office of the 
Admiralty 23 April 1857. 

1 foaie 35 X 29 cm. Hartă hidrografică. 

Acad. Rom. D XVII 36 

26. Wilkinson (G. R.), Black Sea. Plan of the Kilia branches of 
the River Danube, by Lieut. George R. Wilkinson R. N. 
Assistant. Surveyor H. M. S. V. Medina 1857, London .. 

4 foi 106 X 70 cm. Hartă hidrografică arătând toată Delta 
Dunării cu adâncimea în metri. 

Acad. Rom. D XIV 79 

27. * * * Râul Dunărea dela Vârciorova până la ale lui vărsări 
fn Marea Neagră. Origi. ardicatu de Ştabul-Majoru al Armii 

iartă compusă din 8 foi şi tipărită la Milano prîn anul 1850 la litografia 
Corbetta, se reprezintă Bulgaria şi Dobrogea. 
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Imperiului Rusescu în anii 1852 şi 53. Scara de 20.000 
stânjeni. Şerban. V. V. Copie-de porucicul Tomas Konstantin. 

Hartă manuscris, arată pichetele dealungul Dunării. Copie 
făcută în anul 1857. 

Acad. Rom. D XXIX 22 

1860. 

28. Pioîl.<.. (Ch.), Carte de la M_er N-0ire de Mangalia au cap 
Chersonese. Dressee d;apres les travaux executes par Ies 
Rus.ses en 1834 par .... Publiee par ordre de l'Empereur 
en 1860. Grave par S. lac6b,s, Paris. 

1 foaie 90 X 62 cm. Hartă hidrografică arătând farurile şi 
sondagiile în metri. Această hartă a avut şi o ediţie în 1897. 

Acad. Rom. D XIV 77 

1864. 
29. Peters (Carl F.), Geologische Uebersichtskarte der noidlichen 

Dobrudscha, nach den Karten des Kais. russ. Generalstabes 
(1835), der Triangulierung vom K. K. oesterr'. Geographen
corpes (1856), den Aufnabmen der Ingenieurs der · europ. 
Donau-Cemmission (1857-1861) und eigenen Beobachten 
(1864) bearbeitet von'-Karl F. Peters . . Lith. Anst. v. Th.· 
Schneider in Graz. MaBstab l : 420.000. 1. Wien Zoll = 
5,833.333 Klaftern. 

l foaie 40 X 42 crn. Hartă geologică colorată a Dobrogei, 
dela braţul Chiliei până la sud de Cerna-voda, Mejidia şi 
Constanţa. 

Acad. Rom. C III 40 
1867. 

30. Hartley (Charles A.), Plans comparatifs de l'ernbouchure et 
de dif/erentes sections fluviales du bras de Sulina indiquant 
l'etat de ce bras du Danube anterieurement a ux travaux 
d'amelioration executes par la Cornrnission E4ropeenne, 
conformernent a l'article 16 du traite de Paris du 30 Mars 
1856 d'apres Ies projets de Sir Charles A. Hartley. Avec 
une cart~ generale du Delta du Danube. Leipzig. Lithogra
phie F. A. Brockhaus 1867. 
Atlas cu 40 planşe. 

• Acad. Rom. V 432 
1874. 

31. Hartley (Charles A.), Cartes du Delta du Danube et plan s 
co,nparatijs de l'embouchure et de quelques sections jluviales 
du qras de Soulina indiquant Ies derniers travaux qui y 
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ont ete executes par la Commission Eui;opeenne, d'apres 
Ies projects de Sir Ch. A. Hartley, faisant suite au recueil · 
de plails cotn.paratifs, . publie par la Commission en 1867. 
Leipzig. Lithographie F. A. Brockhaus 1871*. 
Atlas cu 59 planşe. 

Acad. Rom. V 433 

1876. 

32. * ·~ * [Dobrogea.]. M,aBstab I : 300.000. [ Anul] 1876. 

Hartă topografică, cuprinde foile: Galaţi, Constanta, Ismail 
şi Silistra. 

Acad. Rom. II 227 
1877. 

33. Handtke (F,), $peaial~Karte der Eur{)păischen Tiirkei. Von . . ·. 
in 20 Blâttern. MaBstab 1 : 600.000. Verlag von Carl FlemM 
ming in Glogau. 

Hartă topografică. Penti:u ţara noastră sunt următoarele foi : 
No. 5 (sudul Moldovei), No. 9 (Oltenia), No. 10 (Dobrogea şi 
Muntenia). 

Acad. Rom. II 310 

34. Hartley (Ch. A.), Sulina M0;uth River Danube. Iuly 1877. 
Se dă planul oraşului Sulina şi insula Şerp·ilor. 

Acad. Rom. 
1878. 

35. Kiepert (H.), Die Staaten der Balkan-Halbinsel n.ach den 
Grenzbestimmungen des Friedens von Hagios Stephanos· (S. 
Stefan.o) 3 Mărz 187 8. MaBstab 1 : 3.000.000. Berlin 1878. 
Verlag von Dietrich Reimer. 

1 foaie 43X52 cm. Hartă Jimitrofă, foarte bine executată, 
arată teritoriile dobândite de ·România, Bu!garia, Serbia şi 
Muntenegru. 

Acad. Rom. C III 20 

36. Sax (Carl), Ethnographische Knrte der Europăischen Tiirkei 
und itzrer !Jependenzen zur Zeit des Kriegsausbruch.es im 
l_ahre 1877. Herausgegeben von der K. K. Geographischen. 
Gesellschaft. Wien 1878. ln Commissions-Verlage bei 
Gerold & Co. Druck von L. C. Zamarski. 

Hartă etnografică, se dă şi elementul românesc din penin
sula Balcanică şi din Dobrogea. 

Acad. Rom. II 455 
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37. * * * Dobrogia, lucrată la depositu.I de Resbel din ordinul 
d-lui l\,\inistru de Resbel generalu de Divizie Cernat. Scala 
I : 400.000. 

1 foaie 56X 47 cm. Hartă topografică, făcută cu ocazia ce
dării Dobrogei de Congresul dela Berlin .. 

ln anul 1879 a apărut aceiaş hartă cu titlul Dobrogia. 

Acad. Rom. D XIV 40- 41 

3.8. * * * Dobrogea şi Drestiorul. Scara 1 : 300.000. Lito-Tipo. 
Baichel. Bucureşi. Editor L.-Col. Pappasoglu. 

I foafe 55 X55 cm. Hartă topografică, dedicată ca omagiu 
armatei române. 

Acad. Rom. D V 2 

39. * * * Fronteire Balgaro-Roumaine aux environs de Silistre. 
Gravat la Marele Stat Major al armatei, [1878]. 

1 foaie 40X 49 cm. Hartă limitrofă. 

Acad. Rom. D XVII 50 

40. * * * Marche progressive de la Russie sur le Danube. Vienne, 
Edoard Holzel. 1878. l broşură în 8°, 7 p. +s hărţi. Hărţi!€ 

au mărimea 24X22 cm. 

Interesante sunt următoarele : 
Harfa 5: România după tratatul dela Paris din 30 Martie 1856. 

(Are 3 judeţe: Cahul, lsmail, Belgrad şi Delta Dunării). 
Harta 7: Harta entografică a României. Arată elemementele din 

Muntenia, Moldova, Basarabia şi Dobrogea (Români, Turci, 
Bulgari, Germani, Ruşi, Greci, Unguri). 

Harta 8: Gurile Dunărei. 

41. * * * Rumanien und Bulgarien. MaBstab 1 : 1.750.000. 

1 foaie 43X35 cm. Hartă topografică, supliment la „Nord
deutsche Allgemeine Zeitung", România este dată cu cele trei 
judeţe clin Basarabia (Cahul, lsmail şi Belgrad); în dreapta este 
dată regiunea Silistrei cu împrejurimile. Se dă şi Bulgaria . 

• 

Acad. Rom. C III 37 

42. * * * Neueste Karte der Tiirkei nach dem Berliner Vertrage 
vonz 13. Juli 1878. Bearbeitet nach amtlichen Quellen. Ver
lag von F. Fischer: lBromberg. 
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l foaie 35X24 cm. Hartă politică arătând teritoriile pier
dute de Turcia şi cele câştigate de România. Serbia, Bulgaria 
şi Muntenegru. Harta a fost supliment la ziarul „ Os ten". 

Acad Rom. C Ul 17 
t882. 

- 43. Ambrosiu. Harta Dobrogii, lucrată în Cerna-Vodă. D1:1pe a 
Statului-Major Austriac, Iulie 1882. , 

Hartă topografieă. manuscris. Pe dosul hărţii este un ta
blou l;le toate comunele din Dobrogea. 

Acal;I. Rom. D XXIX 15 

1883. 

44. Lisohine {M.) et Otetelisohano (Capitaine roumain). Em;.. 
bouchures du Bras de Kilia. Leve et sondages du Giilo de 
Stara Stamboul, fait en Juillet 1883. p.ar l'Ingenieur Russe 
M. Li$chine et le capitaine romain Otetelichano charges 
par leurs Gouvernements respectifs. 

Hartă hidrografică, manuscris; adâncimile sunt date în pi
cioare e.nglezeşti. 

Acad. Rom. D XXIX 25 
1886. 

45. Hansford (Robert) et KUhl {Charles). Carte du Danube et 
de ses embranchements entre Braila et la Mer levee en 
1870-1871 par ... sous la dîrection d·e Sir Charles A. 
Hartley, ingenieur en chef. Corrections en 1886. 
5 foi colorate a 73X52 cm. Hartă topografică şi hidro

grafică. Această hartă a fost corectată şi în anul 1902, publi
cată de Comisiunea Europeană a Dunării. Lith. F, A. Brockhaus, 
Leipzig. 

Acad. Rom. 11 313 
1887. ' 

46. Marele Stat Major al Armateit Harta Dobrogei ridicată pe 
scala 1: JO.OOO 'in anii 1880-1883 sub domnia Majestăţii 
Sale Carol I Rege al României de Marele Stat Major al 
Armatei. Reductiune· la 1 ; 50.000 Bucuresci 1886. Desenat 
şi fotolitografiat la Marele Stat Major. 

60 foi a 42 X 42 cm. Hartă topografică. 
Acad. Rom. C XXXII l 

1887. 

47. Marele Stat Major al Armatei. Harta Dobrogei, ridicată 
pe scala 1 : 10 .. 000 în anii 1880-1883 sub domnia Ma-
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jestăţii Sale Carol I rege al Rornâniei de Marele Stat Ma
jor al Armatei. Reducţjune la l : 200.000. Bucuresci 1887. 
Foto-litografia Marele Stat Major. Secţia III. 

4 foi a 54 X 54 crn. Hartă topografică. Se dă şi Insula 
Şerpilor la scara l : 10.000. 

Acad. Rom. JL 291 
1890. 

48. Olănescu (Gr. P.), Charta vamală a României. Scara 1 : 
500.000. Anul 1890. 

Acad. Rom. l 92 

48-a ,i: * * Portul Constan/a. Scara l : 20.000 Plan manuscris 
50X43 cm. 

Acad. Rom. 

49. Ştefăneseu (Gr.), Harta geologică generală a României lu
crată de membrii biuroului geologic. Bucureşti [1890]. 
Stab. grafic I. V. Socec. 

43 foi a 42 X 28 cm. Acad. Rom. D XXXIII 1 

1893. 

50. Commission europeenne du Danube. Plan de la parti su
periore du bras de Soulina indiqaant la coupoure proposee 
entre le 311/ 2 et 37-me milliaires. 1893. Typo-Lit. I. Schenk 
Galaţi. 

2 foi colorate 55 X 26 crn. Har~ hidrografică. 

Acad. Rom. D VIII 5 

51. Commission europeenne du Danube. Embouchure de Sou
lina. Leve du 3 Juillet au 6 Aout 1893. Lit. I. Schenk. 
Galaţi. 

l foaie colorată 88 X 48 crn. Hartă hidrografică. Ca anexă 
are o altă foaie intitulată ,.Digues paralleles a claire-voie 
proposees". · 

Acad. Rom D VIII 61 10 

52. Commission europeenne du Danube, C'ote da Delta du 
Danube leve du mois de JuiUet au mois d'octobre 1894. 
Typo-lith. I. Schenck. Galatz. 
1 foaie colorată 90X28 cm. Hartă hidrografică. La ridicarea 

acestei hărţi guvernul rornân a fost reprezentat ;priu că:pitanul 

de marină Popovăţ. 
'\. Acad. Rom. D VIII 3 
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1895. 

53. Commission europeenne du Danube, Plan du Bras de 
Toultcha du 47e au 52e milliaire avec la ville de 'Foultcha 
et ses environs. Leve de 1870- 72. Correction Jus.qu'en 
1895. EcheJJes 1 : 12.000. Lit. I. Schenck. GaJatz. 

1 foaie 60X57 cm. Hartă hidrografică. 
Acad. Rom. D XIV 42 

54. Commission europeenne du Danube, Carte .du bras de 
Soulina~ Leve en 1895 par E. Magnussen, E. Henriksen, 
hydrographe sous Ja direct.ion de C. KilhJ : Lito. Tip. I. 
Schenk, GaJatz. , 

4 foi col9rate ă 72 X 59 cm. Hartă hidrografică. Aceeaşi 
hartă a fost' ridicată şi în anul 1902. 

Acad. Rom. 11 312 

55. Service Hydrographique de la marine, Mer Noire d'apres 
les travaux les plus .ricentes. Grave par Lorsîgnol. 

1 foaie 94 X 63 cm. Arată farurile de pe ţărmul · românesc 
şi adâncimea mării. 

Acad. Rom. DVll 61 
1896. 

55J * * * Planul oraşultţi Constanţa. Scara 1 :,4.600. 
' J Stab. grafic A. Baer, Bucurescî. 

Pian colorat. Acad. Rom. l 66 
1897. 

57. Henrioksen (E.), Carte du bras de Soulina, leve en 1895 
par .... sous Ja directîon de C. Kilhl, Corec'tion en 1897. 

Acad. Rom. S 37 
1898. 

58. * * * The Euxine or Black Sea jroriz the Russian Gov. Survey. 
Engraved by l. & C. WaJker, London 1898. 

1 foaie 95 X 62 cm. Hartă hidrografică; a fost publicată 
în 1858, având corecţîuni în )880 şi 1898; arată toate lacalităţîJe 
cu faruri de pe coasta Mării Negre, cum şi adâncimile. 

Acad. Ron1. DXIV. 78 

59. * * :1, Profil longitudinal du Tchatal de St. Georges jusqu'â. 
la Mer 1897. 

2 foi 75 X 15 cm. Acad. Rom. DVIII 4. 
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1899. 

60. Cătuneanu (Lt. eotnandor A.), Marea Neagră, Coasta Ro
mâniei ridicată de mai mulţi ofiţeri din marină sub direcţia 
.... în anii 1898-1899 fiind comandant a.I marinei C.t. 
Amiral t Murgescu sub Domnia M. S. Regelui Carol I. 
Gravată de E. Delaune. 

l foaie 67 X 69 cm. Hartă hidrografică, colorată, arătând 
sondajele în metri şi farurile de pe coastă. Se mai dă planul 
portului Constanţa şi Mangalia. 

C. 1900. 
•Y:-"\ 

Acad. Rom. DVll 62 

61. · * * * Harta jude/ului Constanţa . . 
=1 Carte poştală ilustrată 8 X 9 cm. Editor Maloskitsky, Tul.., 
cea. Se dă calea ferată Cernavoda-Constanţa, câteva şosele şi sate. 

Acad. Rom, A I 2 
62. * * * Harta jude/ului 1 ulcea. 

Carte poştală ilustrată 10 X 8 cm. Editor Maloskitsky, Tul
cea. Se dă ·câteva căi de comunicaţie şi sate. 

Acad. Rom. A I l 
1901. 

63. * * * Diagramme demontrant la hausse et la baisse des eaux 
a Toultcha et a l'enzbouchure de Soulina, Ia quantite d'aI
luvions charriee en suspension par pied cube d'eau, la 
vitesse du courant et Ies variations dans Ie niveau du fond 
du thalweg a I'embouchure, a partir du 1-er janvier 18:72 
jusqu'au 31 Decernbre 1901. 

2 foi colorate 67 X 50 cm. 
Acad. Rom. DVIII 9 

o. 1902 

64. ~~ * * Plan dela viile d' lsaktscha et de ses environs. 

Plan colorat 36 X 27 cm. 
Acad. Rom. 

1903. 

) 65. /Ministerul de Interne. Harteli Jude/efor cu plăşile, conzu
nele, satele şi cătunele actuale. Scara 1:200.0001 Bucureşti 

- 1903. 

Atlas cu 32 de hărţi ale Judeţelor ; cuprinde şi Judeţul 
Constanţa şi Tulcea. 

Acad. Rom. V 403 
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66J Ministerul de Interne, Hartele Judeţelor cu plăşi'le, comu
- nele, satele şi cătunele viitoare. Scara 1:200.000, Bucureşti 

1903. 

Atlas cu 32 de hărti ale Judeţelor; cuprinde şi Judeţul 
Constanţa şi Tulcea. 

Acad. Rom. V 404 

'67. Ministerul lucrărilor Publice, Hart-a căilor de cornunicaţie 
din jud. Constanta în anul 1903. Scara l:200.000. Stab.. 
arte grafice C. Ghi ulea1 Bucureşti. 

1 foaie 60 X 74 cm. Hartă i:utieră şi administrativă. 

Acad. Rom. D VI 25 

68. Ministerul Lucrărilor Publice, ff([rta căilor de comunica/ie 
din judeţul Tulcea în anul 1903. Scara 1:200.000. Stab. 
arte grafi te C. Ghiulea, Bucureşti. 

1 foaie 73 X 59 cm. Hartă rutieră şi administrativă. 

A cad, Rom . . D VI 76 

1904. 

69. Hartley (Charles A.), Carte du bras de Soulina. Leve en 1902. 
Eclairage du Bras de Soulina du 2e au 8 Va milliaire. Mai 
1904. Lithogr. F. A. Brockhaus. Leipzig. 

Hartă hidrografică compusă din 7 planuri. 

Acad. Rom. 111 464 

70. * * * Planul comunelor tie pe frontiera ·Dobrogei în cari sunt 
;:;;:~înlf)toprietăfiţi Veteranii (1903-1904). Scara 1: 50.000. 

Hartă manuscris. Are ca anexă: proiectul casei veteranilor 
şi tabele statistice despre domeniile Statului în Dobrogea. 

Acad. Rom. S 17 

1907. 

71. Drăghicescu (Lt. Colonei Mihail)t Dunărea dela Porţile de 
f 'ler la Marea .'1/eagră. Hartă rutieră p.entru. a servi navi
gaţiuneJ. Scara 1 :75.000. Bucureşti. Stabilimentul grafic 
Albert Baer. 1907. 

Hartă publicată de şcoala de pilota,giu şi hidrografie. 

Acad. Rom. I 20 
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1908~ 
( - '· 

I 

72~ Ministerul Lucrărilor Publice, Harta aăitor de comunica/ie 
din jud. Constanţa fn anul 1908. Scara 1:200.000. Lit. (. 
Naghel. Bucureşti. 

1 foaie 60 X 70 cm. Hartă rutieră şi administrativă. 

Acad. Rom. O VI 26 
1909. 

73. tnstitf,!.tul geografic al armatei; Harta topografică a Jude
ţului' Constanţa , lucrată şi publicată în al XLill-lea an al 
domniei Regelui Carol l de... Scara 1 : 100.000. 

4 foi a 67 X 73 cm. Hartă ridicată pe teren în anii 1880-
1884 şi publicată în anul 1909. "' 

Acad. Rom. D VI 84 

1910. 

· 74. Ministerul Agriculturii şi Domen iii or. Directia P'escăriilor. 
~arta hidrografica a Deltei Dunării- Scara 1 : 50.000. 

Acad. Rom. IH 335 
1912. 

75. Kiepert (H.), Einographische Obersicht des Europăischen 
Orients. Zusammengestellt von ... Berlin im Mai 1876. (Die 
poUtischen Grenzen berich tigt 1912). Dietrich Rei mer (Ernst 
V.ohsen) Berlin. 

. 
Hartă etnogralică, cuprinde şi 

din Dobrogea. 
... 

elementul român şi străin 

Acad. Rotn. II 156 

76. Langhans (Prof. Paul), Politisch-militârische Karte der Bal
kaa-Halbinsel zur Veranschaulichung der Ansprtlche der 
Bal!cunstaaten auf das eroberte tilr/dsche Gebiet. Gotha. Jus
tus Perth ei:;. 1912. 

Hartă limitrofă cu noile granite ale Bulgariei, Serbiei, Gre
c1e1, Albaniei şi Turciei La Dobrogea se dă hotarul cerut de -
România ca rectificare de frontieră. 

A cad. Rom. III 377 

• 1913 • 

77. Boer~sou (Col. în rez. N.), Harta orientului 'Europei. Ediţia 
ll. Scara 1 : 2,000.000. Arte grafice Albert Baer. BucureŞ,ti 
1913. 
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I foaie 61 X 41 cm. Hartă politică; se arată teritoriile pre
tinse de statele balcanice dela Turcia, precum şi teritoriul pre
tins ge România dela Bulgaria (Jud. Durostor şi Caliacra). 

Acad. Rom. C III 14 

78. 1 Colesco (Dr. L.), Naţionalităţile ~din Dobrogea, după re-
L censământul general al populaţiunii din 19 Decembt:ie 

1912. Lito. Gobl-Rasidescu, 1 Ianuarie 1913. Bucureşti. 

1 foaie 78 X 76 cm. Hartă etnografică. 
Acad. Rom. i;,-v 72 

79. Freytag (G.), Karle der Balkan-Halbinsel, mit den neuen 
politischen Grenzen. Neue. - revidierte Ausgabe. MaBstab 
1 : 1,250.000. Kartogr. Anstalt von G. Frey.tag & Berndt. 
Wien. 

Hartă limitrofă, se dă noile frontiere balcanice şi ale Ro
mâniei spre Bulgaria. 

Acad. Rorn. It 225 

so'} Georgescu (Trayan) şi Bunescu (Const.), Hart; generală 
a ţărilor balcanice după iţatatul de pace dela Bucureşti 
încheiat în Julie 1913. Intocmită şi desenată la Institutul 
~artografic de ... Edijura „Librăria Românească" C. Bu
nescu · & Cie. Scara 1: 1~000.000. Fcoto-Lito C. Gobl-Rasi
descu. Bucureşti. 

1 foaie 97X 77 cm. Hartă limitrofă arătând none frontiere 
ale statelor balcanice şi ale Românie~i spre Bulgaria. 

-
Acad. Ro,m. D VUI 59 

Nlculescu (Vasile T.), Harta teritoriului de reîntregirea Do
brogei româneşti, recâştlgată în al 41-lea an de dornnie 
glorioasă a M. S. Regelui Catol I. Dedicată ostaşilor Ro
mâniei, întocmită şi desemnată de . . . Editura „Ljbrăria 
Şcoalelor" şi inst. de arte grafice C. Sfetea. Bncureşti. 
Scara l : 432.000. 

1 foaie 43 X 28 crn. Hartă administrativă ; se dă Judeţele 
·Caliacra şi Durostor cu ·satele şi căile de co1nunicaţie. 

Acad. Rom. B II 1 

82. Peucker (Dr. K.), Konigreich Bulgarien und die zentralen 
Balkanlănder zwischen Adria und Pontus. MaBstab 1 : 
864.000. Grenzanspriiche der Balkanstaaten. Februar 1913. -
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Nach OriginalmateriaJien zusammengesteJt von ... Verlag 
vo n Artaria. 

Hartă limitrofă; se dă hotarele cerute de statele balcanice 
şi de România spre Bulgaria. 

Acad. Rom. U 208 

83. Peucker (Dr. Karl), Konigreich Bulgarien und die zentralen 
BaJkanlănder zwischen Adria u. Pontus. Ma6stab 1 : 864.000 
II. Auflage. Verl~g von Artaria & Comp. 

Hartă limitrofă; arată frontierele statelor balcanice fixate 
în Iunie 1913. Se dă şi hotarul Dobrogei. Tot în anul 1913 a 
apărut şi ediţia IV sub titlul ,,Die zentralen Balkanlănder zwi-. 
schen Adria und Pontus". 

· Acad. Rom. li 234; li 214 

84. * * * Die Staaten det Balkan-Halbinsel. Nach den Frieqens
schltissen von Bukarest und Konstantinopel. Ma6stab 1 : 
2 800.000. Wien und Leipzig. A. HarUeben's Verlag. 

Hartă limitrofă; arată noiJe hotare ale României şi ale sta
telor balcanice. 

A cad. Rom. li 21 O 

Serviciul sanitar al Jud. Caliacra, [Atelierele Albert 
Baer. Bucureşti 1913]. 

t foaie 24 X 18 cm. Hartă administrativă; a fost făcută 
pentru medici să arate zilnic situaţia epidemiilor. 

Acad. Rom. A I 10 

86. * * * Serviciul sanitar al Jud. Constanţa. [Atelierele Albert 
Baer. Bucureşti. 1913]. 

1 foaie 21 X 20 cm. Hartă administrativă; a fost făcută 
pentru medici să arate ziJnic situaţia epidemiilor. 

