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INSULA ŞERPILOR 
Schiţă monografică 

L INTRODUCERE 

1. Aşezare, înfăţişare şi relief. Insula Şerpilor (Pl. VII,.~) este 
una din putinele insule ale Mării N egr~ şi şingura situată la o de: 
părtare mai mare de ţărmul ci, fiind aşezată în fata gurilor Dunărei_, 
la o distantă de 45 km de Sulina 1), mfre 45° 15' 53" Uatifudi.ne 
nordică şi 30° 14' 41" longitudine estică 2). 

Â..c:easfă insulă, îhcă aproape p,ustie, are o întindere de 1 ?" ha, 
:perimetrul ei neregulat 3) având o lui:igime de f 9?"3 m şi închizând 
.aproximativ un patrulater ce prezintă un promontoriu (peninsulă) în 
coltul de NE al său (fig. 1). 

Lungi1nea patrulaterului, dela N la S, e de 440 m, iar dela V 
la E, de 414 m. 

Diametrul său cel mai lung, aproximativ NE-SV, trecând şi 
prin peninsulă, este de 662 m 4) . 

Inăltimea tărmurilor este pe alocurea de 21 m spre S şi E, unde 
acestea sunt foarte prăpăstioase; la peninsulă. ihălp1nea ţărmului e 
mult mai. mică (12 m) ş-i. mai uniformă {terasă l1forală). 

Interiorul insulei se inalfă, ma:î 1nulf sau mai pufrn regulat, din-= 
spre toate laturile spre centru. 

!nălţimea maximă a insulei, către centrul patrulaterului, este 
cam de 4Q m ") şi în atest punct se află clădirea farului şi a piche..-
4uhti milifar. 

1) Cu pi1olina C. E . D. (.JiirondeUe") 5 ore de drum. 
2) După S, Correard (Giuide maritime et strategique de la Mer Noire-, Paris, 

1854, p. 65): 45-0 15' 3 l" latit. N şi 2-ro 56' 42" Jong. E . 
.t) Insula se poate ocoli complect cu piciorul, pe la margini, în 40 minute de 

mers normal. finând seama atât de obstacole cât şi de urcuşuri. 
4) H. Kohler, Memoire sur Ies Ile.s el •a Course consacrees a A.chille dans 

k PontrEuxin, în: Mem. de J'A.cad. de Petersbourg. T. X. p. 531 {1825). 
6) J)upă G. Murgoci, 37; după T1.1iboul de Marigny (cil. M. D. Ionescu, 

.Dobrogea în pragul v-~cului al XX~I~. Buc.. 1904, p. 305), 1291~ picfoarf (43 m). 

„illna!elt Dobrog•l" XII, 1931. I 
J•.-, - ,,. ... :f , ...... "'~,.,.- ..... 

"'t • ~,,. - ., 
'• ;-.-,,t .. ,·~ . • . 
~ r i • ' • .. . . 

www .ziuaconstahta . .r 
J/. ,, 



• 

- 2 -

Lnprejurul' insulei, adâncimea mării e cam de 4 m; spre N„ 
li 59 m dela tărm, apa are o adâncime de 5 -6 m ; spre V, 10-16 m ;. 
spre S, 13-23 m; spre E„ 9- I9 m (Correard). 

In apă, de jur 101prejurul insulei, se afiă blocuri mai n1ari .sau. 
mai mici de sfâncă, dintre care unele suni submerse, altele ies la, 
,suprafafa apei. • 

Mari .îngrămădiri de asemenea blocuri se observă mai ales· .în1 
dreptul capuriior (coifurite patrula1erulur); t..;;iafe aceste blocuri provin 
din sfărâmarea tărmuriloc sub actiunea neîncetată a valurilor, ajutată 

' 
şi de o anumită .structură petrografică a insulei. 

lnsula Şerpilor poate fi abordată 1) prin 3 locuri : pe la S, unde· 
se află şi o potecă săpată în stâncă - ş i pe de.,,.o pa.de {E) şi alta, 
(V) a gâtuiui promontoriului, unde fărmul, format din rocă mai moale, 
·are forme mai domoale. 