Acad .. Rom. A I 11 

87. 'I" * * Serviciul sanitar al Jud. Durostor. [Atelierele Albert 
Baer. Bucureşti. 1913]. 

l foaie 24 X 17 cm. Hartă administrativă; a fost făcută 
pentru medici să arate zilnic situaţia epidemiilor. 

Acad. Rom. A I 16 
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88. * * * Serviciul sanitar at Jad. Tulcea. [Atelierele Albert Baer, 
Bucureşti, 1913). 

1 foaie 22 X 20 cm. Hartă administrativ.ă ; a fost f-ăcută 
pentru medici să arate zilnic situaţia epidemiilor. 

Acad. Rom. A I 35 

89. * * * [Impărfirea administrativă a. judeţelor Durostor şi Ca-
- li acra]. Scara I : 200.000. · 

5 foi a 41 X 55 cm. lipite împreună. Hartă administrativă ; 
pe hartă este însemnat cu creion roşu şi albastru împărţirea în 
plăşi a acestor două judeţe, care a fost aj,)tobată de Ministerul 
de Interne la 10 Octomvrie 1913. 

Acad. Rom. O V 34 

90. * * * [Turcia, Bulgaria răsăriteană, Dobrogea] l 913. 
t foaie 53 X 100 cm. Hartă topografică, făcută în urma 

răsboiului balcanic, încheiat prip pacea .dela Bucureşti 1913. 

Acad. Rom. O XIII 18 

1914. 

91. Septville (St.), Planul oraşului Silistra. Scara 1 : 25.000. 
Anul 19:14. 

Plan necolorat 34 X 22 cm. 
Acad .. Rom. 

1917. 

92. * * * Romania cu fmpărfirea etapelor germane ş.i austriace fn 
anul 1917-18. Scara 1 : 200.000. 

Hariă administrativă compusă din 12 foi colorate, arătân
du-se h0tarul între comandanturile germane şi austriace. Dobrogea 
este rezervată pentru Deu(sche Etappen-Verwaltung in der Do
brudscha. 

Acad. Rom. O Vfll 13 

!:J3. Anton.off (V.), Graphische Darstellung der bulgarischen Her.r
scher und Entwfckluhg Bulgariens, von der Griindung des 
Bulgarischen Reiches bis au/ unsere Tage (679-1917). Sofia. 

1 foaie 90 X 57 cm. Hartă etnografică j se arată elementul 
bulgăresc în Dobrogea. Această hartă a apărut şi în limba bul
gară în anul 1915. 

Acad. Rom. O VII 65-66 
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1918. 

94. Teodorescu (General C-tin), Harta României şi a fărilor 
vecine. Scara 1 : 650.000. Reprodusă la Serviciul Geografic, 
laşi 1918. · 

Hartă limitrofă ; se arată hotarele României după încheierea 
păcii dela Bucureşti 1918. 

Acad. Rom. O XUI 55 

95. Freytag (G.), Karte von Rumănien mit den neuen Grenzen. 
MaBstab 1: 1,000.000 Kartographische Anstalt, Berndt, Wien. 

Hartă limitrofă ; arată hotarele României după pacea dela 
Bucureşti 1918. 

Acad. Rom. H 238 

1919. 

96. Atanasiu (Prof. A. D.), Carte ethnographique de la Roumanie 
et des regions habitees par ies Roumaîns. Paris 1919. 

1 foaie 30 X 20 cm. Hartă etnografică, anexă la „La Rou
manie Nouvelle et ses probleme vitaux• . Conference faite sous 
la presi-dence de M. Victor Berard le 23 Pevrier 1919 a „Foi et 
Vie" par le Dr. Nicolas Lupu. Paris 1919. 

Acad. Rom. 

97. Amza (Colonel C. St.), Arătarea variafiunei teritoriului stăw 
pânit în cursul răsboiului 1916-1919. 

1 foaie 57 X 74 cm. cu 15 hărţi mici. Hărţi militare. 

{ Acad. Rom. D XIII 38 

98. De Martonne (Emmanuel), Repartition des nationalites dans 
les pays ou dominent les Rou1nains. Echelle l : 1,000.000. 

1 foaie 92 X 62 cm. Hartă etnografică. 

Acad. Rom. D V 50 

1920. 

99. * * ,ic România fn războiul mondial. Scara 1 : 750.000. Bucu~ 
reşti. Servici ul geografic al -armatei 1919-20. 

6 foi 118 X 89 cm. şi al te mărimi.. Hărţi militare care arată 
fronturile d.e luptă intre Români şi Germani in Dobrogea şi în 
alte părti ale ţării. 

Acad. Rom. S. 40 
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... 

1922. 

100. Mihăilescu (Profesor Vintilă), Hartă etn-ografică a unei părţi 
din Dobrogea la 1850, lucrată după harta lui Ion Ionescu 
[dela Brad}. Seara 1 : 533.3"33, Bucureşti. 

1 foaie 30 X 35 cm. Acad. Rom. C XXV 15 

101. Vidrasco (Jean O.), Carte du Delta de Ki(ia entre Peripra.va 
et la Mer. Levee en 1922 (5 Juillet - 5 Octobre) par ... 
Echelle. 1 : 20.000. Des. Casimir de Chmielewski. 

2 foi 48 >< 45 cm. Hart~ hidrografică. 

Acad . . Rom. C XXV 94 

1924. 

102. Stăcescu (Victor), Harta judeţului Constanţa, întocmită şi 
desemnată de .... Sibiu, Josef Drotleff 1924. 

1 foaie 25 X 20 cm. Hartă administrativă. 
Acad. Rom. ' 

1926. 

103. Eremia (Theodor), Stroescu (Vasile) şi Oprescu (Etn.), 
Harta administrativă a jud. Caliacra, întocmită după pre
vederile- legei de unificare administrativă din 1925. 

l foaie 87 X 60 cm. Acad. Rom. D XIII 63 

1928. 

104. * * * judeţul Constanţa, după noua împărţire administrativă 
Scara 1 : 300.000. [nstitutul Cartografic nUnirea", Braşov. 

1 foaie 38 X 45 cm. .. 
Acad. Rom. 

105. * * * Judeţul Tulcea, după ngua tmpărţire administrativă. 
Scara l : 300.000. Institutul Cartografie „Unirea'' , Braşov. 

1 foaie 49 X 38 cm. 
Acad. Ron1. 
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DIN ELEGIILE LUI P. OVIDIU NASO . 
de ST. BEZDECHI 

PREAMBUL 

Impăratu) Traian şi poetul Ovidiu au fost singurii romani 
-Oe seamă, cari au venit în contact mai întins cu tara noastră. 

Dacă unul a intrat cu oştile sale neînvinse prin extremitatea 
vestică a Ţării, spre a aduce la ascultare pe semeţul crai ~
cebal, celuilalt i-a fost scris să-şi petreacă ultirnii ani ai vietii 
sale în surghiun la extrernitatea răsăriteană a Dobrogei, în 
vechia Tomis. Traian a intra t în patrimoniul traditiei şi legendei 
noastre ; Ovidiu a rămas însă pe meleagurile noastre ca şi un 
necunoscut. Poporul şi legenda nu-l cunoaşte. Abia dacă doar 
cărturarii noştri au luat contact prin liceu cu opera lui. Azi el 
e ·scos chiar şi din licee, lucru care constitue, fireşte, o rna re 
greşală. Pe vremuri elevii învătau exarnetrul latin cu Metamor
fozele ilustrului poet şi e ca racteristic că avem nu mai puţin 
de trei ediţii ale „ Tristelor" şi ,,Scrisorilor din Pont" în româ
neşte : /. Nădejde, O. Dem. Theodorescu şi acum în urmă (1 g21) 
Anghel Marinescu au că utat să pue la îndemâna liceanului ro
mân elegiile prin care delicatul bard din Sulmona îşi cânta 
nostalgia lui pe rnalul stâng al Pontului Euxin. 

E curios că până azi n'avem încă o traducere completă a 
• acestor armonioase elegii, pe care ar fi trebuit să ni. le reven-

dicărn de mult, ca unele ce sânt scrise pe pământul nostru. 
Să nădăjduim că viitorul apropiat va umple şi această regreta
bilă lacună. Câteva bucăţi au fost cu talent puse în versuri ro-
1nâneşti de către Hajdeu, St. Vârgollci şi /. U. Sor icu, dacă nu 
rnă înşel O teză de licentă, traţând despre exilul lui Ovidiu. a 
apărut - pare-mi-se - la [aşi, scrisă de un autor a) cărui 
nume îmi s·capă. D. C. Brătescu a scris, pe vremuri, în Anuarul 
de Geografie un substanţial studiu despre »Dobrogea la Ovidiu", 
iar subsemnatul a tradus In întregime cele cinci cărţi din Tristia . 
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lată n1ai toată literatura românească referitoare la gingaşul IJOet 
sulmonez, care se văita aşa amarnic de gerul siberian al Scy
thiei Minor, siberian, căci pentru el Dobrogea era o adevărată 
Siberie. Nici că se poate comparaţie mai potrivită. Pentru el 
surghiunul la Tomis a fost un adevărat Pohod ,ia Sibir. Dar 
ceea ce e mai interesant pentru cine are curiozitatea să răsfo
iască opera lui anterioară exil ului, e că p.oetul avea părerea 

aceasta despre Scitia noastră chiar înainte de a fi surghiunit 
tn ceea ce, pentru locuitorii Romei, era marginea estică a pă
mântului, Extremul Orient, cum a1n zice noi astăzi. Dar n' a visat 
el niciodată să ajungă să trăiască în acest pământ, blestemat 
pentru el. Cum mărturiseşte singur într'o elegie (Ex. P. IV, 3, 
51-54): ,,dacă mi-ar fi spus cineva că voiu ajunge Ia Pontul 
Eruxin şi că mă v0i'u teme de săgeata Getului, l-aş. fi trimes să 
facă o cură de 'elebor, ca să se vindece . de nebunie" . Da, n' a 
visât acest lucru, precum nu visase că va scrie în închisoare 
,tDe Profundis" Oscar Wilde, ·cu care autorul scrisorilor din 
Pont seamănă atât de mult. An1ândoi au aceeaşi concepţie de 
viaţă. Nu s'ar putea scrie şi despre Ovidiu ceva ce a scris 
Andre Gîde (Morceaux choisis) p. 408) despre talentatu! fiu al 
Albionului: .,II allait au plaisir comme on marche au devoir" ? 

r 
Nu reese şi din versurile lui Ovidiu crezul pe care-I afişa cu 
cinism răsfăţatul poet al nobili1nii britanice, care afirma că da
toria lui e să se amuzeze straşnic? Şi n'avem oare· dreptul să 
ne întrebăm, dacă nu se potriveşte şi pentru exilatul de la 
Tomis cuvintele pe care celalt exilat le spunea despre sine, 
când afirma că el şi-a pus geniul său în viaţa sa, pe când în 
operă nu şi-a pus decât talentul ? ln felul acesta am dobândi 
un criteriu mult mai just pentru a judeca opera, uneori atât de 
criticată, a poetului latin care, ca şi congenerul său spiritual 
contimporan, îşi datorea cea mai mare parte din faima lui în
demânării --cu adevărat miraculoase de a jongla · cu paradoxul. 
Căci în paradoxe strălucitoare constă arta lor specifică. De 
aceea aş şi recomanda cititorului de azi, care nu-i familiarizat 
cu cultura clasică, să meargă Ia Ovidiu prin opera lui Wilde. 

Dar, fireşte, nu consideraţiuni estetice interesează pe ceti
torul acestei lucrări menite să ne arate evoluţia Dobrogei şi 

starea ei actuală. Pentru doritorii de a cunoaşte trecutul ron1an 
al acestei provincii, Ovidiu e cea mai veche şi cea mai pre-
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ţioasă mărturie, căci în elegiile lui pontice sânt presărate atâtea
ştiri despre pământul şi ,vechii locuitori ai litoralului stâng ar 
Marii Negre. ln fragmentele ce urmează am ales pasagiile cele 
mai caractereristice. Cel ce vrea să folosească şi mai mult din 
lectura lor, ar faee bine să cunoas.că mai întâi studiul - po
menit mai sus - al O. C. Brătescu. Astfel va avea un bun 
comentar la versurile ce urmează aici. Mai e nevoe să adaog 
că, pentru cei cari vor să-şi facă o icoană încă şi_ mai fidelă 
de viaţă din aceste teritorii în vremea veche, se recomandă lu
crările arheologilor şi, în special, ale pasionatului şi temeinicului, 
dar din nefericire atât de grabnic pornitului dintre noi - cer
cetător, V. Pârvan? 

ln numeroasele lui opere, cititorul va găsi multe perle, 
care--i vor arunca nebănuite raze de lumină, ce-i vor ajuta să 

înţeleagă ce viaţă bogată a pulsat odată pe aceste ţărn1uri ale 
Pontului Euxin. Aceste ţărmuri, pe care poţtul roman Ie-a bles
temat atât~ sânt azi ţelui dorit al atâtor vilegiaturişti, cari vin 
aici să caute aer curat, soare şi sănătate. Dar cu această Tomis, 
în ultimii ani ai exflului, sfârşise prin a se împăca şi Ovidiu: 

Quam grata est igitur Latonae Delia tellus, 
Erranti tutum quae dedit una locum, 

Tam tnihi cara To1nis, patria quae sede fugatis 
Tempus ad hoc nobis hospita fida manet. 

(Ex. P. lV, 14, 57-00). 

Azi, când malul stâng al Pontului începe să se acopere de 
vile luxoase şi să freamăte de neastâmpărata viaţă a urmaşilor„ 
un1bra străbunului Ovidiu nu se va mai fi simţind atât de sin-
guratică. _ 
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EPITAF:UL LUI OVIDIU 
Tristia lll, 3. 

M0to: ... Cano tristia tristis. 
Ex Pont. UJ, 9, 35 

.Poate te miră că scrisoarea aceasta e scrisă de mâna 
Altuia. Vrei ca să ştii pricina? - Fost-am bolnav. 

,.La a' pământului margini necunoscute zăcu_t-a1:n 

Şi îmi pierdusem orice de îndreptare nădejdi. 
-'Ce iţi închipui că-mi trase sufletu'n aste ţinuturi 

Printre aceşti Sauromaţi, printre sălbaticii Geţi ? 
.Nu îmi prieşte nici clima şi nu mă deprind nici cu apa; 

Chiar şi · pământl.il - nu ştiu cum - nu îmi place de loc. 
'Nu-i potrivită nici casa, nici hrana nu-mi prinde la boală, 

Nu-i niciun vraci iscusit, boala să-mi poaf! alina. 
Nici n'ai măcar un prieten ca să te mângâe, urâtul 

Să 1ţi alunge, spunând vre-o poveste cu şart. 

.Zac obosit printre ultimii oameni la margini de lume. 
lară acum, că-s bolnav, simt cât de mult am pierdut. 

1nsă, deşi înainte-mi toate răsar, tu nevastă, 
Eşti mai presus de orice. Tu îmi lipseşti cel mai mult, 

'Ţie-ţi vorbesc, deşl'n lipsă; pe tine te chiam' ades glasu-mi j 
N'.am nici o noapte, nici zi fără de tine aici. 

.Ba îmi spun unii că glasu-mi, fără de ştire, întruna 
Te-a pomenit, pe când eu în aiureală zăceam • 

-Chiar leşinat dac' aş fi - şi vinu I doar singur în stare 
Fire-ar viaţă să dea încremenitului glas, -

Dac' ar vesti cineva c'ai sosit, m'aş scula; iar nădejdea 
De-a te vedea, sănătos face-m'ar numai decât. 

Sânt între viaţă şi moarte şi poate că traiul la .~orna 
Tu'n ~esfătări ţi-l petreci fără să ştii ce îndur. 

Totuşi, a crede nu-mi vine. Sânt sigur că fără de mine 
Traiţ.t l îţi este un chin învăluit de dureri. 

!ar dacă soarta 'mplinitu-mi-a anii ce mi-i datoreşte, 

Şi al vieţii sfârşit grabnic s'a apropiat, 
·Greu ar fi oare, o zei, să cruţaţi pe-un murind dându-l voie 

Ca să li fie 'ngropat trupu'n pământul străbun ? 
Sau să-i mai fi amânăt până la moartea-i osânda 

Sau să ii fi 'ngăduit moartea 'nainte de exil ? 
-Odinioară puteam părăsi făr' de pată viaţa; 

lnsă mi s'a dăruit ca s'o sfârşesc în surghiun. 

Deci lmi fu scris ca să mor pe-atât de străine meleaguri. 
L_ocul el insuşi mai trist face-va tristu-ml sfarşit. 
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Trupu-mi nu va să )şi afle odihna pe patu'-i de-ac-asă~ . 

Celui murind nu va fi nimeni să-i plângă la cap. 
Lacrămi din ochii soţiei nu vor cădea peste chipu-mi 

Ca să aline un pic ultima clipă a mea. 
Nu voi avea lângă mine-o fiinţă să-i spun ale mele 

Cele din urmă dorinţi, nimeni c'un strigăt suprem 
Nu va să stea lâng-J. tnine să'nchidă cu mâna lui dragă 

Ochi,-mi împăejeniţi ce se vor stinge pe veci. 
Fără de cinstea 'ngropării şi făr'un mormânt cum se cade: 

Capu -mi sărman nejelit sta-va 'otr'un barbar pământ. 

Când vei afla, turburate-vei oare amarnic şi pieptul 
Tău credincios ai să-l baţi cu tremurândele-ti mâni? 

Oare'nspre aste ţinuturi întinde-vei braţul zadarnic 
Şi vei striga ln deşert numele soţului tău? 

Nu îţi mai smulge cosiţa şi nu-ţi sfâşia chipul gingaş : 
Nu doar acuma lntâi de lângă tine-s răpit. ' 

Patria 'ntâi când pierdui, de-atunci să socoţi că murit-am ; 
Asta-mi fu moartea dintâi, asta'mi fu moartea mai grea. 

Tnsă acum, dacă poţi - şi sigur că nu poţi, o scumpo ! -· 
Veselă fii că, murind eu, de atâtea scăpai. 

Şi, pe cât poţi, allnează-ţl durerea, răbdând-o c'un cuget 
Mai bărbătesc, căci te ştiu că eşti hârşită'n necaz. ) 

O, de-ar pieri lmpreună cu trupul şi sufletul însuşi 
Şi nici o parte de-a mea nu ar zbura de pe rug! 

Adevărată de-ar fi a lui Pitagoras zicală 
Şi ar pluti în văzduh spiritu-mi nemuritor, 

Sufletul meu de Roman ar zbura printre umbre sarmate 
Şi printre Manii lor cruzi veşnic străin el ar fi. 

Pune s'aducă 'ntr'o urnă oasele mele în ţară; 
Altfel rămân surghiunit şi după ce voi fi mort. 

N'o să te'mpiedece nimeni, căci şi Antigona 'ngropat-a 
Pe al său frate, deşi regele i-a interzis. 

Oasele mele cu praf de amom şi cu foi să le-amesteci 
Şi să le'ngropi lntr'un loc nu prea depa.t<te de Oraş. 

Iar pentru ca trecătorul grăbit să-şi oprească privirea, 
Scrie cu litere mari ăst epitaf pe mormânt : 

„Eil', CAR!&-A!Cf ODIHNESC, N ASONE, AL Oil'l.CILOR DRAGOSTT 

,,nARD NEFERICI'.:, PmrRfl J F.R'l"l'~ Ţ AL1'N1.'il'UH ME (J. 

,,Ta, 1.'RECĂTOR, DACĂ şr TCJ' IUllft-Ar VREODA'l·Ă, NtJ'-'fl CADĂ. 

,,GRECJ' Df; A Sl'UNt:.: Tll:tNrT OSUL Sh.-ŢI FIE-, OVlD !" 

Ca epitaf e destul, căci vor fi pentru mine mai trainic 
Şi mai ales monument mândrele mele cântări . 

• Căci eu sânt sigur că ele, deşi ii stricară atâta, 
Stihuitorului lor slavă eternă i-or fi, 
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Mortului totuşi întruna tu adu-i pomeni şi coroane 
Care udate vor fi de'nlăcrămatii tăi ochi. 

Chiar dacă focu schimba-va trupul meu mort ln cenuşă, 
Trista sc~nteie-o ,simţi truda pioasă a ta. 

Şi-altele multe ţi-aş scrie. Dar limba uscată dţ-atata 
Vorbă şi glasul meu stins nu pot mai mult a dicta. 

,Ultima-mi - poate - primeşte urare de bine de care 
Parte nu are acel ce ţi-o trimete acum. 

OOR OE ŢARĂ 
Tristia III, 4 b 

Motto: . ,, Tristior ista 
Terra sub ambobus non jacet ulia polis". 

Ex Pont. II, 7, 63-64. 

O regiune-aşeza1ă sub zodia Carului Mare 
Mă împresoară, un loc veşnîc de ger îngheţat. 

Dincolo se află Bosforul şi Donut şi bălţile scite 
Şi-alte vreo două sau trei nume ce-abea se cunosc, 

Iar mai de~arte nu este decât' o p u:stie de ghiaţă. 
Cât de aproape mai sânt eu de al lumii hotar ! 

-Patria mea e departe, departe e scumpa-mi sotie i • 
Astăzi departe e tot ce mai 'nainte-mi fu drag. 

lnsă aşa-mi stau în faţă încât, deşi a le-atinge 
Nu pot, eu totuşi le văd cu ale minţii priviri. 

'Pe dinainte-mi pluteşte şi casa şi Roma şi chipul 
Oricărui loc ce e legat de-ale mele amintiri. 

Stă înainte-mi icoana sotiei de parc'ar fi vie • • 
Ea-mi chinueşte-al meu trai, tot ea mi-l face u·şor : 

Mi-l chinueşte cu lipsa-i şi mi-l uşurează, fiind-că 
E credincioasă, răbdând rău I ce-i pricinuii. .._ 

Şi voi, prieteni, în pieptu-mi trăiţi, şi-aş dori ca în versu-mi 
Numele vostru întreg să-l pomenesc nesfiit; 

Dar prevetjerea mi-astâmpără zelul şi cred că în stihu-ml 
Nu ati dori nici chiar voi să vă vedeti figurând. . ' 

Mai înainte voiaţi _ bucuros şi era o onoare 
Ca să vă fie citit numele'n cântecul meu. 

lnsă fiindcă nu merge, mă voi adresa doar în cuget 
Fiecărui din voi. Nimeni nu fie 'ngrijat ! 

Cin' m'a iubit in tăcere, iubească-mă şi mai departe ; 
Nu•i delator ~I meu vers spre a ... trăda pe amici. 

Oricât aş fi de departe de voi, eu vă rog să fiţi totuşi 
lncredinţaţi că'n al meu suflet vă port necurmat. 

După puteri, fiecare a noastră durere-alinaţi-o, 
Mâna'ntinzând spre-ajutor unui sărman oropsit. 

-Să vă surâdă norocul şi parte să n'aveţif, de-o '50a rtă 
Ca şi a mea, ajutor spre a cerşi cum cer eu 1 
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ORIGINEA NUMELUI TOMIS 
Tristia III, 9 

Motto: ,,Di, m,odo fecissent,placidae spem posset habere 
Pacis et a gelido longius axe foret" . · 

Ex P. JV, 14, 61-2. 

Sânt şi pe-aicea oraşe greceşti - nlcl nu-ţi vine a crede I -
Printre barbarii aceşti cu monstruoase numiri. 

ŞI pe aici au venit, din M ilet strămutaţi, co lonlştli 
Cari au întemeiat case greceşti printre Geţi. 

Este ştiut c'a l său nume, mai vechi ca fundarea cetăţi i , 

Locul acesta şi-l l uă dela ucisul Absyrt. 
Căci cu-a sa luntre, făcută prin grija războinice i Pallas, 

După ce 'ntâia trecu !,le neumblatul talaz, 
Neleg iuita Medea, singur lăsând pe-al său tată, 

Zice-se că şi-ar fi tras vasu l la vadul de-a ici. 
Când păz itorul, de sus văzut-a că vine Aetes, 

Zise: .Medea, eu văd pânze din Colch is sosind". 
Când Minyen i i zor i ţi deslegau de pe maluri odgonul 

lară grăbite l e mânl ancora 'n su.s o trăgeau, 
Ea, c.u•a' ei mân i ce păcatul făcuse şi-aveau să•I mai facă, 

lncred i n·ţată de-a sa vină, în piept se bătea. 
lnsă cu toate că-i pl in de rnare'ndrăzneal' al ei cuget, 

Totuşi al Fetei obraz galben de .groază a fost. 
Deci, când zăr i că s'apropie pânzele, zise: .,Sânt prinsă I 

Să-l zăbovesc ş i pe-al meu tată prin înşelăci uni". 

Cum îşi rotea aşa ochii, cătând ce să facă să se.ape, 
Din întâmplare pe-al său frate privirea-i căzu. 

Cum ii văzu î naintea-i, îşi zise: , Găsitarn scăparea, 
Căci, uc igându-l pe Absyrt, eu mânt uirea-ml găsesc". 

Zise şi 'ndată înfipse paloşul pece în coasta 
Lui, care, neştiutor, nu se .temea de vreun rău, 

Apoi, pe loc ciopâ rţindu-l, bucăţile-aruncă departe 
Una de alta pe câmp, să se găseasc ă cu greu. 

Şi, ca Aetes de seam ă să bage, pe-o stâncă înaltă 
Capu l tă ia t i-aşeză şi 'ngăl benitele mânl, 

Ca, al el tată de noua durere oprit, să'ntârzie 
Drumul lui t r ist, culegând membrele fiului său . 

Tomis 1) fu dec i numit locul acesta, căc i, după poveste, 
Pe al său fra te aici sor a•! tă ie in bucăţi. 

1) Oe la grecesc~11 'tâp:1ui = a 1ăia. Tomis ar însemn.a tăere, tăetură. 
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IARNA LA T O MIS 
• Tristia III, 1 O 

Mo.tto: ,, Crede, famen, nec te causas 11escire sinemust
Horrida . Sarmatic'um cur mare durat hiems"

Ex ?. JV, 10, 37-8, 

Dacă îşi mai aminteşte vre unul de,Naso şi-i încă 

Viu al meu nume 'ntre voi, fără de mine'n Oraş l), 
Afle că sub nişte zodii ce marea ri'ating niciodată, 

Viaţa mi-o duc surghiunit printre barbarele ginfi. 
Neamul sarmat mă'mpresoară sălbatic, şi Bessii şi Gefii: 

O, ce nedemne numiri penţru poetlcu~mi stil! 
Boarea cât timp mal e caldă, doar Istru! de ei ne păzeşte;. 

lstrul cu apele lui ne-apără de orice răsboi. 
Insă, când iarna mâhnită şi-arată hiooasa ei fafă, 

Iară pământul de ger marmorean e 'nă lbit, 

Când troenită-i zăpada de vifore, vezi că pe aceste 
Ginti le-asupreşte din greu Polul bătut de furtun i. 

Neaua pe jos aşternută, de Crivăţ pe veci e .'ngheţată, 
. Cât nu se poate topi nici de căldură, nici ploi ; 

Nici nu apucă cea veche să fie topită şî vine 
Alta, aşa că nu rar vezi un oi.năt de doi ani: 

Şi e atât de năprasnic Boreas, încât nărueşte 
Turnuri înalte, luând acoperişuri pe sus. 

Ei cu nădragi se p~·zesc şi cu sarici de frigul amarnic, 
Iară din trupul întreg numai obrazu lipi vezi. 

P letele-adesea li sµnă 'mpetrite în furturi de ghiaţă 
Şi strălucesc a lor bărlii încâlcite de ger. 

VitJul, chiar fără (le vas, păstreaz' a urciorului formă. ; 
Nici că~! mai beau în lichid, ci 'n bolovani ei ii sparg„ 

Ce să vorbesc despre-atâtea râuri de frig întărite 
Şi despre apa ce-o scot sfărâmzcioasâ din la.c? 

lst rul, ce n11-i mai îngust dticât Nilul ce poartă papyru-s-
Şi se- aruncă în Pont prin o mulţime de guri, 

Sub azuriile-i unde încremenite de vânturi 
lşi şerpueşte încet apa ascunsă de stol. 

Unde 'nainte cu luntrea mergeai, acum mergi cu piciorul; 
Iar pe talazu 'nghetat bate copita de cal. 

Boif sarmatici trag care barbare pe proaspete poduri, 
Iar sub al lor dedesupt undele_;-şi văd de-al lor drum. 

- Poate că n'o să mă credeţi, dar pentru că ştiu că minciunai 
Nu-mi foloseşte, de-a mea spusă să nu vă 'ndoiţi. 

J} :Roma. I 
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Oa, am văzut nesfârşita mare cuprinsă de ghiaţă 
Şi 'neremenitul talaz acoperit de un sloi. 

Nu numai că am văzut-'o, dar mers-am pe apa 'ngheţată, 
lnsă de-a' undelor culmi nu-mi fu piciorul udat. 

·De-ai fi avut tu pe vremuri o mare ca asta, Leandre, 
1ntr'o strâmtoare 'nnotând moartea tu nu ţi-o găseai. 

Nici · nu pot încovoiaţii delfini să mai zburde prin aer; 
Chiar dacă ei ar voi, ghiaţa~i opreşte pe loc. 

•Ch)ar dacă Crivăţul şueră cu-aripi întinse pe ape, 
Nu mai vedem niciun val pe 'nlăntultul abis. 

Inţepenită de ger o să ste.ie ca'n marmoră luntrea, 
Căci prin talazu 'ngheţat vâsla nu poate răzbi. 

-Peşti încă'n stratul de ghiaţă înţepeniţi eu văzut-am t 
Chiar şi atunci nu puţini vii printre ei mai erau . 

. Fie c'a. Pontului apă sau cea revărsată de fluviu 
O întăreşte cu-al său suflu Boreas cel crunt ; 

Cum netezite-s de Crivăţ a' Dunării sprintene valuri, 
Se năpusteşte cu-al său noaten barbaru'n galop, 

Şi, cu 'nfocatu-i fugar şi săgeata-i ce zboară departe, 
El pustieşte orice locuri de jur împreiur. 

Unii la fugă o iau, iar ogoarele neapărate 
Lasă pe mâni de duşmani nestrejuite averi, 

Gospodării ca de ţară: căruţele scârtâltoare, 
Vite ... ce bruma· a strâns un necălit de plugar. 

Parte sânt duşi în robie cu mâni pe la &pate legate, 
Tot căutând în zadar spre a lor vatră şi câmp ; 

Parte-s răpuşi de săgeţi cu vârful în formă de undiţi, 
Căci şi săgeţile lor ei şi le ung cu ·venin. 

·Părăduesc ce nu pot să ia sau să ducă cu sine 
Şi-ard colibioare ce n'au păcătuit cu nimic. 

Chiar când e pace, ni-e teamă de neaşteptate atacut:i, 
Necutezând a brăzda câmpul cu-al fierului plug. 

·Chiar de nu-l vezi pe duşman, _te-aştepţi orişi când să 
Iară pământul pustiu doar o păragine e. 

apară, 

Viţa pe-aicea n'ascunde strugurii dulci pe sub frunze, 
Nice nu fierbe'n adânci vase belşugul de must. 

Nu-s pe aice poame. Aconţiu, ibovnicei sale 
Ca să ii scrie răvaş, nu ar găsi nici un măr. 

Vezi doar câmpiile goale de arbori şi frunze, meleaguri 
Unde nu au ce căta oame11ii plini de noroc. 

Când nesfârşitul pământ se'ntînde atât de departe, 
Tocmai un astfel de toc pentru osândaJmi se află I 

.An·alete. Dobrogei 
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• 
ATACURILE BARBARILOR 

Tristia I V, I_ 

CLIPE DE DESNĂDEJDE 

I 

Motto : ,, Cinctus ah innumero me tenet hoste focus". 
Trisf. V, 12, 20. 

Florile'n /"\ai, ale veriî spice ori poamele toamnei 
Sau ale iernii zăpezi le socoteşti mai degrab' 

Ca nesfârşite!e chinuri ce sufăr, zvârlit în tot loc.ul, 
Când spre al Pontului ţărm stâng cu corabia merg. 

N ic.e de când is akea, de loc. nu-mi ~căzu suferinţa: 
Fui urmărit pas cu pas până aic.!a de destin. 

Eu recunosc. şi aicea a născătoarei urzeală, 
Neagră urzeală ce fu toarsă din lână de oi, 

Chiar de n'aş spune prir:1 câte primejdii de moarte trecut-am, 
Care, deşi s'au tâmp lat, par mai presus de adevăr; 

Trist e să fie, silit intre Geţi şi 'ntre Bessi să trăiască 
Omul ce pururi slăvi't fu de-a' norodului guri. 

Cât e de trist să-ţi păzeşti după poartă şi ziduri viaţa, 
Tot tremurând pentru ea, chiar dacă-i locu' ntări1 ! 

ln tinereţe-am fugit de armată, de muncile•i aspre 
Şi apucat-am în mâini armele doar pen.tru jo.c.. 

i"tzi ca bătr:ân, eu încins-am sabia, luat-am în stânga 
Scutul, şi capul cărunt mi-adăpostesc. sub un coif. 

Căci, de îndat' ce străjerul din turnu-i dă semn de alarmă, 
Cu 'nfriguratele-mi măini armele iute le'nşfac., 

lară duşm·anul ce are şi săgeţi inmuiate'n otravă 
Crunt dă târcoale la zid pe gâfâindu-i fugar. 

Cum pe o oaie răznită de stână o'nhaţă hainul 
t,..up şi-o târăşte cu el peste câmpii, prin păduri: 

Rstfel şi barbarul, d~·află prin câmpuri răznit pe vre unul 
Ce n'a intrat în oraş la adăpost, l'a 'nhăţat: 

Robul cu lanţul de gât e, sau nevoit să·I urmeze, 
Sau e răpus de săgeţi inveninate, pe loc.. 

lată'n ce loc. blestemat ca un venetic. prizăritu-s. 
Tu, o destin amărât, ce mă întârzii atât? 

Muza mea, totuşi, deşi în mijloc.ul atâtor necazuri, 
S'a reîntors la al său cânt şi la slujbeli!·Î vechi, 

lnsă nu-i nimeni aici ca să-i recitez al meu cântec., 
Sau să'nţeleagă măcar vre-un cuvânt latinesc.. 

Scriu şi citesc. aşa dar pentru mine - căci ce-aş putea face -
Şi de-a mea critică e, orişice scriu, ocrot_it. 

Deseori însumi mi•am zis : De ce mă trudesc. eu atâta ? 
Oare de Geţi şi Sarmaţi fi-va citit al meu vers? 
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tleseori pi ânsul mă 'neacă în vreme ce scriu vre-o poemă 
Şi umezit al meu vers de 'nlăcrămaţii mei ochi. 

Inima-mi vechile•i răni le simte de parc'ar fi nouă, 
lară în sânu-mi se scurg lacriml ferbinţi în şiroi, 

Când mi-amintesc ce am fost şi ce-ajuns-am în vremea de-acum, 
Ce întâmplări m'au adus - tocmai de unde !-aici. 

Deseori mâna, nebună pe sine, pe vers mâniată, 
Pus-a pe rug al meu cânt ca să se mistuie' n scrum. 

i"lstfel, fiindcă din multe doar aste puţine rămas-au, 
Tu cititor, cine-ai fi, să Ie citeşti iertător. 

Şi tu, o ~omă, ce-mi fuşi interzisă, îngăduitoare 
rii pentru cântu-mi, ce nu-i ca a mea soartă mai bun . 

MORAVURILE TOMITANILOR 
Tr. V, 7 

Motto: ,,Nulla Getis toto gens est truculentior orbe". 
Ex. p. II, 7, 31. 

Cartea aceasta pe care o citeşti, îţi soseşte din ţara 
Unde Oanubiul lat apele-şi varsă în Pont. 

Dacă de viaţă ai parte şi de sănătatea cea dulce, 
Parcă şi-al meu nenoroc se luminează puţin. 

Scumpule, ce de-obicei mă întrebi cum îmi merge - fireşte -
Lucru pe care îl ştii, chiar dacă eu aş tăcea. 

Sânt amărât - ca să-ţi spun pe scurt suferinţele mele -
Şi-astfel va fi orice om care pe prinţ l-o jigni. 

Vrei, poate, s'afli ce soi de oameni şi ce obiceiuri 
Au Ton\itanii, ai mei concetăţeni de acum? 

Coasta aceasta, măcar că'ntre Geţi şi'ntre Greci e'mpărţită, 
Insă de Geţii rebeli parcă tl ne ntai mult. 

Vezi într'un număr mal mare pe Geţi şi Sarmaţi, ce călare 
Vin şi se duc, tot foind prin a oraşului străzi. 

Nu e nici unul din ei să nu poarte în spate o tolbă, 
Are şi săgeţi, ce la vârf unse-s cu fiere de şerpi. e 

Chip fioros, glasul crunt, icoana lui Marte întreagă; 
Barba şi pletele lor n'au fost tăiate nici când. 

Mâna deprinsă le e să'nfigă în duşmani cuţitul. 
Care la orice barbar stă lângă şold în chimir. 

Pe-ăştia-i aude, îi 'vede; 'ntre• ei, o amice, trăieşte 
Astăzi al tău cântăret, jocul iubirii uitând. 

• Fie! Aici să trăiască, dar· nu tot aieea să moară J • 
Fie-i de ăst loc blestemat umbra departe măcar! 

Scrii că poemele mele-s dansate în teatrele pline 
Şi că aplaudă toţi, când al meu vers îl aud, 
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Eu pentru teatru nimic nu am scris-precum ştii şi tu tnsuţi-; 
După aplauze-a mea Muză setoasă n'a fost. 

Totuşi, îmi face plăcere orice de uitare mă scapă. 
Şi de norod pomenit face sij. fie un pribeag. 

Dar, când aminte mi-aduc de cât vătămatu-m-a arta, 
Blestem şi Muze şi cânt şi poezie şi vers. 

Insă, deşi le blestem1 eu nu pot trăi fără ele, 
Luându-mă după săge(i roşii de sângele rt1eu, 

Cum acel vas, ce-adineauri, deşi zdrenţuit de-a Eubeei 
Unde, cuteaz'a 'nfrunta iar Cafareicul vaL 

Nu pentru faimă veghez şi nici mă'ngrîjesc de-al meu nume 
ln viitor, căci era bine obscur să rămân. . ' 

lmi stăpânesc al meu suftet prin artă şi'nşel suferinţa, 
Prin poezie'ncercând grijile să-m1 amăgesc. 

Ce-aş putea altceva face singur în aste pustiuri ? 
Oare-aş putea să găsesc pentru a mea boală alt leac ? 

Dacă privesc acest loc, e respingător cum nu-i altul: 
Cred · că pe 'ntregul pământ nu-i un ţinut aşa trist. 

·Oamenii ăştia abia de-s vrednici de numele de oameni, 
Căci mai sălbatici sânt chiar de cât lupii cei cruzi. 

Nici nu le pasă de legi, căci ·dreptatea se pleacă puterii; 
Paloşul lor bătăios biruie orişice drept. 

Largii nădragi şi cojocul de ger îi păzesc anevoie, 
Iar fiorosul tor chip e coperit' de lung pă1' . 

Doar la puţini mai găseşti vreo urmă de limbă grecească, 
Schimonosită şi ea de al barbarului glas. 

Printre norodul de aici nu se află nid unul să poată 
Spune în graiul latin chiar cel mai simplu cuvânt. 

Eu chiar, poetul roman-iertaţi-mă, Muzet-silit îs 
De obicei să vorbesc în al Sarmaţilor grai. 

Din a desvăţului lung p _ricină-deşi mi-e ruşine, 
Spun-în memorie-mi vin vorbele latine cu greu. 

Nu mă 'ndoesc că şi în cartea aceasta găseşti nu puţine 
Vorbe barbare : a fost tocul de vină, nu eu . • Dar, ca să nu pierd de tot deprinderea limbii latine, 
Mut spre-a nu ajunge al meu glas pentru graiul străbun, 

Singur cu mine vorbesc, rostind desvăţate cuvinte, 
A meşteşugului meu triste unelte reluând. 

Astfel cu gândul eu timpul pe-aci-mi irosesc, priveliştea 
Răului meu în ăst chip ~ndepărtând pe cât pot. 

Prin poezie eu caut uitarea restriştelor mele 
Şi-s mul(umit de câşţig astă răsplată prin ea. 
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OAMENI SI STĂRI DIN TOMIS • 
Tristia V, 1 O 

Motto: "Barbara me te/lus et inhosplta litota Ponti 
Cumque suo borea Maenalis ursa videi". 

-. Trist 111, 11, 7-8. 

lstru-a' ngheţat de trei ori, de când înti duc traiul în Tontis, 
Unda Euxinicei mări s'a întărit de trei ori. 

lnsă îmi pare că ţara eu nti-am părăsit tot de-atâţia 
Ani, câţi . duşmanul grecesc a'mpresurat p,e Troeni. 

Vremea se scurge-~şa 'ncet de parcă e încremenită; 
Parcă cu paşi prea domoi anu-şi încheie-al său drum. 

Nice solstiţiul, vara, nopţile nu înti scurtează, 
Nici nu înti face mai ntici zilele iarna cea grea. 

S'o fi schimbat pentru mine -· pesemene - a firii tocmeală, 
Oe înti ntăreşte orice, grijile niele lungind. 

Oare-şi ntai ţine obşteasca vreme fireasca ei cale, 
Doar pentru mine mai trist clipele ei picurând, 

Când îs cuprins de limanul numit pe nedrept Euxinus, 
Şi de sinistrul .1) - pe drept - ţărnt al sarmaticei ntări? 

Neanturi puzderie'n juru-mi cu crunte războaie~anteninţă, 
Care-o ruşine socot dacă din furt nu trăesc. 

Sigur l'lintic nu-i afară şi e apărată cetatea 
Doar prin un scund meterez şi prin poziţii fireşti. 

Când te aştepţi n1ai puţin, ca un şoint se repede du~manul ; 
Nici n'apuci bine să-l vezi, şi a fugit cu-al său plean. 

Poarta, deşi e închisă, culegi de pe stradă adesea 
Unse cu otravă săgeţi, ce au sburat peste zid. 

Doar câte unul cutează pământul să lucre: _ sărmanul 
Ară c'o ntână pe plug şi cu cealaltă pe arc. 

Cântă 'ncoifat pe-al său nai ferecat doar cu smoală, păstorul 
Şi de războ~ie se tem oile-aci, nu de lup. 

Zidul abia ne păzeşte şi chiar între noi ducem teama· 
Liftei barbare de-aici amestecate cu greci. 

Căci locuesc împreună cu noi deavalma barb1;trii, 
Cari'n oraş stăpânesc cele mai multe clădiri. 

Dacă de ei nu ţi-e frică, dar scârbă îţi fac, când cu sarici 
Vezi coperit al lor trup întpăroşat şi miţos. 

Chiar şi aceia pe cari îi crezi că~s de viţă grecească, 'n 
Loc de costum străntoşesc poartă nădragi persiani. 

Ei se 'nţeleg între ei printr'o limbă ce-i leagă 'ntre dânşii ; 
Eu doar prin semne le-arăt ceea ce vreău să le spun. 

1) Sinisier inseantnă în latineşte stâng. De aci de rău augur, blestentat, 
sinistru. In rontâneşte nu se poate reda jocul de cuvinte din text. 
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Eu sânt aicea bărb~r. căci nu-s priceput de niciunul; 
Oraiul latin, când l'ăud Oetii, prosteşte surâd. 

fără sfială, în faţă, de rău mă vorbesc - cred - l:idesea; 
Poate mă în vin uesc pentru că sânt surghiunit. 

Ei tălmăcesc im-potriva-mi Qrişice semn de afirmare 
Sau de negare al meu, când la 'ntrebări le răspund. 

Apoi dreptatea aicea prin ilable-şi fac, cu de-a sila; 
lncă adesea în for până la sânge se bat. 

O, nemiloasă Lachesis, că nu îmi scurtaşi .din urzeala 
Vieţii, când .zodia mea nenoro~tă văzuşi t 

Astfel mă plâng, o prieteni, că nu vă văd chipul şi ţarâ-mf 
V J V • 

Şi ca fusei exilat printre salbatecii Schiţi. 
Orele pedepse amândouă ·t Pe drept surghiunit fui din Româ. 

Poate că .nu meritam într'un asemenea Ioc. 
Ce tot vorbesc eu smintitul ? Viaţa să-mi pierd eram vrednic, 

Căci pe divinul Ce.zar., fără să vreau, i-am jignit. 

SCRISORI DIN PONT I, 8 
LUI SEVERUS 

lntemeerea oraşului Aegisos (Tulcea) 

Scumpe· Severus, primeşte această utare trimeasă 
De un prieten iubit.- de către Naso al tău. 

' Nu mă 'ntreba ce mai fac ! Ai plânge, când totul ţi-aş spune. 
Ţi:.oi zugrăvi doar pe scurt soarta-mi de-aici; e destul, 

Fără de pace, în mijlocul armelor, fără 'ucetare, 
Viaţa ne-o ducem, hârşi1i de către Geţi cu război. 

Dintre atâti surghiuniţi doar eu-3 şi soldat în exilu-mi ~ 
La adăpost sânt ceilalţi (fără de pismă o spun). 

Şi ca să fii cu al meu poem mai lipsit de pretenţii, 
Află că vetsuri citeşti scrise de-un om înarmat. 

Lângă a' Istrului maluri cu două numiri, ewo cetate 
Veche, 'ntărită, într'un loc unde abia poţi sui. 

Dacă pe-aî ei cetăţeni îi crezi, Caspianul Aegisos 
I-a aşezat şi-a numit castrul cu numele său . 

Getul cel crunt, după ce prăpădi pe Odryzi fără veste, 
L-a cucerit şi 'ncercă âpoi s'atace pe crai. 

Craiul, de neam amintindu-şi, pe care-l cinsti prin virtutea-i, 
Fără zăbavă porni cu numeroşii-i oşteni 

Şi' a'a intors după ce în sânge-a scăldai vinovaţii ... . ' ' . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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DIN PONT III, I 
SOŢIEI SALE 

Peisagii din Pont 

Motto ; ,,Li1us ad Euxinum ... si quis mihi diceret „Ibis, 
,,el metues, aTcu ne feriare Ge1ae", 
,.i, hibe" dixissem, purgantes pec1ora sucos, 
.quidquid ef În 1o1a nascifUT Anficyra". 

Ex. P. IV, 3, 51-54. 

'Mare, brăzdată întâi de vâsla lu i lason ş i ţară, 

Care l i psită nu eşti nici de duşmani ş i zăpezi, 

~u va să vie o vreme în care pe voi, eu, Ovidiu, 
Vă voi lăsa pent ru'un loc de inimici mai ferit ? 

Oare în ţara aceasta barbară trăi-voi intr'una? 
Scris mi-e să fiu îngropat in tomitanul pământ? 

Cu supărare nu-ţi f ie, deş i supărat eşt i întruna, 
Pontule, tu, bânt uit veşnic de caii duşmani, 

Cu supărare nu-ţ i f ie, dar tu cea mai mare durere 
Eşti a surghiunului meu : tu suferi nţa-mi măreşti I 

Nu simţi nici vara încins/:\· cu înflor itoare coroane, 
Nici al cosaşulu i t rup gol niciodată nu-l vezi, 

Nici cu ciorchine de struguri toamna vreodată te 'mbie: 
Geru l grozav e aci stăpăn itor peste tot. 

Mările tu le încing i cu lanţur i de ghiaţă şi-adesea 
Peştele 'noată închis sub un talaz întăr i t. 

N'ai nic i fântâni, decât doară de apă de mare, pe care 
Bănd-o, nu şt ii dacă-ţi ia setea sau ţi-.o va spori. 

Prin nesfârşitele câmpu r i arar un copac, Şi acesta 
Neroditor, căc i şi-acest loc 'e·o mare de-altfel. 

Nu cântă pasări pe-aici decât doar - căci păduri nu exista 
Cănd din al mări i sărat va l vreuna bea câră i nd, 

Tristul pelin pe pusti ile câmpuri cu groază priveşte, 
Rod ce-i aşa potriv it pentru-acest loc amărât, 

Nu uita apoi şi teama, căci zidul de duşmani bătut e 
Şi cu ven in ucigaş unse-s săgeţile-aici. 

Unde mai pui că depar te sântem de orice drumuri pe care 
ln siguranţă să poţi merge pe jos sau in năvi. 

Nu-i aşa dar de m irare că, urând, să pun capăt acestor 
Nenoroci r i, tot mereu cer un alt loc de surghiun • 

.... ~··················~····· 
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SCRISORI DIN PONT III. 8 

LUI FABIUS MAXIMUS 

Sărăcia dobrogeană 

Ma ,nlrebam cam ce Jar, sii-h aJucă eminle Je grija- mi,. 
~1, ,li lrimealii acesl câmp tomi~an ar pulea. 

V ReJ.nic eş,h lu Je argin~ şi mai vreJnic Je galbenul aur, 
Dar he-aceslea îh plac cânJ le Jai însuh ce Jar. 

Locurile-aslea, Je allreL n'ascuoJ prehoase melale , 
Chiar şi plugarul obia poale-a le-ara Je Juşmani. 

1-laina-h aJes fu ornală cu slroluctloere porfiră, 
lnsă L, ~ormul sarmal purpură nu poh vopsi. 

Aspre e .lâna pe- aicea şi nu a 'nviilel lomilana 

Norii a se folosi Je al Minervei slabiv. 
Grâu şi bucale râşnesc femeile-ad 

1

n loc Je lâno, 
laro pe creşlel aJuc i:ipa în vase acas. 

Nu e'mbrăca~ aci ulmul cu vile bogale'n clorc~ine, 

Nici n 'o so veri aici pomi încovoia~i Je al lor roJ. 
Î rislul pelin Joar mai cre,şle pe-acesle hiJoase meleaguri 

Locul, prin roJul sou chiar, spune câl e Je -amar. 
Drogoslea mea Jeci niaica pe-a' Ponlului lormuri J in slânga: 

Nu a gosi~ spre-ci'h pu~ea he ~rimile ca Jar. 
Î oluşi, sarmale sogeh închise 'nlr'o lolbo lrimilu-h : 

~ie cu sângele-a lor lăi Juşmani să le ':nbujorezL 
!.,la ce corh şi conJeie <1re linulul acesla , 

Ială ce Muze aci, în acesl loc înţloresc ! 
Daru-mi, Jeşi-i aşa mic şi Jeşi cii-l lrimel mi-e ruşi ne, 

Î ohlşi, eu rogu- le mult nu-l lua în nume Je rău ! 