După M. D. Ionescu (op. cit. p. 306), locul cel mai bun-. 
penfru debarcare esie la SE. de peni.nsulă, vântul fiind aci mai puţin 
puternic, stâncile submerse mai rari şi mai pufin pericuk1ase - cu 
toate că pilotina C. E. D. -ancorează mai întotdeauna la NV de pen.=: 
insulă. 

2. Nume. In antichitate Insula Şerpilor se num?a : Leuce 
(Leuke;2) sau chiar Achillea 3) în onoarea lui Achilie, care ar fi fost 
înmormântat în această insulă - unde. avea de altfel şi un templu vestit. 

In evul mediu se numea : Selina sau Cacearia (C!azaria .4), 
lsola R.osia, Nisi, Rubra etc. 

Incepând din s~coluL al XV ..-lea se numea Pbidonixi (Phid6: 
niss1 = Ophidonissi} de către Greci., Zmeinoi Ostrov de către Ruşi, 
!ian Adassi de către Turci, dela 1856, când ea de~ine proprietate 
turcească, toate aceste numiri însemnând în difedfele limbi acelaş. 

lucru, adică insulă a şerpilor. 

Dela 1819 (12 Aprilie) de când insula a trecut în stăpânirea 
României, ministru âe răsboi fiind generalul Dabija, ea se numeşte 
Insula Şerpilor, probabil t.raducere a numirilor de mai sus. 

l) De fapt nici un vas nu poate acosta la ţărmul Insulei Şerpilor din 
~auza stâncilor periferice ; toate vase.le mici şi mar,i ancorează la cel pufin 50 m 
depărtart de insulă. 

2) Fîe după culoarea albă (leuke = alb) a pescăruşilor, fie după spuma albă 
a valurilor, fie d'U>ă femplul alb al lui Achilie - după cum susfin diferijii scriitotl 
amici, 

8) E posibil ca de aci să se tragă şi numele. btafului Chilia, al Dunărei. 
') Dela poeorul C}Jazari. · 

www .ziua constanta . ro 
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3. Evolutia cunoaşterii insulei ; explorări. P rimii scriitori cari 
fac rnenfiuni, mai n1ult sau rnai p,ufi n erosimile, în ceea.c:e priv2$fe 
situatia şi conditiile geografice al.e Insulei Şerpilor, adesea insă foarte 
eronate 1), pentrucă nu văzuseră ei înşişi insula, despre care povesteau 

mai mult din auzite, relatând adesea pur şi simplu p~ predecesori, 
sunf fie navigatori ~i geografi sau naturalişti, fle istorici, literati sau 
filosof), fie chiar simpH particulari, axând în primul rând preocupări 
mitologice. 

Dintre aceştia, cel tnai vechiu pare a fi Areiinos 
(777 a. Chr.)1 care, după cât ştim, pomeneşte cel dintâi 
pida sa despre această insulă : ,. Thefis luând de pe rug 
Achil!e, îl duse în Insula a/IM" (Leuee) z). 

din Millet . . 
în Aethio.: 
pe fiul său 

Din "această afirtnafie a lui Areiinos rezuliă că încă pe la anul 
777 a. Chr. exista dela tradiţia despre consacrarea acestei insule lui 
A.chilie. 

Poeful PindarJ infr' una din odele sale, precizează şi sHuatia 
insulei : ,,în Pontus, A.chilie are o insulă strălucitoare" (N einea 
IV, 49). 

Tragedianul Eu ripide men~0onează într'un dialog din Andromacha 
faptul că Peleu „va vedea pe Achi!le locuind în locaşurile insulare, 
pe ţărmu! ce! alb din mijlocul Pontului Euxin'", pomenind. Îl') alt loc 
despre ,,ţara bogată in păsări", de „tărmul ce! alb'' şî „frumosu! drum 
al lui Achilie·· din Pl'.>nful Euxin. 