SCRISORI DIN PONT IV, 7 
LUI VESTALIS 

Lupte la Aegisos. 

Pentrl.{că fost-ai trimes la a'Pontului unde, Vestalis, 
Ca rânduială'n acest loc de sub Pol să aduci, 

lată, de faţă fiind, ln ce glie tâniesc vezi tu însuţi. 
Astfel tu martor vei fi că pe nedrept nu mă plâng. 

Vorba-mi prin tine de-acum o să aibă temei şi crezare!' 
Tânăr de neam, ce te tragi din voevozci alpini. 

lnsuţi doar vezi 'cum de ghiaţă 'ntărit s e acopere Pontuli
lnsuţi doar vezi cum de ger vinul în vas a'ngheţat. 

Insuţi doar vezr cum lazygii, boare fioroşr, prin miilocul 
ApelCJ r lstrului duc carul lor greu încărcat 

Vezr cum odată c9, fierul aicea se-aruncă otrăvuri, 
Astfel săgeata având două a morţii pricini. 
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Dacă măcar le vedeai doar cu ochii tu toate ae.estea, 
lnsă tu le-ai cunoscut toate pe propriu-ti risc. 

Fost-a! uumit primipil l) trecând prin atâtea primejdii; 
Astfel primit-ai pe drept rangul ce-l luaşi de curând~ 

Chiar dacă titlul acesta ţi-aduce to.toase, virtutea 
lnsăşi mai mare-i decât gradu l ce ţie-1i fu dat. 

Lucrul acesta nu-l neagă nici Istru, a căruia apă 
O. înroşi al tău brat, sângele getic vârsând. 

Nici nu îl neagă Aegisos, ce, recucerită de tine 
Ştie c'a' sale 'năl1imi nu îi pot fi de-ajutor. 

Căci-apărat nu ştiu dacă de om sau de fire mai bine -
Castrul cu fruntea în nori· stă pe o culme aşezat, 

De la Sithonicul rege îl luase duşmanul năprasnic 
Şi 'nvingătoru-1 ţinea, astfel răpit, pentru el, 

Până ce-adus pe-ale Istrului valuri Viteliu declară 
Ge1ilor luptă, pe-ai săi bravi militari rânduind 

Ţie, vlăstar plin de vlagă al mândrului Donnus, acuma 
Rându-ţiveni să înfrunţi aprigul iureş duşman. 

Recunoscut de departe prin strălucitoarele-ţi arme, 
Tu te fereşti să-ţi ascunzi faptele mari, bărbăteşti. 

Şi, voiniceşte păşind, înfruntând şi ţinutul, şi fierul, 
Pietre mai multe tu rabzi chiar ca al grindine! 2til. 

Nu te opreşte nici ploaia de suli(i svârlîle 'mpotrivă-ţi 
Nici otrăvite săgeţi cu al. năpârcii venin. 

De ale săgeţilor pene vopsite sburlit îţi e coiful, 
Nu-i nici o parte din scut fără de zgârieturi. 

De lovituri nu-i ferit pe de a'ntregul nici trupul tău însuţi ;. 

lnsă durerea ţi-o µiţi, faimă când vrei să câştigi. 

Astfel la Troia, se zice, în faţa greceştilor nave 
De-ale lui Hector făclii Aiax pe-ai săi apără. 

Dreptele când se 'nc leştară, aproape venind, iară lupta 
O hotărâ de acum paloşul cel ascuţit, 

Greu e să spun ce isprăvi mai făcu vitejia-ţi acolo, 
Cum şi pe cine, şi câţi duşmani atunci ai ucis. 

Victorios tu călcai grămada căzută sub spada-ţi 
Şi cu piciorul păşeai peste mormane de Ge1i. 

După a1 primului pi1 exemplu se luptă recrutul, 
Răni o mulţime 'mpărţind, multe la rându-i primind.

lnsă cu-a ·ta vitejie atât întrecut-ai pe alţii, 

Cât îi întrece Pegas, când se avântă, pe-alti cai. 
Aegisos este învinsă, Vestalis, şi faptelor tale 

Martor deapuruţi va fi cântecu-acesta a l meu. 

ei0 oooooooo
00 

•ooOOOOOO C)C>CI 

1) Centuriion al primei companii din o legiune, rang care se bucura 
de privilegii speciale. 
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.. 
STIRI DIN PATRIE 
' 

O tainiţă săpată în inima pământului este o locuinţă în
căpătoare pentru patruzeci şi cinci de ostaşi. Interiorul ei este 
-simplu. Sus, tavanu-i făcut din trunchi de stejar necojiţi, de
asupra cărora s'au îndesat patru metri de pământ. Pereţii sunt 
căptuşiţi eu scândurile afumate ale unui tavan. Un pat de nu
iele, lung cât bordeiul şi larg cât jumătatea. lui, odihneşte încă 
trupurile a patru ostaşi cari au fost de veghe într'un post îna
intat dintre reţele. 

E dimineaţă. Câncţ uşa se deschide în ,şanţul dublurei, 
sus de tot se zăreşte o făşioară de cer cu nori grei de toamnă, 

I 

stăruitori veşnic în apropierea pământului. Atunci abia mai pă-
trunde un pic de lumină gălbuie a toamnei. 

In firida f ăcută'ntr'un perete, ard gătejele uscate. O lumină 
fâlfâietoare .stric~ vraja întunericului "şi luminează pe ostaşii 
cari stau turceşte pe podele şi vorbesc. .~ 

Sunt două săptămâni de când Noembrie, aspru şi schim
bător, a scoborât pe'ntinderile pământului. Cei dintâi fiori te scu
tură şi cele dintâi junghiuri te strâng. 

Undeva, prin apropiere, în liniştea dimineţei, clămpăneşte 
o mitralieră. In depărtări, un tun bubuie când şi când. fncofo, 
nici un .zgomot, nici o mişcare. Zarea toată a'ncremenit sub 
blestemul de plumb al toamnei. 

In bordei năvăleşte~plutonierul rezervist. In mantaua fui largă 
-el aduce un pic din aerul uscat al pădurii din spatele frontului. 

- Băeţi, , echipa rea I 
Inapoia lui se'ngrămădesc alţi ostaşi, cu feţele roşii de 

iugă şi ger. Adormiţii se trezesc şi cu toţii îşi îndeasă lucru
·şoarele în răniţi. Dar o simţire duşmană îi stăpâneşte. 

- Iar o'ntindem la drum, măi fraţilor I Şi pe feţele tutu
rora stăruie părerea de rău că părăsesc o locuinţă în care, bună 
:sau rea se, deprinseseră. 
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Mai iute, că pe )a 11 trebuie să luăm în primire nişte 
tun uri ruseşti ! _ 

La auzu) acestor vorbe, toţi se'nveselesc. Mişcările devin. 
mai repezi şi în câteva clipite sunt cu sacii pe şolduri şi, cu 
raniţele în spinare, se scurg încetişor pe şanţu) de evacuare ·în 
spatele frontului. 

Drumul este greu şi merge numai prin · pădure. De fapt, 
este doar albia accidentată a unui vechi părâu secat. 

Şi pretutindeni sunt rămăşiţele unui război crâncen. Tuburi 
de obuze şi obuze întregi. bombe, bombarde şi mine, s'amestecă 
Ja o )altă cu tot felul de cartuşe, cu puşti strâmbe, rupte sau 
numai ruginite. Şi )a tot pasu) sunt bogate resturi de trupuri 
omeneşti. 

ln umbra stejarilor de pe lături sunt multe mormane negre. 
Sub ele, cei mai viteji ostaşi dorm somnu) de veşnică mulţu
mire sufletească. De sub o moviliţă, mai mult de frunze putre
zite, ies doi bocanci grosolani, cu ţinte noi pe tălpi şi cu pot
coavele netocite încă. Sub vitregia vremurilor, vârful unui bo
canc a putrezit şi două degete cu unghiile mari şi negre au 
ieşit în lumina pădurii ca două flori oribile. . . Mai la vale 
patru moviliţe păzesc un mormânt cu grilaj şi cruce. Lângă 

eJe, mai în interioru) pădurii. e un mormânt grosolan. Pământu) 
este aruncat fără de . regulă, dar o cruce nouă este'nfiptă Ja că
pătâiul lui.. Ea este cioplită cu securea şi pe braţu) ei, un ostaş 
care de abea îşi mai aducea aminte că învăţase să scrie, şi-a 

m1,1iat pJaivasul chimic de mii de ori în gură şi-a semnat aceste 
vorbe: 

.,Aici odihneşte trupul unui ostaş român mort căzând ghiu
leaua preste el". 

Ce) care aruncase pământ peste trupu) măcelărit a) unui 
necunoscut şi care mai târziu i-a'nfipt şi crucea la căpătâi, şi-a 

făcut o creştinească datorie. Pe cât îi ;,unt slovele de încurcate 
şi cotite, pe atât i-a fost sufletul de luminos. 

De cine ştie unde, s'a desprins un craniu omenesc şi sta 
rostogolit Ja vale până ce s'a oprit într'un colţ de stâncă. Are 
patru dinţi lăturalnici de aur şi, după smocu) de păr bălan, ce 
tot se mai păstrează pe o tâmplă, pare fi al unui aliat. Dar 
cine mai ştie ! 

* * * 

www.ziuaconstanta.ro 



-300-

După un ceas, văjoag.a se deschide într'o v.:ale mult mai 
largă, ale cărei pante sunt acoperite cu mesteceni bătrâni. Os
taşii întorc la stânga şi merg în susul văii, care se strâmtează 

până ce se termină la pqalele unui deal împădurit. 
Aici şi-au aşezat Ruşii tunurile şi bordeele. lor. 
E vremea libertijţii. Soldaţii aQ vândut caii, sau i-au lăsat 

să piară de foame, iar despre fiinţa tunurilor nici nu vor să 

mai audă. Unul câte unul au plecat. La front au rămas doar 
ofiţerii şi câţiva dintre cei ce se temeau de o întoarcere a 
sorţii. 

Sosirea Românilor este o uşurare pentru toţi. Ofiţerii vor 
avea de acum siguranţa vieţii lor ; fraţii ruşi, pentru că se simt 
scăpaţi de răspunderea unui bagaj. supărător. Ei îşi vând ulti
mele lucruri nefolositoare şi, numai cu ceainicile de tinichea în 
mână, o pornesc legănaţi către îndepărtata lor ţară. Şi, din 
treacăt, aruncă priviri dispreţuitoare Românilor, cari stau, vorba 
Rusului, smirnă lângă negrele guri ale marilor tunuri. 

- Ce dracu le mai trebuie ăstora război. când pacea este 
aşa de bună? 

Şi 'plecau îngrijoraţi. ln urma lor rămâneau bordeele din 
creasta dea1ului părăsite. 

Ziua trecu numai de •cât. In cea: următoare, aliaţii se'ntâl
neau prin pădure la tăiat lemne pentru foc, sau la izvorul cu 
apă de băut. Ei se împrieteniră curând. De câte ori îşi deschi
deau gura însă Ruşii, s·e plângeau numai de lipsa de ştiri 
din patrie. 

- Voi veniţi de pe front. Acolo aţi vorbit cu Nemţii! ... 
Pqate că v'au dat şi gazete... N'aţi putea să ne spuneţi şi 

nouă ceva noutăţi ? 
- Noi nu prea avem timp de politică! Dacă ne cade în 

mână o gazetă, noi facem ţigari cu ea ! Numai ofiţerul nostru 
le citeşte în fiecare zi. 

Căutară dar să se apropie de plutonier. De câte ori îl' 
vedeau trecând, îl salutau cu respect. Câte unul da ajutor or
donanţei la t'ăiat lemne sau cărat apă. Dar, cu toată încredin:. 
ţarea ce o căpătaseră că este „luci ciolovec" (om bun), totuşi, 

nu îndrăzniră să se apropie de el. 
Dar vorbele grele ce se şopteau printre ei, i-a silit să facă 

un pas mai departe. lntr'o seară, pe când plutonierul rezervist 
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stătea la gura sobei cu teancul de gazete alături, pe uşă se ivi 
un rusnac. 

- Cu buna seara vorbi el răspicat. 
lnmărmurit plutonierul îl privi îndelung. Culoarea feţei şi 

părului, care erau negre, forn1atul nasului şi al frunţii şi nimic 
din făptura lui nu arătau a fi Rus. 

' - Dumneata . . . Rus ? . . • Peste putinţă! ... 
- Sunt din Făgăraş, Domnule! Am fost prizonier la Ruşi, 

tocma la Sibir J Dar nu m'a răbdat inima să huzuresc de bine, 
în timp ce fraţii mei mor pe front! M'am înscris atunci volintir 
în al douzecilea regiment de artilerie rusă ! 

- Bine ai făcut ! Aşa lucru, numai un Român putea! 
- Domnule, fii bun şi'mplineşte rugărnintea camarazilor 

mei şi citeşte-le veşti din Rosia. 
- Să-ţi dau cele din urmă ziare ! 
- Nu! Să mergi Dumneata la noi! Vei face multă plă-

cere camarazilor! 

Românul gândi la câtă distanţă pune cel mai n1ic ofiţer 

între el- şi soldat şi, pentru ca să nu lase o arnintire tristă Ru
şilor, primi chen1area soldatului, luă la subţioară un teanc de 
gazete şi porni. . 

Bordeiul în care . intrară era de bârne, lipit pe dinăuntru 
şi bine văruit. Avea geamuri dintr'o singură bucată, paturi pe 
capre de lemn, cu saltele şi perne de pae, bunătăţi rare, pentru 
acele vremuri. 

Se înserase. Prin cele două geamuri mari pătrundea lu
mina întunecată pe care copacii negri o restrângeau. Un felinar 
rnare cu ulei fu aprins. Lumina lui fâlfâindă păru Românului 
aşa de orbitoare, încât clipi des din gene. 

- Ştiri din streinătate , citi el, iar Ardeleanul Din1itrie 
traducea pe ruseşte. 

Ruşi de prin alte bordee prind a se'ngrămădi. Ei dau 
.,buna seara" şi strâng mâna oaspetelui ca unui vechi c~noscut. 

- Condiţiunile de pace impuse de Gern1ani Ruşilor! 
Toate şoaptele încremenesc. Ochii se'ndreaptă şi capetele 

se pleacă spre cetitor. Unuia i se. pare că nu e lumină multă. 

El se repede până'ntr'un bordeiu alăturat şi vine cu un alt fe
linar, pe care îl aşează în spatele cititorului, pentru ca toată 

lumina lui să se resfrângă pe ziar. 
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Germanii nu vor evacua ţinuturile ocupa.te ale Rusiei~ 
de cât dacă aceasta le va ceda pe timp de cincisprezece ani 
piaţa grâului. 

Un murm·ur de desnădejde şi ele revoltă urmează. Cineva 
scapă o înjură tură puţin obişnuită. 

- Ce-au cucerit ei prin sabie, al lorFsă fie! Pe urmă 
vom vedea noi dacă Ie mai putem permite să lie stăpâni pe 
bucăţi din ţara noastră. De altfel au luat numai Litvania şi P.o
lonia, pe care, -odată şi odată, tot trebuia noi să le perdem t 
Dar să le dăm şi pâinea copiilor noştri ? . . . Şi altă înjură

tură urmă. 

- ·Camarazi, le vorbi Dimitrie, cu faţa îmbujorată de sân
ge; camarazi mai vi:eţi pace cu Nemţii ? ... 

Dar camarazii nu mai aveau gură. Tăcerea care se stabi
lise în bordţiul cu lumina fâlfâietoare, era o tăcere grea, plină 

de îngrijorare, plină de taină? ca însuşi viitorul ţării lor. 

• 
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Mihail Pri.copie 
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MINUNEA MEA NECUNOSCUTĂ 

Mtnunea mea necunosculă, · 
Îu ntci nu şLt câl le iubesc: 

o Via~ă le-am puPlal În sunet 

$t-abta acuma le 'n~âlnesc. 

O vtahti le-am chemal la pieplu-ml 

Cu bPate 
1

nllnse, cu och t lr>tşli, 
$t nu şltem nici cum ~e chlamă 

$t nlcl măcaP dacă e~tşl_L 

Acum chtaP că le am apPoape, 

Mă 'nlPeb dacă-l adevăPaL 
Opt dacă numal ml se paPe, -

Aşa de muU le-am aş~ep~al ! 

Unde-al ~os~ dusă până-acum ? 

ln car>e lume-ai Pălăci~ '? 

De, 8opul meu , pPibeag la ~lne, 

N ici un ~loP n,u h-a v.oPbtl ? 
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·oă-ml mâna S

1

0 sărul - şi ochii, 

~ă am tluz.ia măcar 
·Că lunga asla aşleplare 

N >a ţosl să ţie în zădâr . . 

O cltpă numai - şi . mă lasă 
D-in nou cu suţlelul pushu .. . 

·re-am aşleplal alâla vreme/ 

Îe~am înlâlnJ aşa L~rzLu I 
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Analele Dobrogei 

TRIOLETE 

I. 

Sub vraja ceru lui senin 
Când stele triste licăresc 
Un vers iubirei stinse 'nc llin 
Sub vraja cerului senin I 

Şi'mi pare că din nou trăesc 
Cu drag, acelaş dulce chin 
Sub vraja cerului senin 
Când stele triste licăresc I 

ll. 

Din port, spre larg, pornesc uşor 
Corăbii - vise ce plutesc -. 
Cu ele duc un veşnic dor ••• 
Din port1 spre larg, pornesc uşor ..• 

Şi-atâtea inimi ce iubesc 
Rămân plângând11n urma Jor .•• 
Din port, spre larg, pornesc uşor 
Corăbii - vise ce plutesc I 

• HI • 

Cununi în toamnă-am împletit 
Să duc iubitei mele : 
Din flori ce•o clipă au trăit 
Cununi 1n toamnă-am împletit. 

Dar drumul trisţ, cu ele, 
De-atunci, nici astăzi nu-i sfârşit •.. 
Cununi 1n toamnă-am împletit, 
Să duc iubitei mele I 

Al. Gherghel 

20 
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SONET 

~lorl albe, ţlori de seră, parţumale1 
Ce-ah ţosl de-l:Jn zeu nebun, cândva, născu.le 
Să 

I 

npodobth iubirlle lăcule 
Ce dorm pe veci în versuri caden~ale, 

~ lorl albe, Rort de seră, rlo„1 căzule 
Jn rllmul menuelelor ullale, 

~au v0l ce -a b rosL adesea, pro~ana~e 

$l sclave lacrimelor pre~ăcule, 

~lorl a lbe ce-ah lrăll o veşnlcle 
ln clipa desmlerdă rllor savanle 

Pe sânurl de ţecioare şl bachanle; 

Doar vol ah ţosl şl plâns şi comedie, 

Ah râs, cândva, abia mi-aduc amlnle ... 

$i azi, uile le, plâng.eh pe morminle ! 

\ 

Al. Gherghel 
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• 
VERSURlLOR MELE 

Nimicuri dulci, cântări de jale pline, 

Ce-mi ap,ăreţi din f lle 'ngălbenlte 

Când răsfoesc prin vecl\ile caete, 

O lume 'ntreagă de dureri secrete, • 

t)e 'ncl\ipuiri, de visuri aurite 

Şi de decepţii deşteptaţi în mine. 

Cu anii în trec-ut voi mă întoarceti: 
' 

Cât de pustie mi-a fost viata toată 
' 

Şi cum s 'a scurs ca valurile 'n rânduri! 

Cetindu-vă, par 'că mă văd pe gânduri, 

Cu inima pustie, 'ndurerată, -

Şi-o lacrimă şi astăzi voi îmi stoarceţi. 

V'am scris în z:ilele înourate, 

Când ploaia se lovea de cercevele 

Şi toate îmbrăcau culori urâte; 

V'am scris în nopţile posomorâte, 

ln vegl\ea insomniilor rebele 

bin ne 'ntrerupta mea singurătate. 

Şi-am pus în voi revolta stăpânită 

R unul visător, nertorocitul, . 
Care-a luptat cu 'ncredere nebună, 

t)ar care-a trebuit s.ă se supună, 

Cum se supune mortll osânditul 
' 

C'o dragoste de viaţă nesfârşită • 
• 
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Şi-am pus în voi prisosul de. dure.re., 
Ce-mi îneca ~i inima ~i gândul, 

I 

Şi-am pus în voj atâte.8: lacrimi sfinte! 

Voi sunteţi cruci la scumpele. mo_rminte. 
R' viselor ce. le.-am pierdut de-arându~, 

R~a de vii ~i-a~a fără pute.re. 

Cu toate-a voastre. tainice regrete. 

Şi idealuri le. risipite., 
Vă las de-acum uitării cei senine, 

, Nimicuri dulci, cântări de jale. pline. 
Ce-mi apăreţi din file ~ ngălbenite 

Când răsfoesc prin vechile caete. 

QQDQO~DOOOO 
oooO~OOQOil, 
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IUBIRE 
SULLY PRUDHOMME 

Plugarul zise : ,,Ptî inea de-acum h-o . pregăleşle 
Ca nu-h mai dau nimica tn lene daca zaci r 
Iar leselorul: 11~ingur veslniinlele se-h ţaci". 
Zidarul : ,,I a m isbria tn mfine ş i zideşle". 

~ra în vis- $i singur, lesal de loh ai mei, 

.Gonil de lumea 
0

nlrP.agă cu ură şi blesleme, 

Cend înăllam spre ceruri suspinele supreme, 

ln calea mea deodală eşiră nişbe lei. 

Îresar ş i văd 
Zidarul vesel 

lumina în zorile de-afară. 
Ruero pe scară, sue şi 

Plugarii sprinleni zburde în munca de iloh. 

$ i-am în~eles aluncea ce
0

n lumea lrecă~oare 
Avem nevoe un ul de albul, ţiecare, 
$i din aceasle chpă eu i-am iubib pe lob. 

VOOO~(I Q'OOO 
00000\E}ooooo-

• 

Nicolae Ţimiraş 
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VASUL ZOROBIT 
DUPA SULLY ·pRUDHOMME 

Când vasu'n care moare o verbină 
D.e-un evanta i a fost lovit încet, 
Avea în el o dungul iţă fină 
F ~cută fără zgomot şi discret. 

Dar nemiloasa rană, nevăzută, 
Mnşc~nd pe îndelete din cristal, 
A'ncercuit în calea ei tăcută 
.Frumosul vas din sălile de bal. 

Apa s'a scurs din el pe nesimţite, 
Seva din flori încet s'a isprăvit, 
Verbinele de mult sunt ofilite, 
Nu mai ~tingeţi vasul, că-i zdrobit I 

Când degetele cel'ei · adorate 
ln inimă, discrete, te lovesc, 
O· rană se deschide dintr'odată 
Şi florile iubirei ofilesc 

Fără să ştie nimeni ca te doare, 
Tu simti că rana creşte şi te stingL 
Căci inima pe nesimţite moare 
Şl vasul e zdrobiţ, să nu-l atingi. 

00000~0000 

0000~00000 

Nicolae Ţimir a!} 
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VISUL PJERDUT 

Ah, visul o clipă trăit, iluzie în scrum pieritoare, 
111 suflet aş vrea să-l mai port, ca'n vremi, către seara târzie -
Dar umbra căsuţei pustii întunecă 'ngusta cărare, 

Şi toamna-i aşa de pustie. 

!Şi drumul bătut alte dăţi, o mână duşmană 1-a 'nchis -
Ah, drumul spre largul liman de doruri şi visuri vrăjite! 
O p loae uscată de foi jeleşte pierdutu I meu vis, 

ln plâns de foşniri risipite. 

Odată la piept să mai strâng mânuţa ta, moartă iubită, 

Tu, vis o clipită trăit, iluzie în scrum pieritoare! 
Dar umbra căsuţei pustii întunecă 'ngusta cărare 

Si toamna adoarme mâhnită ... • 

Nicolae Ţimiraş 

' • 

• 
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NINGE ... 

Ning~, ninge. Pesle lume pesle vials cerul ninge 
Inimile sunl Închise,. orizonlul e Închi~. 

Prtnlre rulgtt de ninsoare greul viehi ne Învinge, 

$i În surlel ni se shnge 

Visul calJ al rericiret şi-al iubtret noaslre vis. 

$i icoanele din vremuri răsar una ce le una. 
Pe cend venlul bal~'n geamuri şi se vaelă meh.nil, 

·- Cum nu sunlem mai aP,roape, draga mea de loldeauna, 

. Ca să risipeşh rurluna 
Cu privirea la senină - cer de vară lin tşhl ! ·. 

J:ocul a muril În sobă, Înlr'o haină de zăpadă, 
Cum pe viata de-aUădală nepăs~rea s

0

a Înhns ... 

Ce~e vise ne
1

mplin ile au căz.il uilăre i pradă, 
lngropenduJe grămadă, 

Pare că de când e lumea pesle groapa lor a nins• 

Cen~ecele mele lrisle, visele de biruintă, 
SuHelul de allădală aş dori să-l reÎnviu, 
~ă mai siml şi-acum, în ore de veghere ş i căinlă, 

Cel amar şi surerintă 
A lră it odinioară şi-a muril rără să şhu . .. 