Philosfraf vorbind în Heroica {p. 2421) despre A.chil le, ne spune 
că !oc:ueşte în Leuce> o insulă „pe care, cei ce intră în Pont, o au 
la stânga" - iar poetul alexanclrin Lycophren ne arată (Cassandra 
V. 186) că Achilie .,!ocueşte de muli limp pe stânca albă de spume 
dela gurile rnlăştlnoase ale fluviulu1 Celtic'' (Dunărea). 

G\::ografwl Scylace (Peri plus, 68) scrie : ,, drumul în !inie dreaptă 
dela Istru până la Criumetopon (promonto'riu în Chersonesul fauric) 
e de 3 zile şi 3 nopti ; dacă ia însă cineva ţărmul, drumul e dublu., 

căci aci există un golf în care se ?tfîă o insulă, pustie ce e drept, 
numită Leuce şi consacrată lui Â:chi!!e". 

A.lte mentiuni mai găsim !a. Ştefan din Bizanjiu, Hesychiu, 
Amian Marcelin, Scymnos din Chios

1 
Dionysios Periege1ul, geograful 

1) Pausanias şi Fi/os/raf vorbesc de păduci pe jnsulă - ceeace nu xeiese din 
studiul sol4 h1i. 

2) PhOJius, cod. 239; G. Mii/Ier, G:eographi G:raeci m(nores, I~ p. S9r ; 
G. Popa.eLiseanu,Rev. Arch. VII (18'>4), Il, pp. 390- 416; M. D. Jone.scu, op. cil. 
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,Sfrabo, Pomponiu Mela, natura1îstu1 Plinius, lulus $olinus, Priscianus 
A~ienus, 1narele geograf Ptolemeu, Jornandes epis<::opuJ Gotilor, 
vestitul călător Pausanias, Leonin, filosoful Maxim din Tyr1 istoricul 
Adrianus şi altii 1). 

To~ aceştia menfionează pe Achille, care şi«ar avea aîd mor..
mântul, un templu cu .altare şi oracol ~ iar unii amintesc chiar de 
o statue de lemn a acestuia, c~ar fi existat pe insulă ; alţii arată că 

dintre călătorii cari se abat pe la insulă, rru toţi o fac de bt;ţnă voie, 
ci mai mult pentru a aduce jertfe acestui erou grec. Odată ajunşi la 
insulă, ,călătorii intra in lernplul măturat cu aripile şi stropit cu apă 

de mare --- ca să nu se facă praf - de către pescăruşi, numai după 
·ce au plătit destul de mult oracolului, cam pretenfios, c.a să înblân..
zească, făcând să nu fugă caprele de pe insulă, din care se aduc jertfe 
eroului l Dintre multele legende jesute în jurul acestei insul~ care de 
care rnai interesante din pt.Jnct de ve,dere mitologic, dar care nu pre,,c
zinfă aproape nici;'o impodanlă geografică, este de Temarcat în deo,.. 
sebi una care coinciae întâmplător întrucâtva şi cu un fapt geologic, 
relativ recent, dîn trecutul lns-hl!ei Şerpil~r: Este legenda relatată de 
Philoslraf, după c.are Achilie şi Elena, fiind destinafi a trăi împreună 
şi negăsindu..-se împrejurul Troiei nici~o insulă potrivită pentru ei, 
Thetis intervine pe lângă Neptun, zeul mărilor, ş'i acesta scoase dip. 
valuri insula Leuce, pentru a locui pe dânsa Achilie cu Elena ! 

Această primă fază a cunoaşlerei Insulei .Şerpilor s' ar putea 
numi faza mifoiogică. . 

Prima notă ştiin1ifică, cunoscută notlă, asupra Insulei .Şerpilor, 
o găsim în Mem. de !'.A.cad. des Sciences, Sf.Pelersbourg. X (182<) 
p. 599 (Memoire sur Ies illes el la course consacrees a A.chilie 
dans le Ponf Euxine) în care Kohler pub1ică planul insulei 2

) cu 
ruine1e templului lui .Achille s). 

lntr' o lucrare asupra M. Negre, apărută în 1830 4), constatăm 

1) A se vedea G. R.opa, Leulţi - Insula Şerpilor, Buc. 1894 (op. cil,) ;
0 

Gr. 
Dănescu, Dicţ.ionarul geografic1 statistic şi istoric al Jud. Tulcea, Buc. 1S96, p. 4'22; 
D-r. C. Diaconovici, Encîdopedia română, Sibiu, 1~00, 11, p. 848 ; M. D. Ion~scu, 
op. Cil. ' 

?,) I-fal'ta h1i Kobler e reprodusă şi de J:,f. D. Ionescu (op. ·Cit.. harta No. 4). 
8j Un rezumat al acestui memoriu publică Zeune, în Bergbaus Annalei, 

(1835, p. 326J - reprodys mai târziu de către UkerJ F. A. (Geographie d. G riechen 
u . .Romer, Weimar, 1846, m, p. 448 el seg.). 

4) Plans de golfs, baieş, ports et rades de la Mer Noire et de la Mer d'):\.zov, 
lives, recueillis ou cor~iges par E. Tai/boul de Marigny:, Odess:a, 1830. 

www .ziua constanta . ro 
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că, de fapt, autorul primei hărti precise a insulei şi ph1nului templului, 
ambe.le executate deja în 18Q4, din o,rdinul amiralului rus Cireig,' ~fe, 

Locot'ene.ntul Comandor Kritsky. 
In anul 1841, Societatea de Istorie şi Antich'i.1-ă/i din Odesa, 

d.ecizându:se a întreprinde o explorare archeologică amănunfită a In~ 
sulei Şerpilor, însărcină pentru aceasta pe archeologul N. Murzachevici, 
care, impreuţ1.ă cu naturalistul A. D. Notdmann, profesor la liceul 
Richelieu şi îrisotiti de un pictor, un căpitan, etc., făcură împor..
fante descGperiri, care se publicară Îil 1844, în Buletinul Societăţii 1). 

Româniî încep studiul Insulei Şerpjlor prin· 1902, când A.. 
Procopianu:Procopovici ptJbHcă lista 2) plantelor strânse în .insulă de 
G. Brândză, 1ntr'o excursie organizată de r~retatul profesor &bba 
.5tefăn,escu, decedat în vara anului 1931. 

-Nu ne.'ndolm că Procopovici a determinat perfect materialul 
adus ; păcat îns.ă că informatorul s~u nu. a (ost tof aJât de conştiincios 
în sfrângereâ, prepararea şi etichetarea justă, în ceeace priveşte loca..
litatea, a p1antelor strânse de dânsul atât din insulă cât şi din Dobrogea1 

pentru care motiv totî botaniştii privesc cu îndoială lista acestuî autor. 
!n 1911, G. Murgoci publică înfr'o lucrare mai mare privind. 

Dobrogea de N 3), şi observ·atii1e sale geologîce făcute pe insulă. 
Marietta Pallis, botanistă engleză, mentione~ză în 1916, în mo..

rtografia sa asupra plauru1ui4) : Malva silvestris var. eriocarpa Boiss.) 
în Insu1a Şerpilor. 

În 1923, I Prodan rnenttonează 5) aci Trifolium subterraneum, 
colectat de Calafeteanu - şi pe care A. Borza 1,,,.a putut studia din 
ierbarul celui dintâi. 

În 1924, P. Enculescu îşi publică observatiile sale agrogeologice 
şi fif()geografice 6), făcute cu 12 ani· in urmă pe iţ1sulă, când a în,,. 
sotit aci cu G. M1:1rgoci, pe botanjsta Pallis. 

l) Zaprski I mperaforsca:go Odesscago Obscestva Istorii i Dr,:onosfid, T. I, 
1844, p. :5<!0 (CălăJorie în Insula Leuce sau Phiclonissi, în ruseşfe). 