Ninge, ni!'lge; - pesle lume, pesle viată cerul ninge . -
$t uilarea se coboară pesle loale ca un vis, 

ţocul a muril În sobă, ca un sunel ce se shnge, . 

Pe când venlul ~a/că plenge 

Pe mormenlul rericiret noas lre care s'a Închis ... 
Nicolae Ţimiraş 
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MAMA 

Trosnesc ferestrele de ger 
Şi vântul şueră cu toane. 
O candelă, într'un ungher, 
Mâhnită arde la icoane. 

Vorbim arar, vorbim încet, 
Căci e bolnavă biata mamă. 
ln vechiul zid · e un portret 
Ce ne priveşte dintr'o ramă. 

E fiul ei ... Cu graiul stins, 
lncât ab.ia îi prinzi cuvântul, 
Ea zice înecată'n plâns : 
.. Aş vrea să-i mai revăd mormântul''. 

Şi vorbele sunt slabe, moi, 
Topite. de dureri ş i rare, 
Că lacrimile curg şiroi -
Şi'n casă-i liniştea mai mare. 

Nu îndrăznim nici un cuvânt, 
De teamă că-i mărim durerea -
Şi cu privirile'n pământ, 
Sfioşi, parc'ascultăm tăcerea .. . 

"Departe, părăsit în văi, 
Pe groapa lui acuma ninge .. . " 
Ea ar dori la căpătăi, 

Când sufletul de dor· se stinge 
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Să poată plânge ne'ntrerupt, 
Cu glas de vânt în cimitire, 
Oclorul ei din suflet rupt, 
Pe veci pierduta ei lubire . 

. :·. ln prada crudelor dureri, 
Adoarme de vegheri slăbită. 
Clipind bolnavă, în ungher, 
Se stinge candela mâhnită. 

Nicolae Ţimiraş 
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CA.NALUL NAVIGABIL DE LA CERNAVODA LA 
CONSTANŢA ÎNTRE DUNĂRE ŞI MARE 

Un produs nu are valoare decât atunci 
când acel produs este transportabil. 

Henry Ford 

I. 

Situaţia geografică â României în sud-estul Europei - aşa 
cum ea îşi are scăldată coasta de răsărit de apa Mării Negre -

I 

i-a dat putinţa ca, pe întinsul acestei Mări, să-şi creeze drumuri 
de legături maritime cu toate continentele. 

Dunărea se asociază ca un tovarăş de valoare şi deschide 
în cuprinsul Ţării calea navlului fluvial, pe care îl preumblă şer

puind prin tot centrul Europei, deservind numeroase ţări industriale. 
Către partea de apus, nu departe de isvoarele sale, Dunărea se 
leagă cu apele· Rhinului, care fug de se varsă în Marea Nordului. 

Poziţiunea ţării noastre lămureşte pe deplin ochiul observa
torului şi-i arată că, pe deoparte făşia Mării Nordului reprezintă 

unul din cele mai de seamă câmpuri ale cornerţului maritim, iar 
de alta c.ă România, cu faţada spre întinsul Mării Negre, se pre
zintă ca o a doua faţă a acestui sistem de comerţ şi formează 
astfel vis-a-vis-ul Mării Nordului, având ca trăsură de legătură 

Dunărea, care brăzdează centrul Continentului. . 
Intre Marea Nordului cu portul Rotterdam, care fiinţează 

drept capăt în nord-vestul Europei pentru debuşeuri maritime şi 

fluviale şi Marea Neagră unde portul Constanţa reprezintă un alt 
capăt cu privirea liberă către Levante, Egipet, lndii şi Orientul 
depărtat> va trebui să se stabilizeze o legătură directă între am
bele Mări, întrebuinţând Dunărea ·ca arteră. Opera aceasta va fi 
tradusă în fapt atunci când între Dunăre (Cernavoda) şi Marea 
Neagră (Constanţa) se va tăia un canal navigabil. Un asemenea 
canal va eluda în acelaş timp şi piedicile opuse de bara de alu
viuni de la Sulina. 

·www.ziuaconstanta .ro 
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Constanta este port maritim de. prima categorie ; ef este des
chis vapoarelor pe tot timpul anului; dispune de toate înlesnirile 
care să-i creeze cea mai largă desvoltare în viitor şi să-i permită 
de a primi în magazii, depozite, silozuri şi cheiuri toate felurile de 
mărfuri ce-ar veni din basinul de răsărit al Mediteranei, pre~um 
şi p·e cele de pe coastele oceanelor Inţiian şi Pacific. 

Produsele sosite din Ţările depărtate şi care ar avea ca des
ti.natie R.omânia şi statele din centrul şi apusul Europei (Ceho
slovacia, Ungaria; Austria, sud-vestul Germaniei, Belgia, Olanda 
şi chiar Franta) fiind debarcate la Constanta, vor · întâlni pe aci 
ce-a mai scurtă cale între locul de producţie şi cel al destinaţiei, 

dacă socotim cal\alul navigabil Cernavoda-Constanta drept fapt 
împlinit. 

O a doua parte a pi;oblemei transporturilor ni se înfăţişează 

de asemeni sub cel mai prielnic aspect şi anume, atunci când ar 
ii vorba de produsele fabricate de ţările industriale · din centrul 
Europei şi a căror desfacere ar reclama pieţele Levantului ca şi 

eele din Extremul Orient. Aceste mărfuri se vor s<;urge pe calea 
deschisă a Dunărei şi a Canalului Cerna-Voda-Constanţa. Ele 
vor scurta drumul Egipetului şi lndîilor în o măsură considerabilă, 
înlăturând ocolul 1\llării Mânecei, Oceanului Atlantic şi Mării Me
diterane. 

Rotterdam şi Constanţa vor comanda la extremităţi bulevardul 
·nuvial al Dunărei, care străbate numeroase şi bogate Ţări din 
Europa. Ambele aceste două centre maritime fluviale vor atrage 
către ele vapoarele încărcate care navigă pe Oceane pentru a aduce 
furnituri Europei centrale şi, paralel cu această înlesnire de ab
sorbţie a produselor, Rotterdam şi Constanţa vor servi ca răscruci 
celei mai ieftine şi mai scurte căi pentru transportul mărfurilor fa
bricate de Ţările industriale europene, care şi le vor trimite către 

răsăritul lumei. 

II. 

In studiile proiecte ce-am . publicat în ))Analele Dobrogei" 
despre canalul navigabil Cemavoda-Constanţa 1), am arătat în
tr'un tablou detailat toate dimensiunile lucrărilor de săpături, tu
neluri, cheiuri, zidării, pavage, apoi construire.a portului de la 1\o\are 
al canalului, lucrările de complectare, prizele de captare la Dunăre, 

1) ,,Analele Dobrogei": No. 111 {1922) şi anul VIIJ {1927). 

( 
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pofţile-batage, basinele-porturi în drumul canalului, uzina cen
trală electrică de Ja .l'v\egidia. etc .... lângă care am adăogat pre
ţurile respective. 

In acest articol sumar voiu arăta rezumatul capitolelor im
portante-. • 

1. Lungimea totală a canalului navigabil Cernavoda-Con
stanţa este de : 60.200 m. dintre cari : 

a) 41.400 m. 1. dealungul văii Carasu (Cernavoda-Saligny,
Megid ia,-.l'v1urlatlar-Valul Traian - unde cota este 25 m.J dea
supra nivelului Mării), pe care traseu; canaJul va avea deschiză
tura liberă în aer şi cu dimensiunile următoare : 

40 m. lătime la fundul patului, 
8 m. adâncime sub nivelul .l'v\ării. 

Ambele borduri ale canalului sunt prevăzute cu drumuri 
macadamizate de 5 m. lăţime fiecare şi vor servi pentru halajul 
mecanic al şlepurilor. 

b) 12.800 m. (Valul lui Traian până la Constanţa-Mare) de 
traseu, în care canalul intră sub pământ prin două tunele mari
time, paralele şi gemene, boltite în piatră, care urmează o linie 
dreaptă cu debuşeul la Mare în imediata p·arte de sud a portului 
Constanţa, având dimensiunile: 

5 m. ·adâncime sub nivelul .l'v\ării ; 
20 m. lăţime (făşia apei) fiecare tunel; 
14 m. înălţime (cu începere de la făşia de apă) la me

diana bolţilor; 
2 trotoare, câte unul de fiecare tunel, cu lăţimile res

pective de 4 m. 
cJ Două prize-stăvilare de barage metalice, susţinute pe zi

ct·ării-beton se vor stabili la Dunăre la canalul de aducere. 
d) Patru basine-porturi în zidărie (1.000 m. lungime şi 100 m. 

lăţime fiecare) stabilite la Cernavoda, Megidia, Murfatlar şi Valul 
Traian. 

e) Portul maritim de debuşeu al canalului se va construi în 
imediata apropiere a părţii de miaz;i-zi a portului maritim Con
stanţa. El va fi zidit în piatră beton şi este socotit pe dimen
siunile : 

2.000 m. lungime, 
1.000 m. lăţime, 

1 O m. adâncime 
şi va fi înzestrat cu cheiuri, platforme, dane, magazii, linii ferate 
etc, •.• 
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f) Dunărea are la etiaj 8 m. deasupra nivelului Mării şl în
clinarea canalului pe tot parcursul de la Dunăre la Mare va. fj de 
0,129 m, pe suta de metri (0,129 m/oo). Făşia de apă din canal se 
1mbibă la Constanţa cu făşia de apă a Mării. 

g) Viteza de scurgere a apei canalului este de I]laximam 
0,25 m. pe secundă. 

h) Debitul apei pe care-l va vărsa canalul în Mare nu va 
depăşi 120.000 m. c. în 24 or~. 

ij Canalul va conţine un volum de apă de circa 19,648.000 
metri cubi. 

.i) 6 pod uri metalice vor fi aruncate pe~te canalul deschis, 
care poduri vor servi drept legătură de comunicatie intre regiunile 
c.l e pe ambele părti ale canalului. 

k) Una uzină electrică la Megidia (2.000 H. P.) împreună cu 
instalatiile de iluminat electric din porturi şi de pe parcursul ca'" 
nalului deschis şi al tunelelor maritime. 

O Cheltuelile ·cerute pentru realizarea canalului le-am estimat 
la o sumă de aproximativ: 

3.421,813.900 lei, 1) astfel repartizate: 
Lei 406,110.700 pentru săpăturile de pământ, 
,, 1.162,903.200 „ zidării şi pavage, 
,, 868,800.000 „ construirea portului la Mare, 
" 486,000.000 lucrările de complectări ; clădiri şi magazii 

din porturi, pod uri~e peste canal, uzina electrică Megidia. 
Lei 12,000.000 pentru prizele - stăvilar - barage la Dunăre. 

1 
lmi mentin convingerea, după cum am arătat-o în scrierile pre-

UL 

cedente, că înfăptuirea canalului navigabil Cernavoda-Consta\lta este 
uQ lucru cu putinţă şi întocmirea lui va trebui să se realizeze. 

Pe drumul văii Carasu (Cernavoda-Alacapu) terenul are 4 m, 
altitudine fată de nivelul Mării. Săpătura acestui parcurs va fi din 
cele mai lesnicioase. 

I 

1) ln „Analele Dobrogei" anul VIII 1927, pag. 156, rândul 17, se va 
pune: suma de lei 3.421.813.900 1n loc ~de 2.935.813.900, cum din eroare 
am trecut 

După rândul 22 aceeaş pagină se va adăoga : 
, Lei 486.000.000 lucrările de complectări, clădiri şi magazii din por

turi, podurile peste canal, uzina electrică Megidia. 
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De la Alacapu până la Valul.lui Traian (cota 25 m. altitudine). 
trecând prin Murfatlar, terenul se ridică uşor de la 8-10-20-25 m. 
altitudine. Şi pe acest parcurs săpătura canalului nu întâmpină 
niedici de neînvins, natura pământului fiind aluvionară amestecată 
cu prundiş. 

De la Valul lui Traian la Constanţa, terenul se ridică la 
30-40 m. şi atinge cea mai înaltă cotă 56 m. la Palas. 

Pe această porţiune de 12.800 m. vor fi aşezate în linie 
dreaptă tunelele maritime, care vor debuşa în Portul Constanţa, Spăr
tura tunelelor se face în straturi terţiare de slabă rezistenţă aproape 
pe tot cuprinsul lor. 

lV. 

Ţara noastră, având a-şi apăra litoralul de graniţă al Mării 
Negre, îşi va complecta sistem ul de fortificaţii ce se vor stabili 
dealungul coastei printr'o flotilă de viteză, ce ar îmbrăţiş~ cu efi
cacitate un câmp întins în acţiunea defensivă (submarine, vedete 
repezi etc.). 

O asemenea flotilă va pătrunde şi în canal, de unde va ave1 
uşurinţa de a se lega direct cu flotila de Dunăre, ambele flotile 
conlucrând mână în mână. ln portul basin de la Valul lui Traian 
s'ar putea creea o bază navală pentru această flotilă maritimă. 

• 

1 
Odată cu săpătura Canalului, se vor asana bălţile şi mocir-

V. 

lele din Valea Carasu, iar terenul câştigat, bun de cultură, va de
veni productiv. 

. Apa canalului · va soluţiona definitiv problema alimentării cu 
apă potabilă şi menageră a oraşelor Megidia, Murfatlar, Constanţa, 
iar regiunea dintre Dunăre şi Mare, fiind străbătută de făşia de 
apă a canalului, va ajuta favorabil la înlăturarea secetei şi va pre
meni aerul uscat al regiunii. 

VI. ' 

Problema transporturilor fluviale, ajutată în mod eficace de 
reţelele can·alelor, a interesat de aproape toate marile popoare. 
Ele continuă a-i atribui rolul de wrin1ă importanţă în desvoltarea 
lor economică. Germania, Franţa, 13elgia, Olanda, lucrează cu per-
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severenţă la iţele făşiilor de ape, care aduc prosperitatea regiunilor 
ce străbat. 

Marile lacuri din America sunt legate eu Oceanul Atlantic 
prin C.analul ca,e debuşează în Hudson. ln Franţa Rhonul merge 
printr'un tunel maritim (7;000 rn. lungirne) dfrect în portul Mar
silia. Seina şi Rhinul cemunică prin Canalul Marnei. Dunărea şi 
Rbinul nu sunt streine unul de altul. 

Se cunosc multe lucrări similare ca cele impuse tăerii cana-
, lului navigabil Cernavoda~Constanţa şi care au fpst cu folosinţă 

realizate în diferite alte ţări. 

• 

Mijloacele de care dispune tehnica ingineriei au atins în zi
lele noastre înalte perfecţjuni. Ele nu stau imposibile în faţa pie
dicilor naturii şi privesc lucrările de genul celor ce ne ocupă cu 
multă seninătate -şi siguranţă. 

Pentru România, tăerea canalului navigabil Cema:voda-Con
stanţa o întrevăd ca operă ce trebue să fie încadrată în rnarile 
interese de. generalizare şi de consolidare ale Ţării. Unul din 
marile eforturi naţional.e va trebui să fie călăuzit pentru realizarea 
acestei opere. 

10 August 1928. 
Jean Stoenesou Dunăre, 

inginer 

0000~00000 
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OVIDIU 
CĂTRE SOŢfA SA 

(Haec mea, si casu miraris. Trist. 111, 3) 

De 1e-o mira scrisoarea că-i scrisă de strein 
Să ştii că eu mă aflu bolnav şi stins de chin, 
Bolnav pe-un colţ de lume streină, depărtată, 

Nesigur că ce sufer se va sfârşi vr'o dată,,. 

Ce crezi, că îmi cobeşte s1răpuns de-aşa săgeţi 
Nemângăiatu-mi suflet între Sarmati şi Geţi? 
Nici cer mai blând, nici apă cu 'ntins des~ierdător 
Şi nici pământu-aicea nu e atrăgător. 
Nici casa nu mă 'ncape, mâncarea nu-mi prieşte, 

Iar arta lui Apollo, ce vindecă - lipseşte. 
Şi n'am cui spune - o vorbă de ce-mi trece prin gând, 
Si nici vr'o noutate nu-i nimeni aducând • • 

In marginile lumei zăcând pe tristu-mi prag, 
Mă duc cu gându'n urmă Ia cine mi-a fost drag. 
Cum toate te loviră, iubito, le-ai învins, -
In inima-mi p-e chipul acolo singur prins, -
Deşi lipseşti aici eşti, eu pururea te chem ; 
Nici zi nici noapte nu e, să nu„!lJi aducă seom. 
De fine, - parcă-aproape te-aud ... E-un sbuiu joc, 
Ce cu făptura-ţi cearcă să 'nşele-un trist nor«.. 
Iar când e n~buşită şi limba 'n mul guim 
Şi mi-o desleagă sucul CW"at al pidturei;, 
lmi . pare că atuncia ai şi venit, 'Slâpâaâ„ 
Şi că-mi întinzi cu mâna-p şi a speran;_ri ami,i,mi 

Deci căod te 'nşeală viata, 1ll poaJte m.ci m şm 
Că eşti aici cu mine isvor de bmtmin. 
Tu să nu suferi, scumpo, ci oo-a fost :!!.~ aşa. 

Dar ce zic? Ai tu. clipa, ce oa ~ îoUuibii ? 
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De-o fi cumva ca soarta '.il_tplinită, ani sărind, 
Să vezi cum îmi soseşte sfârşitul mai -cur-ând, -
O, cât era de bine, mari zei, să fi 'nvoit> 
Ca în pământul ţăric..mi să mă fi odihnit! 
Poate c'atunci pedeapsa prin moarte se uita, 
Ori de pedeapsă moartea ca fuga mă scăpa. 
De-am fost lăsat cu viaţă, a fost cu gând unic 
Ca exilat eu însu-:-mi vieaţa să-mi ri.dic. 

Aşa dar mai departe nu se va şti de mine 
Si locu-acest lăsa-voiu în ulti·me suspine ? . . 
Nici dorul cel din urmă să n'am cui să mi-l spun> 
Şi nimenea să plângă în clipa când apun ? 
Nici lacrima soţiei pe c;hipul meu crispat, 
Ca sunetu-mi s'atingă să piară 'nrourat ? 
Nici sfat să dau, nici st(igăt s'aud dela cei plânşi, 

Cârid mâna credinci.oasă va 'nchide ochi-mi stinşi? 
Sfârşitu-acest cu lipsă de cele sacre, dară, 
Mormântul fără cinste în ţara cea barbară ? 
S'auzi acestea,. oare, nu-ţi eşi deplin din minţi; 

Şi nu-ţi cutremuri pieptul că ţi se· frâng credinţi ? 
Putea,vei să 'ntinzi braţul spre umbra-mi prigonită, 
Să 'nârepţi spre osânditul chemarea ta iubită? · 

Dar nu-ţi sfâşia faţa şi nici nu-ţi smulge părul, 

Nu-ţi sunt răpit acuma, acesta-i adevărul. 
Când patria aicea m' a aruncat - murii, 
Aceea mi-a fost tn-oartea cea gravă, cea dintâi. 
Iar azi. .. dar nu, tu nu crezi> tu sufletul cel bun, 
Te bucură, prin moarte, cu chinurile-apun ... 
Gândeşte că povara atâtor suferioti, 
Te-a întărit .anume ca moartea-mi să n'o simţi, -
Că piere-odat' cu corpul şi sufletele. noastre, 
Că-al meu pe rug peri-va în flăcările-albastre, 

- Căci de-ar fi ca un suflet să se înalţe 'n sus, 
Aşa precum bătrânul din_ Samos a fost spus, -
Intre sarmatice~ umbre ar rătăci romana,. 
Iar printre mani sălbateci ar îndura prigoana! 

Deci oasele îmi strânge şi ţine-le 'ntr'o urnă 
Ca mort să nu mai sufăr exil. A mea ţărână 
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Să nu oprească nimeni. Pe-un rege 1' a înfrânt 
Tebana - unui fFate ucis s·ă-i dea mormânt. • 
Ca ea pulberea 'n frunze şi-arome să 'nveleşti 
Şi 'n marginea cetăţei eterne s'o zideşti. 
De-asupra scrise versuri să vadă călători 
Pe marmura 'nălţată când trec în calea lor : 
„Eu am fost cântăreţul fugarelor iubiri 
Poetul Naso, jertfă a propriei porniri, 
Dar tu care treci astăzi ş.i a rubi îţi- place, 
Să spui ţărânei mele: Nasone, dormi în pace!" 

Mi-ajunge'7atât. Am scris mari opere, se ştie, 

Şi mai nepietitoare ca monumerife - mie. 
Eu mă încred în ele, chiar de-or fi vătămat 
Şi tor şi amintiri-mi mult timp te va fi dat. 
Apoi întintle mese cu daruri mortuale 
Si dă coroane - udate' cu lacrimile tale • • 
Deşi într'o eenuş.ă prin foc mă voiu schimba, 
Va tresări cenuşa-mi de bunătatea ta ... 
E, câte-aş vrea de multe să-ţi scriu, dar nu mâii pot, 
Nici a dicta putere nu am" sunt stins de tot. 
Cu-acestea, poate cele din urmă cuvântate, 
Trimit şi ce n' am în su-mi, aicea : sănătate ! 

0000000 0000 
coooo.gooooo 

Trad. de D. Stoicescu 
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LEGENDA CETĂŢEI TOMIS 

(Trist. III, 9) 

Cev~ grecesc aicea, cetatea, - să cre1;i oare? 
Chiar printre-aceste nume neomeneşti, barbare? 
Să fi venit aicea colonii din Milet, 
Să nalţe case grece pe tărmu-acesta get? 
Dar numele mai vechiu e cu n1ult de cât cetatea, 
Omorul lui Absirte nunti localitatea. 

O navă de Minerva răsboinic măestrită 
Tăind prin necercatul val calea ei grăbită, 
Cu apriga Medea, ce tatăl şi-a lăsat, 
Se spune, că aicea opri - în acest vad. 

Cum paznicul de ţărmuri zări ceva pe mare, 
Strigă: ,,Duşmanul! Pânze din Colches văd în zare !n 
Săriră Minienii şi frânghii deslegeră 
Şi ancorele iute le traseră afară. 
lnsă colchidiana de remuşcări n1uncită 
Se bate 'n piept cu ntâna-i etern nelegiuită, -
Cu toată îndrăzneala, ce sufletul i 'naltă 
Ea trentură slă))ită şi-i palidă la fată. 
Deci când văzu cetatea de pânze dă con1anda: 
,,O 'nşelăcfune --;- ac.urna - să întârzien1 pe tata!• 
Şi când căta cu mintea şi când întreba zarea, 
Pe frate-său i-l scoase în cale - întâmplarea, 
Văzându-l furioasă strigă: 1,Invingen1, iată, 

Nun1ai prin a lui n1oarte mă văd de-aci scăpată!'' 
Iar cun1 el nu-şi da sean1a şi Hici nu se temea, 
Ea sabia i-o 'nfipse în corp pân' în prăsea -
Şi-atât îl toacă apoi şi 'n eâmp bucătj îl scoate 
Că semănă olatul de locuri neumblate, 
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Iar ca să afle tatăl .. . pe-un vârf din stânci aşază 
Mâini palide şi capul ce tot mai sângerează . . • 
Ca tatăl să 'ntârzie durerea cât şi~o plânge 
Şi încă să 'ntârzie pe drum bucă~ a strânge •.. 

De-aceea locul - Tomis numit a fost mereu 
Căci sora semănat-a bucăţi din frate-său. 

Trad. de O. Stoicescu 

• 

, 

• 
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OVIDIU 
.,. 

CATRE VIITORIME 
{llla ego qui fuarim. Trist IV, 10) 

Cine a fost cântăreţul fugarelor iubiri, 
Viitorime, află-o din aste amintiri. 

Mi-e pattie Sulmona în gârle reci bogată, 
Ca nouăzeci de mile ct·e Roma, depărtată. 
Eu m'am născut acolo... In timp să-ţi dau măsură : 
A fost când cei doi consuli de-acelaş tău căzură. 
De e să spun, strămoşi-mi lăsat-au rang, averi -
Nu m'a făcut norocul cu rang de cavaler. 
Intre ai mei nu-s primul născut, un frate bun 
Mă întrecea '11 etate eu douăsprezece luni. 
Şi ambii ne născurăm tot sub aceeaş stea : 
O zi, ofranda turtei, aveam când ne-o serba, 
Zi d1n cele cinci ale Minervei înarmate, 
Prima - sărbătorită cu lupte sângerate. 

La şcoli ne-au dat părinţii de timpuriu; ca prunci, 
La maeştrii de frunte, ce-avea cetatea-atunci, -
Şi frate-meu, copil chiar, vădea pe orator -
Părea născut să lupte în vorbăreţul for, -
Pe când eu m'afundam în sacrele mistere, 
Ademenit spre muze de-o tainică plăcere. 
Zicea adesea tata : Ce stărui în nimicuri, 
Chiar Maeonide însuşi n'a câştigat cu stihuri ! 
Eu, sdruncinat, departe fugeam de H·elicon, 
Jar când c.ercam a scrie fără a 'ngriji de ton, 
Vedeam că poezia în ritm firesc curgea 
Şi ce'ncercam a spune de sine vers era. 