2) Elliche Pflanzen der Schlangeninse!, Publicafiile Seeietă~i Nalur<1lişfilor diu 
România, No. 3 (1902) p.p. 32-33. ' 

3) Cerceliiri geologice în Dobrogea nprdieă, cu privire specială la rocele pa..
leozoice şi irnptive, )~..nuarul Inslitut~lui Geologic al României, V (1911),Buc. 1912, 
pp. 307-494. 

4) The Structure and J:Iistory of Plav : the Floating Fen or tl1e Delta of the 
Danube, Linnean Society's JQurnal„Botany, XIII (1916), pp. 233-299. 

6) Flora, I, p. 622. Cluj, 1923. 
G) Confribujhtni la vegeta fia fanerogam ică a tnsulei Şerpilor, Bui. lnform. 

Griid. Muz. Bot. Univ. Cluj, IV (1924), pp. 89-9:5. 

www.ziuaconstanta .ro 
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lntâ~ierea publicării acesfor observatH se datoreşte dorinlei au,,
foru1ui cle a le comp1ect,a Cu date culese şi din alte anotimpuri. 

]n tot cazul, lista sa floristică cuprinde 38 plante (dintre care 
numai 4 genuri mră precizarea spedeî, fiind la acea epocă fără flori 
şi fructe, şi deci nedeterminabile). 

In Iu1ie J 923 I11sfifutul de Geografie al V11iversifăf ii din Cluj 
organizează o excursie didactică în Delta Dunărei şi Insula ,Şerpilor, 
sub conducerea d""lui V. Meru/iu 1

), la care se ataşează din fericire 
şi 3 bo!anişti, 'dinfre cari A. B-orza publică în 1924 în!en~sante con.=-

·fribufiuni la cunoaşterea vegefajiei şi florei Insulei Şerpilot 2), pe care 
le c-0ntinuă apoi pe cont propriu, singur, în Aprilie l 924 8) .- sau 
insolit de asistentul său G. Buioreanu 4) 5) in Iunie 1926. 

Cu acesta din urmă, marele botanist dujean a făcut şi serioase 
Gercefări ecologice, tn legătură cu condifiile edafice- şi climatice, utili-=
zând o vastă şi complicaiă aparatură. 

A. Borza complectează cu muli lista plantelor cunoscute în 
Insula Şetpilor - şi esta cel mai importanf cercetător al florei acestei 
insule. 

La sfârşitul lune! 1Vrai, anul 1926, A. Spiess 0), colonel şi 
orni1olog, armat cu inele de a1uminlum ale Stafiunei ornilologice dela 
Rossltfen, se afla în De1fa Dttnărei, ca să studieze. pelicani ; înşelai 
în aşteptările sale, se duse pe litoralul Mării Negre, în dreptul gurii 
canalului Sulina, pentru a studia gâşte ; ,,din păcate n' il găsit nici 
aid n1n1ic'1 (p. 167) - şi era cât pe aci să p!ece acasă, când .primi 
pe neaşJepJate invitaţia de a lua parte 1a ,,excursia organizată de 
comisia europeană a Dunărei, cu destinafja Insula Şerpilor" (p. 168); 
aci însă, după cum mărturis~şte autorul, fiica sa avu neşansa de a fi 
afaeafă cu pieire de pescăruşi, iar marinarul maşinist şi d,;l Spiess 

l) O excursie în DeltaDunărei,LucrărilelnstiJutului de C:ieografieal Univ. Cluj, 
li (f924-5), Cluj,_ 1926, pp. 23-33 (despre insulă la pp. 25-21). 

2) Confribufiuni la cunoaşf~ea vegeta/iei şi florei Insulei Şerpilor, Bui. Soc. 
Şt. Cluj, lI (1924), 2, pp. 49-68. 

a) Noui conlribufiuni la cunoaşterea vegefaFei şi florei Insulei Şerpilor, Bui. 
Soc. Şt. Clui, II (1925), 2, pp. 11s-rs2. 