Insă încet şi anii porniţi ca să ne crească 
Trecur,ă şi 'mbrăcarăm şi toga bărbătească, 

Purpura laticlavei deşi purtam pe umeri 
Păstră 'nclinărei noastre deosebiţii numeri. 
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Gând frate-meu spi:e douăzeci de-ani înainta 
Aliuri, - o parte-a vieţi-mi cu el se 'ndepărta. 

Atunci păşii spre-acele onoruri tinereşti, 

Fui triumvir, ca tânăr cu merite fireşti. 
/~ai rămânea senatul să-mi stnulgă-augusticlava, 

!Dar, sarcină prea mare, se impunea zăbava -
Cerea mult slăbiciunei şi prea multă 'ncordare, 
Iar eu fugeam de grija ce-o dă aşa nălţare, 
Căci ale Aoniei surori mă tot chemau, 
Spre liniştea cu care atât mă răsfăţau_. 

Pe-ai tinereţei mele poeţi îi adoram, 
[ar când eram cu dânşii cu zei mă credeam. 
Ades bătrânul Macer citea din „Sburătoare", 

De şerpii cu veninuri, de erbi lecuitoare. 
Ades citea Properţiu din cânturi amoroase, 
El, ce mi-a fost tovarăş în zilele-mi frumoase, 
Iar Ponticus eroii şi Bassus iambii lui, -
Şi ei, mi-au fost tovarăşi mai scumpi ca orişicui. 
Adesea şi Horaţiu cu-o armonie naltă 
Pe-ausonica-i liră da oda elegantă, -
Iar pe Virgiliu numai ce !'am văzut. Grăbit 
Moartea răpi pe Tibul amicul meu iubit. 
El fu urmaş lui Gaflus, Propertiu fu al lui, -
[ar eu, în timpu·ace!a, urmaş fui acelui. 
Priveam la ei ca unul mai mic, alţii la mine 
La fel. Vedeam cum faima cit repezi aripi vine. 

Când am citit în lume din poezii - întăi 

De-abia-mi răsesem barba de primele tulei. 
M'am ridicat când urbea cânta pe eroina, 
Pe care o cântasem sub numele: Corina! 
O, multe-am scris ! Pe cele prea slabe socotite 
Pe foc le-am văzut singur de mine asvârlite. 
Când îmi sosi pedeapsa arsei ce nu-mi plăcea 
Prea furios pe fire-mi şi p~ezia mea . • 

Supusul lui Cupido cum fui, rănită fu 
Şi inima-mi, - iubirea ea lesne cunoscu. 
Cu toată-această fire uşor de 'nflăcărat, 
Dar numele 'n poveste nici când nu mi~a intrat. 
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&:ram copil aproape, când mi s'a dat soţie, 

Nici demnă, nici p tăcută, puţin a fost să fie. 
După aceasta - alta, aceasta-mi păru bună, 
Dar n'o puturăm duce aşa mult împreună. 
Iar cea din urmă până 1~ bătrâneţi - rămase 
Şi isgoriit chiar, soţul, nu se gândi să-şi lase. 
O fiică-avui şi-aceasta ca tânără născu, 
Dela doi soţi - bunic, de două ori mă făcu. 

Cât des.pre tata - şi duse. viaţa 'mbătrâni 
Trecând de două-ori nouă lustri şi o 'mplini 
La moarte-i plânsei astfel cum şi el ~r fi plâns 
Iar mama mea în urmă curând şi ea s'a stins. 
Prea fericiji, că dânşii la timp s'au mistuit 
Naintea zili 'n care pedeapsa mi-a sosit ; 
Şi-am fost şi eu ferice, că n'au trăit şi ei, 
Să-mi vadă nenoro eul în anii lor cei grei. 
Dacă cumva rămâne ceva mai mult ca nume 
ln urmă-ne şi umbra ni se nalţă din lume, -
Părinţi, dacă ajunse la voi vr'un vestitor 
De mine, - şi-a mea vină-i purtată în vr'un for, 
Să ştiţi (nu 'nşel părinţii!) că este-o plăsmuire, -
Nu pentr'u-o crimă sufer amara isgonire ! 

Destul de morţi. Spre voi mă 'ntorc, cei studioşi, 
I 

Ce-ţi răscoli trecutul în ani-mi furtunoşi. 
Ah, anii mei trecură ... şi cei mai buni s'au dus 
Iar . bătrâneţea - albul, pe fruntea mea şi-a pus. 
Dela venirea '·n lume coroana de maslin 
De zece ori îşi schimbă eroul .ei senin, -
Cănd Tomis, pusă 'n stânga pe Euxina mare, 
Mă îmbie, de August gonit în zile-amare. 
Iar cauza? - O ştie prea bine lumea toată, 
Nu trebue să fie de ntine 'nfăţişată. 

Să 'nvinuesc amicii, pe cei ai casei mele ? 
Am suferit destule, ca şi exilul, grele. 
Fu sufletu'n revoltă că piere în suferinţă, 

Dar s'absorbi pe sine să soarbă biruinţă, 
Uitând de pacea vieţei, de ce-a fost în trecut, 
Cu timpul luă arma, fu de necunoscut ! 

• 
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Am îndurat aţâtea pe-uscat1 pe apa inărei, 
Cât stele-s-aşternute pe.:..albastrul depărtărei. 

Apoi când după drumuri mereu rătăcitor 
:Ajunsei în Sarmata la Geţi săgetători. 
Aci, deşi în juru-mi vecinii arma şi sună, 
Spre mângăere 'n versuri gândirile-mi s'adună. 
Cu toate că nu-i nimeni s'asculte aicia vers • 
Eu îmi scurtez tristeţea şi ~nşel al zilei mers. 
Deci, de târăsc în chinuri şi griji a mele oase, 
De pot să 'ndur viaţa de valuri aprigi roasă, 
Este prin tine, muză, - eşti dulcea alinare 
Ce liniştei dai totul şi 'ntorci în vindecare. 
O, tu mă duci departe de lstrul cu-ape rele, 
l\1ă. pierzi în Heliconul copilăriei mele, -
Şi numele, din viaţă, mi-l faci nemuritor, 
Tu n'ai lăsat, s'aştepte glorie - să mor! 
Invidia nedreaptă, prezentul de-1 coboară, 
·N' a 'ntins spre-a mele scrieri înveninata-I ghiară. 
Deşi secolul nostru destui poeţi marî scoase, 
Cu geniul meu, faima nu fu răutăcioasă 
Sânt mulţi, pe cari de mine mai sus îi socotesc 
Dar ei m'aşează-alături şi 'n lume mă citesc. 
Iar dacă'n presimţirea-mi ceva i-adevărat, 
Când voiu muri, pământe, n'oi fi al tău - uitat ..• 
Favoarei, poeziei, - cu faima de-s, dator, 
Ţi'nchin şi~acest omagiu, candide cititor! 

ooooogoooQq 
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OATRE PRIETENI 

(Trist. V, 1 O) 

De când în Pont mă aflu de trei ori gerul strânse 
Şi lstrul şi chiar Marea cu ape necoprinse. 
Dar mie mi se pare că ţara mi-am lăsat 

De-atâţia ani· cât grecii la Troia au luptat. 
Aşa de 'ncet e timpul, atâta întârzie, 
Că anul mi se pare a veacului pusjie. 
Nici roua primăverei nu ia din noaptea oarbă 
Niei gura toamnei aspre din zi nu vrea să soarbă, 
Natura nu-mi aduce nimica nou, senin, 
Şi toate-au nesfârşirea amarului meu chin. 

O fi curgând cu lină măsură viaţa altui 
A m_ea îngrozitoare mereu îşi poartă saltu-i, 
De câod trăesc pe ţărmul acesta euxinic, 
Ţărm mincinos căci totul aicea este scitic, -
Foesc în jur ginţi multe setoase de răsboiu ; 
Din ce trăesc e simplu : ne jefuesc pe noi ! 
Dihcol de zid nimica nu-i sigur de-apărare 
Nici o întăritură nu face vr'un loc tare. 
Când ni~i prin gând îţi trece, un stol, vezi, s'a lăsat; 
Cât ai clipi, e gata, de pradă ·s'a 'ncărcat. 
Şi chiar în cerc de z.iduri cu poartă zăvorită, 
Culegi pe largul străzii săgeata otrăvită 

De îndrăzneşte vr'unul să are, de-i ei seama 
Cu-o m~nă doar munceşte că 'n alta ţine arma. 
Cu casca 'n cap mai cântă ciobanul lângă oi, 
Căci oaea nu se teme de lup, ci de răsboi. 

Dincoa de zid - nici zidul nu apără prea tare 
Sunt greci şi barbari, cari sunt panica 'n picioare, 

< 
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Căci printre no1 et locul, şi-a-u prins fără sfială 
Şi 'n peste jumătate din case-au dat năvală. 
De nu mi-e teamă, totuşi cu scârbă îi privesc 
Sub pieile şi părul cu cari se mândresc. 
Cei cari vin aicea din vre-o cetate greacă, 
Îşi lasă obiceiul, şalvari persani îmbracă. 
Amestee fără nume-i vorbitul lor înti:eg 
Încât eu doar prin semne şi gesturi i 'nţeleg. 
Aici eu sunt barbarul, neînţeles - poet, 
De sp_un ceva 'n latin"<l, râde stupidul get. 
Adesea despre mine ei spun ceva de rău, 
Poate că mă blamează pentru exilul meu; -
Şi dacă-i contrazice din partea mea vr'un semn, 
Ori dacă le-apro.b vorba, ei tot mă cred neden1n. 
Adaugă că spada e-aici judecător 
Şi pe nedrept şi-adesea se varsă sânge 'n for. 

O, crudă-ai fost, Ursită, ştiai steaua-mi fatală 
Şi n'ai dat mai scurt firul vieţi-mi la urzeală ! 
De patrie departe şi. fără voi, amici, 
Cu neamuri scite-alături - ce dureros e-aici ! 
Mi s'a 'lldoit pedeapsa ·: de-a fost ca să vă las, 
Nu meritam s'atingă aşa loc .al meu pas, 
Dar ce vorbesc, nebvn sunt? Urma viaţa cl'!iar 
Să-mi pierd pentru ofensa divinului Cesar ! 

Ttad. de O. Stoicesou. 
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I 

• 

www.ziuaconstanta .ro 



~·· ····························~·······~ s::···~·············· ... ···················~ ~"::.~:--------- ....... '-11:: 
~ .................................... ~:~~ .......... .._ .......................... ~ 

DOBROGEA ÎN PREAJMA RÂZB.OIULUI PENTRU 
NEATÂRNARE 

INTÂMPLĂ.RI DIN CEI SO ANI OE LA ANEXAREA El 

1878-1.928 

Neatârnarea tării şi reanexarea Dobrogei sunt inele dintr'un 
lanţ de glorioase fapte, a căror obârşie e în războiul de la 1877, 
purtat sub înţeleap.ta conducer.e a marelui Rege Carol L La 
acestea, viteazul Rege Ferdinand a adăogat altele tot aşa de 
mari : desrobirea tuturor Românilor de sub jugul streinilor şi 
unirea lor într'un singur mănunchiu. 

Până la 1878, când Congresul de la Berlin ne-a retrocedat 
Dobrogea, acest pământ, cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, 
făcuse parte integrantă din imperiul Otoman şi era socotit ca 
una dintre cele mai bogate provincii ale acestui im·periu. 

Mi.şcările revo·tuţionare din Turcia. Cu puţin timp înaintea 
războiului -de la 1877, Turcia a fost teatrul unor serioase fră

mântări revoluţionare. Popoarele balcanice subjugate se mişcară. 
Pentru scopul pe care-l urmăreau, emanciparea, ele aveau de 
partea lor sprijinul Rusiei, Pe teritoriul acestei ţări se organizau 
bande înarmate, care erau trimise .în ajutorul insurgenţilor în 
Balcani. Pentru a masca mai bine aceste operaţii, cei înarmaţi 

s~: îmbarcau din diferite porturi dunărene, iar când numărul lor 
era suficient, înconjurau pe căpitan şi-l sileau să acosteze 
undeva, departe de ori ce port şi autoritate turcească, se dă

deau jos şi luau drumul Balcanilor. O astfel de lovitură a dat 
o bandă de peste 200 inşi în anul 1866 pe vaporul F,iedric/t 
a) societăţii de navigaţie austriacă. Ei siliră pe căpitan să~i de
barce între Nicopol şi Vidin. 

Astfel de invaziuni se'ntâmplau zilnic, cu toate măsurile 

severe luate de guvernul turc din Constantinopol. 111id!tad-Paşa, 

Valful din Rusciuc, primi ordinµl să supravegheze mai bine 
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1rontiera despre Dunăre şi să facă astfel, încât adrninistraţia să 
înlăture ori ce fel de nemulţumiri ale populaţiei creştine, pentru 
a nu da loc la tulburări dăunătoare statului. Toate aceste mă

suri nu avură nici o urmare fericit~ Turcia era un haos. Răz

boiul avea să izbucnească. Populaţia din Balcani ştia că Turcii 
nu mai sunt în stare să înăbuşe tendinţele lor de en1ancipare. 
Ea se agită şi mai puternic pentru crearea unui stat liber cre
ştin, care să se'ntindă de la Dunăre până la Balcani şi în care 
să se cuprindă şi Dobrogea. 

Românii din Dobrog.ea sub Turci, erau singura populaţie 
stabilită de veacuri pe aceste locuri. Şi totuşi, ei au rămas afară 
de orice agitaţie. De· altfel nici nu aveau pentru ce; nu numai 
că nu se simţeau asupriţi, ci aveau toată libertatea graiului, a 
cultului, a portului şi-şi puteau practica în linişte toate obi
ceiurile lor strămoşeşti. Element de ordine, ei erau credincioşi 

stă,pânirii turceşti care îi simpatiza. ln casele lor de rugăciune, 
slujba s.e făcea în româneşte şi erau liberi să-şi aducă şi cărţi 
şi dascăli de peste Dunăre sau din Ardeal. Numai aşa a fost 
cu putinţă să se'ntemeieze şcoli ce au astăzi o vechime de rnai 
bine de 150 ani la Turtucaia, n1ai bine de o sută la Silistra. 
apoi, ceva mai recente, dar cu mult mai vechi de cât încorpo
rarea Dobrogei, la Isaccea, Măcin, Tulcea, etc. Nu mai vorbim· 
de nun1eroasele cărţi cu litere chirilice găsite pretutindeni, între 
care n1ulte cu adno tatiuni. 

Administraţia ln trecut. Acţiunea lui Said-Paşa. Capul 
mHitar şi civil al Dobrogei era un guvernator cu titlul de Paşă. 
El îşi avea reşedinţa la Tulcea. Acesta era de altfel oraşul în 
care pulsa viaţa comercială cea mai intensă. Toat~ mărfurHe 
trebuitoare Dobrogei se aduceau prin acest port. Dar, din cauza 
animozităţilor dintre Ruşi şi Turci şi din cauza nesiguranţei, ac
tivitatea oraşului îşi pierdu diri importanţă şi viaţa întregei pro
vincii lâncezi. 

ln aceste vremuri grele eră guvernatpr Said-Paşa, un mu
sulman fanatic, duşman înverşunat a tot ce-nu aparţinea Ja cre
dinţa lui M0hamed. Orbit în fanatizmul lui , el concepu un plan 
de groaznică răzbunare asupra oraşului Tulcea şi a creştinilor 
de acolo. 

Era prin Martie anul J877. Tulcenii fură surprinşi de· so-
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sirea unei escadre de razboi care ancoră chiar în faţa oraşului. 
După întrevederile dintre guvernator şi comandanţii vaselor 
turceşti, se putu observa o deosebită mişcare pe bordul tuturor 
:vaselor. Apei Said Paşa chemă de urgenţă la „Koncit1' pe capii 
comunităţilor şi pe notabilii oraşului. Toţ1 erall' îngrijoraţi. Ni
meni nu-şi da seama de rostul acestei grabni~e chemări. 

Sala de festivităţi gemea de lume~ Curând îşi făcu apariţia 

şi Said Paşa, urmat de o numeroasă suită. După salutările şi 

cuvintele obişnuite în asemenea ocaziuni, guvernatorul citi un 
decret imperial prin care se ordona distrugerea prin bombar
dament a oraşului Tulcea. Se da populatiei un răgaz de 48 ore 
ca să se poată retrage şL se puneau bastimentele la dispoziţîa 
notabililor cari ar fi vrut să se refugieze pe ele. Nu se permise 
nici o obiecţie. Sala fu imediat evacuată cu forţa. 

Ştirea se răspândi fi1Jgerăt0r. Panica puse stăpânire pe 
toată lumea. Cetăţenii se puseră sub ocrotirea consulilor ·streini. 
Corpul consular se întruni numai de cât sub preşidenţia Mitro
politului Nichifor al Tulcei. In special acesta din urmă şi eon
sulul frc1,ncez Emile Langlt se agitară mi.ii t. Mitropolitul inter
veni telegrafic la Constantinopol, cerând ocrotirea Patfiarhului, 
iar Langle comunică tot pe aceiaş cale conţinutul decretului 
imperial. El ceru anularea iradelei şj destituirea, guverna.torului 
care a indus în eroare guvernul, dându-i ştiri falşe. La fel făcură 

şi ceilalţi consuli : Pertazzi al Austriei, Pirgos al Greciei, etc. 
In urma intervenţiei Patriarhului, iradeaua fu anulată , iar 

guvtrnator.ul Tulcei, "Said:Paşa, destituit telegrafic şi înlocuit cu 
Fahri Bei. 

Mitr-opolitul Nichif<>r şi consulul francez Langle. Dintre 
toţi oamenii de seamă, aceştia au susţinut mai ales interesele 
populaţiei român.eşti din Dobrogea. Cu toate că erau streini ca 
origine, ei nu s'au dat înapoi de la niti un sacrificiu pentru 
a-şi arăta dragostea faţă de neamul. românesc. 

Emile Langle ne~a fost cu totul devota~ Nu numai că in
tervenea cu toată autoritat'ea pentru a salva şi interesele celui 
mai umil supus români dar tot el este acela care a organizat 
primirea triumfală a, armatei române la Tulcea. Cu puţin timp 
în urma reocupării Dobrogei, el s'a retras în Franţa, unde· i s'au 
încredinţat funcţiuni, mai însemnate. 
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Al doilea mare prieten al Românilor a fost f.Aitropolitul 
Nichifor. După s·eparaţia ei de Patriarhia din Constantinopol, 

· biserica bulgară a fost d~clarată schizII].atică. Duşrnănia dintre 
aceste două biserici s'a manifestat şi în Dobrogea. Mitropolitul 
bulgar, Grigorie al Rusciucului şi Mitropolitul Dionisie, prede
cesorul fuj Nichifor, se luptau mai ales pentru îaiâietatea asupra 
bogatelor biserici româneşti. Mitropolitul bulgar se bucura de 

• 
sprijinul guvernatorului Fahri Bei care credea că, dând c·oncurs 
bisericii bulgare, îşi va atrage simpatia populaţiei şr va putea 
astfel să redea un pic de linişte mu~t agitatei provincii. 

Până la data înfiinţării Exarhatului bulgar, toate bîserLcile 
româneşti ascultau de cârmuitorii orâRduiţi de Paţriarhie. 

De la această dată însă, o mică parte, mai ales acele sate 
in care populaţia era amestecată: Rornâni, Ruşi1 şi Bulgari, au 
trecut de partea Exarhatului,. Majoritatea însă a rămas credin
cioasă tot vechii ierarhi-i. 

Disputa ţinu mult. ln tot acest t-imp, biserica cea nouă, 

Sf. Nieolai din Tulcea, fu închisă. Slujba se oficia tot în bise
ricuţa veche. Aceasta, în ur,ma, stăruinţelor depuse de mitropo
Ut·ul Grigore şi de mai mulţi notabili @ulgari cu influenţă pe 
lângă a1.itorităţile turceşti. 

Se depuneau mari stăruinţe ca această biserică să ad.mită 
întâietatea Exarhatului. Dar ctitorii se opuneau cu îndârjire; şi 

pe drept cuvânt. Biserica Sf. Nicolai, având 'întâietate asupra 
tututor ,bisericilor româneşti, supunerea ei ar fi avut ca netă
găduită urmare aservirea întregei biserici româneşti din Dobro
gea. Cu toată prigoana autorităţilor turceşti, care au pus la în
chisoare pe unii dintre ctitori, ei au rămas neclintiţi. Mitropo
litul Grigorie nu reuşeşte de cât să atragă de partea sa pe 
câţiva diutre enoriaşii români de la cari adună ceva fonduri 
pentru a ridica o altă biserică rn centrul populatiei româneşti; 
iar biserica Sf. Nicolai rămase şi rnai departe închisă. 

In acest timp, enoriaşii trecuţj de parte-a exarhatuluii s'au 
văzu.ti înşelaţi în t:oate aşteptări-le Ier. Fondurile strânse pentru 
întreţinerea şcoale1 româneşti au f'Ost întrebuinţate aiur-ea. 

Intre acestea muri mitropolitul Dionisie ~i-i urmă în scaun 
Nichifor. VenU în fruntea mitropoliei din Tulcea, prima grijă 

· a lui a fost ca să redea noua biserică românească adevăratului 
ei scop. Profitând de retragerea armatelor turceşti, fără a mai 
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cere învoirea armatei ruse care ocupase ţinutul, în ziua Sf. Ar
hangheli Mihail şi Gavril, 8 Noembrie 1878, mitropolitul Ni• 
chifor adună toată suflarea românească în bisericuţa veche. 
După ce oficie utrenia, norodul ridică icoanele şi steagurile, 
rupse peceţile de la uşa bisericii noi şi continuară acolo litur
ghia, cu toate că locaşul nu era sfinţit după datină. 

, Această faptă îndrăzneaţă reyoltă pe Bulgarii din Tulcea. 
Beloţercovici, guvernatorul rus, fu numai de cât vestit şi sosi 
la faţa locului. El era hotărît să dea pedepse foarte aspre vino
vaţilor. Dar mitropolitul Nichifor, prin atitudinea sa demnă şi 
energică, prin tăria argurnentelor, îl domoli. Guvernatorul trebui 
să se resemneze şi să admită fapt11-l împlinit. 

Pentru această mare faptă, cât şi pentru că a scăpat oraşul 
de la o sigură distrugere, autorităţile româneşti i-au servît o 
pensie, iar episeo.pii româ·ni ai Dunării de jos l-au cinstit şi 
venerat şi i-au îngăduit să săvârşească slujbele arhiereşti. 

Mitropolitul Nichifor a mu.dt puţfn d_upă ocupaţia Dobrogei. 
El era în vârstă de 83 ani şi a fost îngrop,at în faţa altarului 
bisericii Atopere11tdntul Maieif DtJ1n"?ţul11-i,' alături de bunul său 
prieten G.h. Răşcanu, primul protopop al Judeţului Tulcea, după 
ce o viaţă întreagă oficiase în biserica elină rid'icată încă 
din 1854. 

Sfârşitul dominaţiei 9tomane. Fahri Bei. După destitui.rea 
lui Said Paş~ a fost numit ca guvernator al Tuleii' fiahri Bei. 
Acesta mai ocupase şi alte dăţi acest post şi era cunos-cut ş,i. 
chiar simpatizat de creştinii l0calnici. El sosi în oraşul său de 
reşedinţă rn ziua de 7 Aprflie 1877, iar a douazi trebui să plece, 
pentru că răsboiul se declarase şi armatele ruse intraseră în 
România). 

Cu această plecare se'nmormânta pentru vecie o ruinătoare 
stăpânire. O eră nouă avea să înceapă. 

Armata rusă în Dobro·gea. La 10 Aprilie 1877 armata 
rusă trecu Dunărea pe· 1a Măcin; iar peste două :z.ile, oraşul 
Tulcea era ocupat. De la fuga lui Fahri Bei, oraşul a fost 
condus ele către un comitet ales dintre cetăţeni. Ca şef supren1 
al administrat iei a fost numit Beloţercovici, fost consul al Ru
siei la Tulcea 1n ultimele zile ale stăpânirii turceşti. 

In timpul scurtei guvernări ruseşti, Tulcea a fost vizitată 
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cle către marele duce. Alexe, fratele împăratului Alexandru li. 
Tot în acest timp Turcii· au cercat să pătrundă cu flota lor pe 
Dunăre ca să bombardeze· porturile. Dar Ruşii au prins de veste 
şi au luat măsuri. Mai întâi ei au aşezat pe colnicul Hora mai 
multe tunuri de mare calibru şi au înecat câteva corăbii pline 
cu piatră, cam prin dreptul satului Pristav. Turcii au trebuit să 
renunţe la gândul lot. De ren1arcat este că toată această piatră 
a fost scoasă .de către locuitorii oraşului din zidurile grădinei . 
publice de pe ' locul actualei pieţe Sf. Gheorghe, şi căra tă 
până la Dunăre cu braţele. 

Anexarea Dobrogei. Terminându-se războiul şi fiind în
frânţi Turcii~. prin Congresul .de la Berlin s'a dat României Do
brogea. Mai înainte de a intra efectiv în stăpânirea ei, Carol I, 
Domnitorul României a dat următoarea proclamaţie adresată 

Locuitorilor Dobrogeni, 

Marile Puteri, prin tratatul de la Berlin, a unit ţara voa
stră cu România. 

' 
Noi nu intrăm în !t.Jtarele voastre ca ni; te cuceritori, dar, o 

ştiţi fi voi, mult sânge românesc s' a vărsat pentru desrobirea po
poayett),· din dreapta Dunării. 

Locuitorilor de ori ce naţionalitate p religiune, Dobrogea, 
vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare, de 
astăzi face parte din România. Voi de-acum . atârttaţi de un stat 
unde nu voinţa arbit,·ară, ci nuntai legea desbătută şi încuviinţată 
de naţiune hotărăşte şi ocârmâuie~te. Cele mai· sfinte şi mai scumpe 
bunuri ale omenirii1 Viaţa, Onoarea şi Proprietatea, sunt supuse 
scutul unei constituţiuni pe care ne-o râvnesc multe naţiuni streine. 
Religia Voastră, Familia voastră, Pragul casei voastre, vo1· fi 
apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea lom fără a-şi 

primi legiuita. pedeapsă . . . ... . . . . . . . . ., . .. . .• ... . . . . . . . . . . 
Salutaţi dar, cu iubire Drapehtl român, care va fi pentru 

voi . D·rapelul libertăţii, Drapelul dreptăţii şi al păcii. 
. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 

• 

CAROL I 
D omnitot' al României. 

Ana lele Dobrogei 22 
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Intrarea armatelor române. La 14 Noembrie 1878 trupele 
române s'au îmbarcat pe vase de· război la Brăila şi s'au în
dreptat spre Tulcea. Despre aceasta a· fost înştiinţat telegrafic 
consulul român Stoianovici. Acesta -vesti pe cei doi mari prie
teni : Mitropolitul Nichifor şi consulul . Emile Langle. Aceştia 
desfăşurară o nemai pomenită activits.te„ Ei au ridicat arcuri.·, 
de triumf, au împodobit străzile ·şi-au insuflat u·n entuziasm 
n,ebun populaţiei. . 

Către miezul zilei comunităţile şi conducătorii lor se orân
duiesc în port. De Ia debarcader, pe străzile Carol, Elisabeta 
şi până la biserica Sf. Nicolai, se fac două inexpugnabile zi
duri de piepturi omeneşti. 

Pe Ia orele 2 sosesc vasel,e, iar peste un ceas trupele pun 
piciorul pe uscat. ln frun_tea lor era Generalul Angelesct.1.. In 
bubuitul gurilor de tunuri, în dăngătele de clopote ale tuturor 
bisericilor, în sunetul fanfarelor şi'n muzica nesfârşită a ura
lelor mu1ţimii, armata română se pune în mişcare. 

La prim·ul arc de triumf, bătrân.ul şi veneratu_] fruntaş Cos
tache Boambă, fost judecător sub Tuiei, prezintă generalului, pe 
o, tavă de arg1nt, tradiţionala pâine şi sare. El rosti o scurtă 'dar 
inimoasă cuvântare. Un ura puternic izbucni din. piepturile miilor 
de oameni. ,, Trăiască viteazul Do,nn Carol I! Trâiască vitejii 
săi ostaşi!" rA.sună de pretutindeni. Cu voia. comandantului", Dra-· 
pţlul purtat glolios pe câmpiile Bulgariei fu .împodobit cu ghir
lănzi de flori. . 

Mişcat de măreaţa, dar spontana manifestaţie a populaţiei„ 
Generalul mulţun1i; apoi, încălţcând, ordonă punerea în mişcc':lre: 
a trupelor. 

' 
Peste tot numai urale · şi capete descoperite. La biserica, 

Sf. Nicolai, Mitropolitul Nichifor oficie un T~ Deum. Pe urn1 ă 

avu Ioc defilarea, iar spre seară, ofiţeri şi trupă .fură încartiruiţt . 
pnn oraş. 

Cu acesţ prilej se cuvine să ne a_mintim cu pietate de acei, 
Români cari au slujit pat~ia. Ei sunt: Costache Boambă, Nedelcu 
Gâscă, Petre Uzumt,oma, Mihalache Petrescu, Vasile şi Miha
lach~ Sotirescu, şi câţi alţii despre .cari mintea noastră de-abea. 
şi-i mai lămureşte ! 

Progresele Dobrogei sub Români. La 1878, Dobrogea 
era .cu drept cuvant o ţară pusti ită. Regiunile băltoase şi ins~-
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Jubre abundau. Ţinutur'i de-abia cuprinse de ochiul on1ului erau 
nelocuite şi nelucrate. Pe'ntinderi nici un drum nu sclipea î-n zări. 

Ciobanii ardeleni străbăteau intinderile cu numeroasele lor turme 
de oi. Siguranta sau respectul vieţii ori avutului omenesc lăsau 
mult· de dorit; bande de răufăcători mişunau prin toate locurile 
mai tăinuite. Nici urmă de. industrie ! Satele erau rare şi mize
rabile. Erau. întocmiri făcute din fugă de către oameni cari nu 
se prea simţiau siguri pe acest părnânt. Oraşele şi târgurile erau 
rău întreţinute şi nu se puteau desvolta sub vitregia împrejură
rilor şi a guvernării. 

După 1878 populaţia provinciei crescu an cu an. Urmarea 
.naturală a acestei creşteri a fost că pustietăţile se transformară 
în lanuri producătoare de aur. Se plantară regiuni întregi cu_ viţă 
de vie, se introduse cultura tutunului, creşterea albinelor şi se 
exploată în mod raţional peştele multelor ape dobrogene. S'au 
creiat dar atâtea izvoare de venituri, care au îmbogăţit patri
moniul naţional. 

Se deschid cariere de granit şi marmoră; se construiesc 
şosele şi se perfecţionează porturile. Se eonstruiesc vase pentru 
Dunăre şi vase mai mari pentru a ne pune în legătură cu restul 
!urnii civilizate. Mica industrie se'ntăreşte. Cea mare se naşte. 

Oraşele cresc văzând cu ochii. Administraţia se'ngrijeşte 
de estetica lor. Se construiesc şcoale şi se 'nalţă biserici şi 

catedrale monumentale. ln această direcţie, a culturei, peste tot 
se simţea mâna neuitatului Ion Bănescu, primul revizor şcolar 

al Dobrogei. 

Factorii progresului Dobrogean. Dacă în cursul ultimilor 
50 ani Constanţa a luat o nesperată desvoltare, aceasta se da
toreşte n1ai întâi faptului că a avut parte de oameni cinsiiţi şi 

devotaţi binelui public. Astfel sunt: Remus Opreanu,. Ion Bă

nescu, 1\1. Koiciu, Cr. Georgescu şi alţii. Dar nu tot aşa a fost 
cu Tulcea. Sediu· al Consulatelor streine şi reşedin_ţă a Cotni
siunii Europene, totuşi ea decade an de an. Cauza? lntre altele 
pare a fi fost şi lipsa de oameni vrednici. 

Ar fi nedrept, totuşi, să trecem sub tăcere pe cei câţiv~ 

cari au muncit pentru binele provinciei. 
Astfel este Paul Stătescu. EI a dat sătenilor locuri de pă

şune, a ridicat localuri de şcoli şi a construit şosele. Tot lui i 
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se datoreşte organizarea poştei şi poliţiei rurale. A stârpit ban
dele de hoţi şi a'ntronat siguranţa şi pacea pretutindeni. 

' 
Un altul a fost Ioan. Neniţescu. Naţionalist înflăcărat, a 

transformat gimnaziul Tulcei în liceu complect, a înfiinţat exter
·natul pentru fete şi a legat comunele cu reţea telefonică. Neni
·ţescu a ridicat Monumentur reanexării şi a fondat Liga pentru 
propăşirea D.obrogei, al cărei preşedinte de onoare era Toci
lescu. A colonizat în deltă Români şi a înfiinţat sate româneşti 

·pe marginea Dunării, pentru a îndruma şi elementul românesc 
spre bogata meserie a pescuitului. 

Al treilea mare om al Tulcei a fost protopopul Oh. Răş
canu. Sub stăruinţa acestuia s'au ridicat monumentalele bisericj 
ale Judeţului Tulcea. 

La primărie Elefterie Niculescu ridică şcoli primare, ali
mentează oraşul cu apă şi instalează lumină electrică. 

De-asupra tuturor însă pluteşte umbra marelui Spiru Haret. 
El cel dintâi a înţeles marea valoare a Dobrogei şi a croit calea 
cea mai bună de urmat, pentru ca toate elementele streine să se 
confunde în simţirea românească. 

·Pentru multele sacrificii băneşti făcute pentru construcţiuni 
şcolare în Dobrogea, se cuvine să amintim şi numele marelui 
basarabean Vasile Stroescu. 

Monumentul reanexării. La un an de la încorporarea Do
brogei, Domnitorul Carol I a pus pe colnicul Hora piatra fun
damentală a unui monument, care să arate generaţiilor viitoare 
gloria armatelor r(?mâne în războiul independenţei. 

Dorinţa aceasta a marelui Rege nu s'a putut îndeplini de 
câ.t târziu de tot. 

La 1896 s' a fondat la Tulcea „ Liga pentru propăşirea Do
brogei". Societatea aceasta avea în program şi r idicarea Monu
mentului comemorativ. Pentru strângerea fondurilor s'au organizat 
serbări. Venind Neniţescu la Tulcea, se interesă numai de cât 
de monument. El scrie primarului de pe atunci, Ion Dinescu, 
să alcătuiască un comitet pentru a grăbi strângerea fondurilor. 
Acesta chemă. pe cetăţeni la primărie în ziua de 18 Decem
brie 1897, alese un comitet sub preşedinţia de onoare a lui 
Neniţescu şi imediat fură lansate liste de subscripţie, iar publi
cului i se împărţi următorul 
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Români, încă din anul 1879, M. S. Regele Carol I al Româ
niei, pe atunci Domn, a pus pe stâncosul colnic Hora din oraşul 
Tulcea piatra fundamentală a monumentului reanexării Dobrogei 
către ţară. Nouăsprezece ani s'a întârziat această faptă, menită 

să amintească generatiilor viitoare vitejia tinerei dar · vânjoasei 
noastre armate în luptele de la 1877-78 pentru independenţa 

şi mărirea ţării, înţelepciunea şi vitejia vrednicului ei conducător 
la biruinţă, iubitul nostru Domn şi Rege. 

Spre a aduce la îndeplinire această dorinţă a Aceluia, în 
mânile Căruia ţara şi:"'a'ncredinţat destinele de la 1866 încoace 
şi Care neîntrerupt a condus-o spre progres şi înălţare, cetăţenii 

Tulceni şi-au constituit un comitet· din subsemnaţii, cari vă 

rugăm cu căldură ca fiecare dintre voi, cu iubire către neam 
şi patrie, să aduceţi obolul vostru pentru ridicarea monumentului 
comemorativ al reîntrupării pentru totdeauna a Dobrogei către 
ţara lui Ştefan şi a lui Mircea. 

Preşedinte de onoare 
I. 1\Ten1"ţ e s cu 

Preşedinle · al Comitetului 
I. Dfnescu 

Membri: D. Melinescu, Dr. Onceanu, JJiJ. Vdrgolic1~ D. Tt'vzuş, 

St. Borf1 I. Nicolau, Brutus Cotovu, C. Andret'an. 

Această subscripţie a fost autorizată de guvern şi a fost pri
mită cu entuziasm de către public. Foarte curând s'au strâns 
90.000 lei. Cu suma adunată mai înainte, fondul se ridică la un 
total de 120 OOO lei. Având fondul de trebuinţă asigurat, Neni
ţescu, în înţelegere cu Ministerul de Interne, întocmeşte planul . 
monumentului şi-l dă spre executare Arhitectului Vasilescu-Ploieşti. 
Costul întregei opere fu de aproape 110.000 lei, împreună cu banii 
daţi pentru expropierea locurilor de pe colnicul° Hora. 

Cu banii rămaşi s'a ridicat monumentul lui Mircea. 
Monumen_tul Comemorativ a fost construit din granit itallan, 

tăiat şi şlefuit la Veneţia, iar postamentul, din_ granit dobrogean. 
Temelia era un pătrat masiv cu trei rânduri de trepte de jur
împrejur, încins cu un brâu de lanţuri groase susţinute de patru 
stâlpi granitici. De-asupra acestui postament se ridica blocul 
patrulater cu două suporturi semicirculare la baza lui, suporturi 
ce sprijineau, unul statuia dorobanţului, altul pe aceea a pajurei. 
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Intre aceste statui se ridica obelisc.ul înalt. ·Totul .era numai pro
porţie şi armonie. 

Sus pe obelisc şi în faţă era turnată în bronz marca ţării 

înconjurată cu lauri. Sub ea, pe o placă de bronz se citea 
inscripţia : 

R!DICATU-s' A ACEST MONUMENT DE CETĂTENII TULCEI ŞI AI 

Ţ.~REI ÎN A.NUL Ml)CCC.XCIX SPRE VEŞNICA AMINTIRE A READU

CERE! DOBROGEI LA CĂMINUL STRĂMOŞ~S(; PRIN VITEJIA 

ARMATEI ROMÂNE SUB CONDUCEREA REGELUI CAROL I. 

Sub placa aceasta era o a doua pe care era scris : 

AŞEZATU· s' A TEMELIA ACESTUI MONUMENT DE DOMNUL 

CAROL I ÎN XVlII OCTOMBRIE MDCCCLXXIX. 

Dedesuptul acestei plăci mai · era o cunună de lauri. 
In spatele monumentului era o a treia inscripţie : 

Comitetul lucrător pentru înălţarea acestui monument amintitor 
al veşnicei reanexări a Dobrogei către ţara mamă. 

Preşedinte de onoare Preşedinte 
• 

I. Neniţescu, Prefect al Judeţului Tulcea L DineS'CU 

Membri : D. Melinescu, Dr. D. Onceanu, M. Vârg()lici, St. B()rf, 
l Nic()lau, D. Timuş, C. Andreian, Bruttts C()tovu. 

1897- 1900 

Pe suportul de granit împodobit cu arme vechi româneşti 

se afla statuia de bronz a Dorobanţului de două ori mai mare 
de cât mărimea naturală. Ea a fost turnată după modelul sculp
torului Vasilescu~Ploieşti, de către artistul E. Man·aretti din 
Frize-Venezzia. 

Dorobanţul era rect.at în chipul unui viteaz ce stă de strajă 
cu arma pe u1năr, cu mâna dreapta încleştată pe goarnă şi cu 
privirea scrutând mănoasele câmpii ale Basarabiei. 

Pe soclul dimpotrivă era o acvilă tot de bronz, cu aripile 
întinse şi capul întors spre Dorobanţ. 

Prin însemnătatea ideii ce reprezenta, cât şi prin executare, 
era unul dintre cele mai reuşite monumente din toată ţara. lnfipt 
ca un stâlp pe colnicul pietros Hora, la poalele căruia curgeau 
liniştite apele Dunării, el domina până la mari depărtări_ întin
sele şesuri de peste gurile Dunării şi amintea miilor de vapoare 
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ce-i defilau pe dinainte, stăp.ânf rea românească a provinciei din 
dreapta Dunării. 

Dacă vreme de 20 ani acest monument nu s'a putut ridica, 
aceasta .se datoreştf! intrigilor acelora cari nu- vedeau cu ochi 
buni fiinţa monumentului ce simboliza vitejia românească. 

Jn apropierea locului unde trebuia să se ridice monumentul 
erau câteva mori de vânt. Indemnaţi de duşmani, proprietarii 
lor nu voiau să le cedeze de cât în ·schimbul unor sume f anas
tice. Astfel ei paralizară mult timp ori ce început de lucrare. 
Din fericire în 1896 veni ca prefect Ion Neniţescu. El ştiu cum 
să rezo lve această chestiune. 

Distrugerea· monumentelor şi instituţiilor publice. După 
luptele· de la Turtucaia, Dobrogea a fost cutropită de către Ger
mani, Bulgari şi Turci. Amintirea violenţelor înfăptuite de către 
aceşti barbari e încă vie în amintirea noastră a tuturor. Sate şi 
oraşe întregi au fost prefăcute în ruine. Cel care a suferit în 
special a fost Hârşova. 

Oraş locuit în majoritate de Români, era una dintre puţi
nele alcătuiri moderne ale Dobrogei. Era aceasta rezultatul unei 
munci spornice de 40 ani. Dar a fost distrus. Numai frumoasa 
biserică a fost cruţată. In special şcoala primară a suferit mult. 
Năvălitorii i-au dat foc de n'a mai rămas din ea de cât zidurile 
negre de fum. In această şcoală vrednicul dascăl Vasile I. Cotovu, 
a'ngrămădit, zi de zi, timp de 30 ani, tot ce a fost mai preţios 
pe pământul Dobrogei. 

Acest mic muzeu a fost vizitat chiar şi de Regele Carol I, 
care i-a dăruit şi o frumoasă colecţie de medalii. iar Regele · 
Ferdinand I a decorat, propria matu, cu Bene Merenti el. I pe 
organizatorul muzeului. 

Din toată această muncă n'a mai rămas nimic. Doar câteva 
lucruri mai de preţ au fost salvate în grabă de către un vas 
al marinei. · 

In Tulcea, după ce populaţia a fost evacuată, întreg avutul 
cetăţenilor a rămas la discreţia armatei bulgare. Soldaţii bulgari 
au distrus casele Românilor, ba chiar şi clădirile publice, care, 
în caz de stabilire a lor aici, le-ar fi fost de folos. Dar, cu toată 
vremelnica lCJr biruinţ~, ei nu se simţeau siguri de o stăpânire 
îndelungată; de aceea au distrus şoselele, au dat Ia pământ 
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cantoanele, au furat totul, până şi monumentele funerare de 
prin cimitire. 

Monumentul reanexării a fost distrus din temelie, statuile 
duse în captivitate. Monumentu) ·1ui Mircea de ~semenea. Bustul 
lui Neniţescu din. grădina publică a fost aruncat în Dunăre. 
Bulgarii au ştiut să se răzbune ! 

Încheiere. In descrierea de faţă am expus numai câteva 
din faptele premergătoare independenţei, precu1n şi cele înfăptuite 
tn decursul celor 50 ani din urmă. 

Opera începută nu s'a terminat. E datoria tinerei generaţii 
să o continue. Ea va trebui să desvolte în viitor o şi mai stră

lucită energie pentru înaintarea provinciei noastre. Jertfele părin
ţilor să le He pildă. 

Prin aşezarea ei geografică la gurile Dunării, Dobrogea 
este partea cea mai de preţ a patrimoniului ro.mânesc. Este vadul 
de scurgere al bogăţiilor solului, este puntea de legătură dintre 
poporul nostru şi restul lumii civilizate. 

A pune în dubiu stăpânirea românească asupra Dobr9gei, 
înseamnă a clătina însăşi temelia ţării. 

Brutus Cotovu 
Jnstitutor pensionar, fost Senator 

oooo0 o 0 ~oco 
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FERICIREA 
,, .•. Voi de ce strigaţi aşa? Este timp de 

lucru şi t imp de odihnă; timp de dragoste şi

timp de ură: timp de sbuciumare şi timp de 
~ 

linişte sufletească; timp de plâns şi timp de râs; 
timp de neferici re şi timp de fericire". 

Oe cer şi vremi uitat, 
Oe mult, a fost odată 
Un munte fermecat 
Dorit de lumea toată, 

Prin I urne zvon mergea 
Şi aripi da gândiri i 
Că'n vârfu l lui era 
Palatul fericirii. 

Pornit-au cărttJrarl 
Şi rege , după rege 
Şi gloate mici şi mari, 
Ca ta ina- i s'o deslege. 

Şi gloatele mergeau 
Pe drumuri fără nume, 
ln zare se ştergeau 
Spre margine de lun1e. 

Trecură prin păduri 
Cu murmur de lsvoare 
Care- l chemau prin guri 
Oe păsări cântătoare. 

Dar unul n'a voit 
Să stea în loc s'asculte 
La glasul cel vrăjit 

Al murrnurelor multe. 

SOLOMON 

I n urmă au trecut 
Pe lâng' albastra mare. 
Dar unul n'a văzut 
Cât famec marea are. 

Miros suav de crâng 
Nu mal simţeau drumeţii, 
Nici flori ce rouă p!âng 
ln zorii dimineţi i; 

Nici vânt doinind uşor 
Prin codru şi câmpie, 
Nici soare lucitor, 
Nici lună argintie. 

Cu vecinic dor nestins, 
Cu patimă'n privire, 
Cătau în necuprins 
Dorita fericire. 

Oe-odată' n vârf de plaiu 
Răsare-o arătare 

Subţire cât un palu, 
Apoi e tot mai mare. 

Cu mâna streş in i fac 
La ochi, să vadă bine 
Şi văd, - în straiu sărac -
Un biet bătrân că vine : 
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Cu barba la pământ 
.Şi genele cât şchioapa ; 
Zbătute plete'n vânt, 
-Şi cât o frunză pleoapa. 

-Cu mâna pe toiag, 
Cum vine dA departe, 
El pare-a fi un mag 
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La poale-s mărăcin i , 

Iar cel care cutează 
Să suie printre spini, 
Amarnic sângerează, 

Pe coastă, prrn păduri, 

O ceaţă eum e fumul 
Ş·i mii de cotituri 

Ce•a fost uitat de moarte. lmi înşe lară drumul. 

Parc'a'nţeles ce gând 
L-a dus pe fiecare ; 
Rosteşte'n graiu-i blând 
Cuvinte de mustrare; 

- ,,Aceleaşi suferinţi 

Sunt azi în omenire 
Şi-aceleaşi năzuinţi 

Vă dl!C spre fericire. 

Ca şi pe voi, de n1ult, 
- Am şi uitat veleatul, 
M'ademenise -mult 
Povestea· cu palatul. 

Puternic între regi 
Filnd, aveam m'ărire, 

Supuşi şi ţări întregi, 
Dar n' aveam fericire. 

:Şi mă pornii spre zări, 

Strein pe totdeauna; 
Prin nouăzeci de ţări 

Am colindat într'una. 

Umblai în lung şi lat 
Pământu'n orice parte, 
Dar tainicul piil lat 
Părea tot mal departe. 

De trudă vlăguit, 

Bătrân, cu albe plete, 
ln urm'am poposit 
La-al munte lui părete. 

Eu ani am tot umblat 
S'ajung să văd odată 
Palatul minunat 
Şi zâna fermecată. 

Pe munte, într'o zi, 
Se l umină tot locul 
Şi'n vârfu-i se zări 
Palatul, cum e focul. 

Uşoară ca un gând, 
A fericirii zână 
Coroană'n cap purtând, 
Veni cu sceptru'n mână_ : 

- ;, Sărmane muritor, 
lnfrână-ţi semeţia! 
Oprit e tuturor 
Să-m i · calce' mpăr~p-al 

Sunt fericiri potop 
Aici în zarea a l bastră, 

Dar cade câte-un strop 
Ades şi'n lumea voastră". 

Grăind încet şi blând, 
A fericirii zână 
Se duse surâzând, 
Cu sceptru l alb în mână. 

Mă ridicai uimit 
Din lunga' ngenunchiare 
Oe-odată s'a pornit 
Un vânt din depă1'tare. 
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Rupea copaci din trunchi 
Ş i ml-I culca în · goană 
Ca moşii în genunchi 
Cu fruntea la icoană. 

Uitându-mi de palat, 
Pe coastă şi pe poale 
Fugeam înspăimântat 
Pâ.n' ajunsei în vale, 

_Ş i dup' acest prăpăd, 
Azi poate-s mai cuminte : 

.Acelaş rost îl văd 
Şi'n urmă şi'nnainte, 

Mal bine înapo i 
,Porn iţi la vetre'ndată, 

Căc i fericirea, noi 
N'o vom avea vre-odată". 

Ci gloata pregeta 
Să- i fje calea'ntoarsă, 

Căc i inima-i era 
De dorul -zânei arsă. 

Şi Jar· în lar-g de zar, 
Porni în lungi ş iraguri 
Pe-ascunsele cărări , 

Pe'ntlnsele meleaguri. 

Ci magu'ncremenit 
Ca sfinxu'n nem işcare, 

Privi ca aiurit 
Norodu'n depărtare. 

Ş i 'ndată el simţi , 

Că viata i se curmă; 
Cu glasul stins vorbi 
ln ·clipa cea din urmă : 

- ,, Viata ce-o tră im 
Cât e de-amăg itoare ! 
Noi taina ei n'o ştlm, 

Dar tot mai mândră pare. 

O fer icire'n tot 
Nu şti'u dac'aş avea-o, 
Dar încă să mai pot, 
Eu tot aş mai căta-o". 

I. Dumitrescu-Frasin 
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INCEPUTURILE SCOALEI ROMANE DIN • 
COMUNA CERNA JUD. TULCEA 

1. Scu~t istoric asupra satului 

.Localitatea Cerna din judeţul Tulcea este unica localitate, 
care ne aminteşte se pare existenta unei aşezări slave prin aceste 
locuri. Până pela 1905 se mai vedea în mijlocul satului, în partea 
dinspre nord, un cimitir vechiu, cu pietre foarte mari, lipsite 
însă de otice inscripţii. Astăzi acel ci mit ir e desfiinţat şi pe tot 
cuprinsul lui s'au făcut case de locuJt. Nu eR"istă în sat nici o 
legendă asupra acelor. morminte şi nimeni din bătrâni nu ne-a 
putut da nici o lămurire, deoarece, la întemeerea satului actual, 
nu s'a găsit nici o urmă de locuinţă din satul vechiu, acesta 
nefiind câtuşi de puţin o continuare a vechii aşezări, care a. 
fost cu toiul ştearsă de pe pământ, ne rămânând ca urmă nimic 
alta decât ci mi tirul mut. 

Greu se poate explica cum s'a păstrat denumirea de Cerna 
în cursul veacurilor I Acest fapt ne dă a înţelege că, din vremuri 
uitate, au dăinuit pe aici mai ales târle de oi şi că, prin mijlo
cirea ciobanilor, s'a trecut din gură. îri gură această denumire 
slavă. Existenţa târlelor, din timpuri îndepărtate, în preajma 
acestei localităţi se dovedeşte şi prin denumirea a două locuri 
din pădure, cu poeni întinse, bune de păşunat şi anume Stâna 
Oancea şi Stâna Gincă, numiri de origi.nă română. Probabil că 
ciobanii au găsit valea botezată de Slavi şi poate c'au apucat 
şi ceva din viaţa satului. Depărtarea dintre sat şi locurile nu
mite Oancea şi Gincă fiind de vre-o 41/2-5 km., se înţelege că 
erau în contact des unii cu alţii. 

Pe valea Cernei, înainte de înfiinţarea satului actual, care 
vine chiar pe urmei~ vechii aşezări, a existat satul vechiu, tot 
Cerna, locuit numai de Români, cam la 21/2 km. spre sud de 
satul actual. Viile şi ,pomii bătrâni, din partea de sud, depe 
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locul numit Ceair, sunt în mare parte sădiri făcute de acei vechi 
locuitori, cari cu timpul s'au 'împrăştiat de frica deselor invazii, 
refugiindu•se la Pecineaga, Turcoaia, sau prin alte părţi. Am 
apucat urme de zidire din vechiul sat desfiinţat în urmă de lo
cuitori, ridicând piatra pentru trebuinţele lor. 1) 

Satul actual a luat fiinţă mai întâi în partea de sud, pe 
unde se numeşte şi astăzi mahalaua turcească, înfiinţându-se de 
Turci, ca gospodari, şi de Români ca ciobani la turci sau ca 
conlocuitori. Vechiul cimitir turcesc depe malul pârâclui Cerna, 
în apropierea căruia era şi geamia, un fel de casă de rugăciuni, 
distrusă ' cu totul în timpul rasboiului din 1916- 1918, ne-a do
vedit cu prisosinţă aceasta. N'am putut afl::l · însă când a fost 
zidită acea casă de rugăciuni, făcută din gard de nu ele şi stuf, 
lipită cu vălătuci de lut amestecat cu paie şi apoi văruită pe 
dinnăuntru şi pe dinafară şi acoperită cu stuf. Avea o încăpere 
rnai mare, în care intrau musulmanii: Turci, Tătari şi chiar Cer
chezi mai târziu, la rugăciuni, cu un loc boltit în fund, unde 
hogea oficia serviciul religios şi o tindă destul de încăpătoare, 
în care credincioşii îşi lăsau încălţămintele ·(papuci), intrând î~
năuntru numai în ciorapi. Tot în această sală se făcea şi , şcoală 

cu băeţii, de către hogea, învăţându-i precepte din Coran. 
Satul s' a întins în partea de nord, populându-se, îrt mare 

majoritate, cu Oăgăuţi veniţi din · Basarabia, pe la începutul se
colului al XIX- !ea, cam după 1812 mai cu seamă. Găgăuţii 
vorbeau între ei limba turcească. Aceasta a fost un motiv de 
persecuţie din partea Ruşilo_r, după ocuparea Basarabiei prin 
trădarea lui Moruzi, ceeace i-a hotărât pe cei mai mulţi să emi
greze în Dobrogea. Au mai fost atraşi pe deoparte, ' de împre
jurarea că Turcii dădeau multe avantagii coloniştilor, deoarece 
populaţia în această provincie era rară, iar pe de altă parte de 
faptul că aci găseau păşuni întinse, Găgăuţii fiind buni crescă-
totri de vite. · 

Cu timpul au venit şi câteva familii de Bulgari de prin unele 
sate, cu populaţie bulgărească, din Dobrogea sau chiar din Bul
garia .• Aceştia s'au amestecat, prin încuscrire , cu Găgăuţii, cari 

1) ln aproprierea satului sub pădure, se află ş i urmele a două loca
lităţi vechi româneşti, ale căror nume, Martina ş i Mângina, amintesc dublete 
toponimice de peste Dun,ăre, Mânjina din Covurlui . Ion Ionescu dela Brad 
pomene şte in această parte, la 1850, printre satele d ispărute în urma răs
bo iului din 1828, un sat cu acelaş nume de Mangina. 
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erau tot ereştini, dar vorbeau turceşte. Părinţii bătrânilor ac.:.. 
tuali şi ai multora cari au· murit, nu ştieau altă limb'ă decât 
cea turcească. Ca creştini au fost uşor influenţaţi de Bulgari1 cari 
şi-au _impus limba prin serv,iciile religioase şi mai târziu prin 
şcoală. 

Turcii, chiar dacă făceau şcoală, ei o făceau numai pentru 
mahomedani, spre a-i învăţa unele regule din Coran; de creştin/ 
nu se ocupau. 

Biserica veche d în Cerna a fost făcută tot după sistemul 
zidăriei de pe atunci, din gard lipit cu lut şi acoperit 'Cu 
olane. Pe jos era pardosită cu bucăţl pătrate de piatră gălbuie„ 
zisă de Marsilia, care se taie cu ferestrăul şi se lustrueşte cu 
rândeaua. Venea Ia ·o depărtare de vre.:.o 7-800 m. de geamie 
şi t@t împrejurul ei era şi cimitirul vechiu ortodox. 

· A fost sfinţită la 8 Noemvrie 1846, cu hramul sf. Mihail şi 
Gavriil. Pe locul unde a fost altarul, după dărâmarea ei, s'a ri
dicat un monument. -t'-Biserica actuală este o clădire impozantă, 'zidită din piatră 
şi cărămidă, de un fost antreprenor de lucrări publice, din Tulcea, 
numit Geovanî. Lucrarea s'a început la t890 şi s'a terminat la 
1897. A fost evaluată pe atunci la o jumătate de milion lei. S'a 
sfinţit de către P. S. S. Partenie Episcop al Dunării de jos, 
prefect de Tulcea fiind Ion Neniţescu, Ia 8 Noemvrie 1897, adică 
după 51 de ani d~la sfinţirea vechii biserici, care acum era mică 
ş,i neîncăpătoare şi tot cu hramul sf. Mihail şi Gavriil. 

In sat au mai locuit şi Cerchezi, fugiţi de prin stepele 
R,usiei, cam după răsboiul Crirn·eiei, pela 1858. Ei s'au aşezat 
în partea de nord a satului, pe unde era încă pădure. Această 

parte a satului se numeşte şi astăzi mahalaua Cerchezească . 
Astăzi satul s'a întins cu mult peste. marginea pe care o avea 
pe când erau şi Cerchezii. Ei fugind cu toţii în anul 1877, după 
trecerea armatei ruseşti în Dobrogea, şi ne mai înnapoindu-sei 
locuinţele lor au fost ocupate de alţi locuitori din sat. Turcii, 
deşi au fugit şi ei atunci, s'au înnapoiat după încheereâ. păcii 

şi după aşezarea autorităţilor româneşti şi au vieţuit încă in sat, 
însă împuţinându-se prin emigrări spre alte sate turceşti. mai 
compacte din Dobrogea, sau chiar în Turcia, până Ia răsboiul 

mondial, c~nd cel din urmă locuitor turc, anume Mustan Musojta, 
a căzut în războiu, luptând Gu credinţă pentru apărarea tricolo-
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rului românesc. Astăzi nt,1 mai este nici un musulman în sat 
Numai cimitirul, nu .cel vechiu, care este aproape în întregime· 
desfii nţat, ci cel nou -dela marginea satului, mai aminte·şte c'au 
locuit" aici. 

2. Mişcarea culturală creştină · 

Referitor la viaţa culturală creştină, în sat, din ,cele arătate,_ 

putem deduce că pe la 1840- 1846 influenţa ,bulgărească se sta
bilise şi că locuitorii creştini aveau preot bulgar, care oficia în. 
biserică şi făcea şi şcoală tot în limba bulgară. Cel din urmă
preot, care a oficiat înnainte şi după aşezarea autorităţilor ro
mâneşfi, a fost preotul Gheorghe Popa, al cărui fecior, Petre 
Popa, a servit c<;t, cântăreţ bisericesc şi după moartea tatălui său„ 
căci învăţase cântările româneşti. El a murit în timpul războiului 
din 19.16-18. Mai trăeşte în sat.un frate al său, Niculae Popa~ 
Familia preotului Gheorghe era din Bulgaria. Tot din Bulgaria 
şi din unele sate dobrogene mai veniseră- după cum am arătat
şi alte familii de Bulgari, cari au statornicit şi au întins tot· 
mai mult influenţa bulgărească printre Găgăuţi şi chiar asupra 

· unor .familii de Rotnâni, prin încuscrire. Găgăuţii, bătrâni în mare· 
parte şi astăzi vorbesc între ei turce~te. 

După o statistică locală a populaţiei dela 7 ani în sus; nu
mărul total . al sufletelor se ridică la 3014. Marea majoritate o 
formează Găgăuţii, originari din Basarabia, azi bulgarizaţi, apoi 
un mic număr de Bulgari adevăraţl, apoi Românii cari se cifrează 
la 224 şi un neînsemnat număr de alte naţionalităţi. 

3. Mişcarea c ulturală română 

Şco·ală, la inceput s'a făcut de preoţi prin tinda bisericii ;. 
iar mai târziu s'au adus de locuitori învăţători în regulă. Cel, 
mai vechiu, despre care am aflat, a fost unul Dascălul Dumitru, 
la care au învăţat Petre Popa şi Drăgan Nicula, care dease
menea servea ca cântăreţ bisericesc, mort şi acesta în timpul 
răsboiului. 

Innaintea răsboiului dela i 877 a venit ca învăţător din· 
Şumla Panait Stanciof. Acesta e tatăl poetului Panait Stanciof, 
care a adoptat în ·publicitate pseudonimul de P. Cerna. lnvă

ţătorul Stanciof, la care au învăţat mulţl din locuitorii, ce astăzi 
ating sau trec de etatea de· 60 ani, făcea şcoală în regulă cu un 
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program aproape tot i:lŞa de desvoltat ca programul cursului 
primar de 4 clase, din timpurile noastre. 

Aceas,ta am putut-o constata din proces4I.:.verbal ce există 
în arhiva şcoaleî, d_istrusă în ultimul răsboiu, prin care act în
văţă torul Stancicif a predat primului învăţător româ_n., . lftimie 
Vâlcu, la înfiinţarea şcoal ei rom~ne, în ziua de 1 Aptilie 1879, 
mai multe bănci lungi,. cum se găsesc şi acum prin şcoli, o 
tablă şi alt mobilier, pn:cu m -şi unele aparate didactice, cele · 5 
hărţi ale continentelor şi pl;iniglobul terestru. De · aci se vede 
că şcoala, care a funcţionat în Cerna, înnainte de înfiinţarea 
şcoalei române, nu era o şcoală numai de az~buche, ci o şcoală 
primară cu un program mai mult sau mai puţin complet. 

Aşa dar, primul început de şcoală română datează, itz Cerna 
dela 1 Aprilie !879. lnvăţătorul lftimie Vâlcu a continuat şi Sn 
anul şcolar 1879-1880, făcând cursuri alternativ. cu Stanciof, 
care de asemenea a continuat a preda limba bulgară. Invăţă
torul Stan ci of, fiind înfocat naţionalist bulgar, căuta pe . t<;>ate 
căile să pună piedici învăţătorului Vâlcu, făcând mai ales ca, 
în orele lui, şcoala să fie mai ales nepopulată. Din această 
cauză erau mereu în ceartă. Această stare de lucruri a determina~ 
pe Vâlcu să se plângă revizoratului şcolar, arătând cu nu poate 
realiza progrese în Cerna, tlin cauza învăţătorului bulgar Stan
ciof şi se ruga a-l transfera la Pecineaga , unde, fiind sat ro-

. mânesc, speră că va puţea lucra mai cu efect. 
Invăţălorul Stanciof încă .a n1ai predat în şcoală făcând 

cursuri de limba bulgară până la moartea lui, prin 1882, dar în 
mod mai limitat, de oarece autorităţile, sesizate de arătările 

primului învăţător român, au luat apoi măsuri mai stricte asu
pra acestuia. 

lnvăţătorul Vâlcu, trecând la Pecineaga Ia începutul anului 
şc. 1880-1881, a fost numit ca învăţător Vasile Popescu, nor
malist, de origină de prin Covurlui. Acesta a pus şcoala pe 
baze mai solide şi, prin stăruinţe, s'a cof.lstruit chiar în acel an 
şi localul de şcoală, care se vede şi astăzi, fiind lucrat solid 
din zidărie de piatră, având numai despărţiturile dinnăuntru de 
bârne lipite cu lut. Localul a fost făcut cu două săli de clasă, 

ocupând extremele şi două serii de odăi de locuit, între sălile 
de clase, cu întrări deosebite. 

Invăţătorul Popescu a lucrat singur, făcând şcoală mai mult 
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cu băeţii, până în anul 1884, când s'a înfiinţat a doua şcoală, 

de fete, la care a fost numită, ca învăţătoare titulară, Casandra 
Constantinescu. Şcoalele au funcţionat separat până la 1894, 
când s'au unit într'o singură şcoală mixtă, eu 2 posturi. Invă

ţătorul Popescu a funcţionat la şcoala de bă.eţi până la moartea 
lui timpurie, fiind suferind, prin 1890. Invătătoarea Casandra 
Constantinescu a continuat în postul al Ii-lea, fiind transferată în 
altă parte I.a 1 Septembrie 1897. 

După Vasile Popescu a fost numit, ca învăţător suplinitor, 
Ion Ionescu, cu 4 clase gimnaziale, de loc din Bâ-rlad, care, ne
reuşind la concursul de provizorat ţinut în Constanţa, în anul 
1895, a părăsit ace,astă carieră şi a trecut ca secretar la: par
chetul de pe lângă tri-b.unalul dîn Tulcea. La el a absulvit şcoala 
primară şi .a învăţat ultimele clase Stanciof Pan~it, fiul învăţă
torului Panait Stanciof, despre care am pomenit mai sus. Găsesc 
nemerit a da câteva 1ămuriri asupra vieţii acestui fiu al Cemei. 
Mama sa este tot de origină bulgară, trăgându-se diAtr'o familie 
venită de prin Bulgaria. Copilul Panait s'a născut după moartea 

• tata.tui - săuJ şi a fost crescut de mama sa împreună cu tatăl 

vitreg, Naum Costea, cu care dânsa s' a remăritat în scurt timp 
după moartea primului ei bărbat, învăţătorul Stanciuf, la care a 
fost mai întăi elevă. In timpul luţ Vasile Popescu şi Ionescu, 
fiind uzul a s~ romaniza numirile de familie, care sunau bul
găreşte, băiatul Panait a făcut şcoala primară sub numele de 
Costescu Panait, după numele de familie ioinanizat al tatălui 
său .vîtreg. Liceul l-a urmat la Brăila sub numele de Stanciof 
P. Panait, unde a fost întreţinut de naşul său Nicolopol, un grec 
bogat. Atât în şcoala primară cât şi în liceu a fost foarte bun elev. 

In timpul din urmă, afirmându„se prin publicitate, şi-a 
interpus, ca nume de f~milie. numele satului, semnând Panait 
Gerna, sau. pe scurt P. Cerna., nume cu care a urmat şi la facul
tatea de litere din Bucureşti. Venea prin sat în fimpul vacanţei 
de vară:, unde se arăta foarte prietenos şi comunicativ. Avea 
însă dese conciliabule, în limba bulgară, ţinute, mai ales noap
tea, în casa părintească~ cu rudele şi diferiţi săteni de origină 

bulgare'\, cărora l_e dădea mari speranţe, dupăce va termina studiile. 

Luând licenta în litere şi filosofie la Bucureşti, a plecat la 
Berlin pentru completarea studiilor, fiind subvenţionat atât de 
stat cât şi de unii profesori universitari şi de persoane din în-
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nalta societate bucureştiană. Dela Berlin a plecat la Heidelberg 
şi la Lipsea. Dacă nu mă înşell a fost şi la Oxford în Anglia. 
Titlul de doctor în litere şi filosofie, cu .spegialitatea în litera
tura limbOor nordice, l-a obţinut la Lipsea, unde a şi murit, 
cam la aceeaşi etate Ia care a murit tatăl său, la câteva zile 
după obpnerea titlului de doctor. 

Deacolo a fost adus în ţară şi înmormântat la cimifţrul Belu. 
Dela el a rămas un singur vofum tipărit, întitulat „Poezii''. 

Ş.coala din Cerna are merjtul că.-1 prenumără printre absolvenţii 
ei, punându-i bazele învăţăturii prin învăţătorii Vasile Pepescu, 
la care a început, şi Ion Ionescu, la care a terminat cursul primar. 

ln 1896, după Ionescu, a venit ea învăţător titular Mihail 
Bonjug, normalist. dela Gala.ţi, actualmente în Anadolchioi -
Constanţa. 

Dela 1 Septembrie I897 până la 1 Septembrie 1r 15, a 
funcţionat ca învăţător diriginte, neîntrerupt, G. Coatu, normalist 
dela şcoala din Bârlad. ln acest timp s'a desfăşurat cea n1ai 
mare mişcare şcolară şi culturală în sat. 

ln munca depusă pentru întărir:ea şi ridî€area sentimentului 
naţional, am fost ajutat şi de personalul didactic~ din care citez 
pe : Panait Ignat, Dobre Vlădescu, Anton Bulai, Livia Ciurileanu, 
Gh. Agapie, I. Patraulea, actualmente profesor de pedagogie la 
o şcoală normală, Gh. Diaconesc~ şi mulţi suplfnitori, eic. 

Şcoala am găsit-o cu 2 posturi, ridicând-o în scurt timp 
Ja şcoală cu 4 posturi, tip urhan. Pela 1900 s' a înfiinţat şi gră

dina de copîi, pentru care s'a făcut k>cal propriu, zidit din 
chirpici (cărămidă nearsă) şi acoperit cu olane, peste drum de 
localul de şcoală primară. 

N"am găsit nici un fel de plantaţie la şcoală. Punându-mă 
pe lucru chiar dela început, am umplut eurtea şcoalei primare, 
cum şi a grădinei de copii, cu pomi roditori, cari se ajunsese 
şi făceau fructe din belşug. Am mai înfiinţat grădină şcolară şi 
şcoaJă de pomi la marginea satului, câmp de experienţă la 
păm'ântul şcoalei pe o porţiune de 21/2 ha.; iar pentru răspân
direa câ-t mai eficace a culturii în popor, am. făcut scenă de 
teatru la şcoală, chiar din anul 1900, pe care scenă s'.au repre
zentat cu şco1arii şi adulţii peste 50 de piese mai mici sau mai 
marj, cu conţinutul moral, educativ şi cu1tural. Am întâmpinat 
însă multe greutăţi în cursul anilor, fiind foarte mult împiedecat 
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chiar de autoritatea comunală, deşi era ţinută să ne dea tot 
concursul. 

La 24- Ianuarie 1903) a luat fiinţă în Cerna banca pof:Julară 
~24 Ianuarie'\ la înfiinţarea căreia am pus cea mai mare stă

ruinţă şi am muncit pentru conducerea ei până la p'lecarea din sat. 
V'ieaţa de învăţător, pe care am dus-o timp de 18 ani,. în 

mijlocul unei populaţiuni cu totul greoaie la orice mişcare cul
turală r@mânească şi foarte puţin asimilabilă manifestărilor făcute 
p.entru afirmarea s_ţntimentelor patrio.tice, a fost plină de peripeţii, 

asupra cărora vom inzista pe larg cu altă ocazie. Acum ne 
mărginim numai a atinge.' pe scurt rolul jucat de şcoala română 
în Cerna. Ea a fost un far puternic de lumină dela înfiinţare 
până la războiul cel mare. 

ln timpul ocupaţiei s'~ dărâmat totul. Bulgarii au înfiinţat 

din neu şcoala, redeşteptând sentimentele amorţite, aşacă munca 
încordată · şi energia pe care am cheltuit-o, ou atât dor de a 
lucra şi cu atâta neţărmurită râvnă, s'a perdut în vânt. 

ln timpul războiului localul de şcoală a fost ars. Zidăria, 

fiind de piatră, a rămas. Prin mari stăruinţe s'a reconstruit şi 

inaugurat la 6 Maiu 1923. 
Invăţătorii, cari s'au perindat la şcoala din Cerna, dela 

1915 încoace, cu întrerupere în timpul războiului, sunt: Gh. 
Agapi, definitjv; funcţionează până la 1 Sept 1922. Au mai fost 
apoi ca învăţători titulari şi definitivi: Const. Codreanu, Maria 
Brezoianu, Maria Rădulescu, Teodosie Varabiev, Veneţia Sârbu, • 
etc. ln prezent funcţionează d-l Dumitru Necula, cu soţia sa 
Maria O. Necula, ambii cu titlul de provizoriu. Şcoala funcţi

onează cu 6 posturi şi grădina de copii cu 2. 
Numărul absolvenţilor„ dela înfiinţare până · la războiul din 

1916, deşi nu mai există archiva, totuşi, pe cât îmi amintesc; 
este de 157; iar dela 1920 până în prezent se ridică la 136. 
Avem, aşadar, un total de. 293 absolvenţi de curs primar în sat. 

Tnnainte de războiu, cu toate stăruinţele ce le puneam, nu 
puteam determina pe nici un a solvent al şcoalei dintre săteni, 
să plece mai departe, decât doar pe fiii de funcţionari, între 
cari citez pe Petre Constantinescu ajuns şef de gară, Maria S. 
Juraşcu învăţătoare la Brăila, etc. Dintre săteni singur Panait 
Stanciof-Cerna a suit cele mai înnalte trepte ale culturii, ob
ţinând cel mai mare titlu, pe care moartea nem.iloasă l-a răpit 
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tocmai dupăce atinsese culmile. Cine ştîe dacă destinul nu a 
treb1;1it să facă aşa r ... 

După războiu se observă o mare năvală spre carte, fiind 
aproape 20 plecaţi pela şcoli secundare sau speciale, din Tulcea 
ori Brăila; iar unul, Nenu B. Ivan, absolvent de prin 1915, al 
cărui tată a fost executat în timpul războiului ca trădător, a 
ajuns deja la universitate. 

ln 1905 s'au împroprietărit în această comună, cu 8 ha. 
teren de cultură, vre-o 90 familii de veterani qin războiul dela 
1877, şi vre-o 30 familii de bejenari cu 5 ha., în total .120 familii 
de Ron1âni, cari se înstărise bine şi întemeiaseră gospodării 

frumoase chiar. 'Războiul cel mare a nimicit cu totul aceste 
înjghebări, fiind astăzi mai mult nişte ruine, s·au chiar cu totul . 
şterse depe pământ. Veteranii şi coloniştii s',au împuţinat ·de tot, , 
unii perind de boale sau în lupte în timpul războiului, iar alţii, 

descurajaţi, nu s'au mai înnapoiat, ei au rămas prin vechiul re
gat, de unde veniseră; aşa că1 ceiace se întemeiase cu mari sa
crificii, s'a distrus aproape în întregime. 

ln războiu au fost mulţi dezertori şi unii s ' au manifestat 
ostil, printr'un împătrit asasinat comis asupra celor ce-au în
drăznft să arboreze tricolorul, când s'a aflat c'au sosit autori
tăţile româneşti la Măcin şi se gătesc a pleca spre Cerna. Acei 
ce-~u luat parte la săvârşirea unor astfel de fapte sunt toţi fugiţi 
în Bulgaria. De asemenea şi dezertorii cei mai compromişi nu 
s'au mai înnapoiat. 

Sunt însă m uiţi şi acei ce-au luptat până 1a sfârşit, fiind 
'demobilizaţi în regulă, precum şi câţiva invalizi de războiu. 

Mişcarea culturală românească a fost dată cu mu_lt înapoi 
în timpul ocupaţiei armatej bulgare şi au fost distruse cu totul 
chiar um1ele acestei mişcări. Prin stăruinţă multă şi muncă încor
dată, din partea personalului şcoalei, în unire şi cu ceilalţi fac-

• tori intelectuali din comună, sperăm că în scurt timp se va 
ajunge iarăşi la pCelaş nivel. 

O. Coatu 

• 
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4, : pe table cerate. Cu ... , în loc de : pe tab le cerate 

cu. şi mai departe: oraşe , Ovidius ... în loc de : oraşe. Ovidius ... 

,, 158 rând 8 de sus: i•a apreciat . . . . . .. , în loc d·e: şi-a ... 

" 
160 .,, 2 • ... : şterge cuvintele: ,,lui Ovidius". 

... 163 • I • ,, : libellis . . . . ln loc de: libbellis . 

,, 163 ,. 15 ,, ,. ; rixatur • • .. ., ,. . sixatur. 

166 „ 9 „ jos : spatiarer . .,, . sporii aer . ' " n " 
. 

,., 169 ultimul rând: Rlbbeck .. . Ribek. . ' " " " . 
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