4) Contribuţiuni experimenfale la cunoa.şrerea problemei originei florilor insu lare, 
Bui. Inform. Grăd. Mui. Bol. Univ. Cluj, VI {1926), pp. (49-56) 73-80. 

6) Observ~fiuni fitosocîologice pe Insula Şerpilor, lntâiul Congres nafional al 
Naturaliş/ileJ din România, Dare de s.eamă, Cluj, 1930, pp. 78-93. 

O) Revişfa Vânătorilor, X (1929), 10, pp. 167-168: X, 11, pp. 179'-180; 
X, 12, PP'· 205-206. 
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fură „tratafi de aceste păsări ceva şi mat neplăcut" ! (p, 180) .- mîJloc 
drastic de apărare al acesfor păsări, pe care d.=sa av}l ocazia să.:rl 

-experimenteze chiar pe propria d-=sale persoană ! Ce se' ntâmpla3e? 
·Ornitologul scosese melele şi începuse să ineleze eei 3-4 pui (după 
spusa paznicilor farului) aduşi de un marinar de pe râpe,- şi,_ fie de 
teaina cuibt:1rilor 'în pericol (după cum susţine autorul), fie poate din 
cauză că d ... s11 umbla pe insulă în pielea goală, pentrucă era foarte 
cald, mamele clocitoare, indignate sau deranjate, se năpustiseră ca 
nebunele pe c;ei doi înalfr oa-spefî ! 

In tot cazul d...-1 Spiess; ama-forul recomandă Ministerului Do.= 
meniilor pe oolog//1 Dobay 1) ş:i muJtumeşte pentru aceasta Mîniste-= 
rului în numele S0cielăf ilor orni!ologice diR România 2) ! 

Ca~n acestea sunt în quintesenţă rezultatele generale, culese în 
Delta Dunărei şî Insula Şerpilor, de d""nul A. Spiesst.. colonel şi di.= 
rector al centralei ornito!ogice benevole dela Sibfu ! 

In vara an ului 1927, la începutul lunei Âugust, A. M iiller 
(Sibiu), însoţit de R. Ebner (Viena), colectează pe insulă Artropode 
(şi în special Orthoptere) timp de < ce~suri, cât le.,,a permis şederea 
pilotinei acolo - determinându.=le singuri sau cu ajutorul câtorva ZOQ.o' 

logi străini (Wettstein, Zerny, Reimoser, Winl11er, Worell, Szilâdy, 
Rebel). Rezultatele se · publică de cei dintâi în 1927 8)) 1928 4) şi 
1930 5). 

Numărul anin1alelor terestre (şi tn special Ârtropocle) citate pe 
jnsulă în aceste lucrări, este de 38. 

ln prin1ăvara anului 1928, Rudolf Drosf, şeful stattunei ornitp.=, 
logice dela Helgoland, convins de deosebita importantă ştiinţifică a 
Insulei Şerpilor şi stimulat de convorbirea cu O. Heinrolh, care a 
vizitat"o deasemenea în Octomvrie 1927, şi.=-a petrecut aci o lună de 
zile (15 Âprilie-15 Mai), în tovărăşia un.ui asistent al său, fiind 
ajutat matr?tialiceşte de către Ministerul Prusian al Cultelor. Lucrul 
zilnic consta din următoarele: constatări şi determinări ale ~peciilor, 

1) Specii clocitoare pe I nsula Şerpilor sunt numai două! 
ll) Nu există încă la noi niCÎ-"'O Soeietate ornitologică l 
l) Bericht liber eine Sammelreise nach der Schlangeninsel, Verh. u. I'.YiilteiL 

d , Sieb. Ver. fiir Naturwiss. zu Herm. Sibiu, T. 77 (19~7). II, pp. 33--40, 
4) Zur Kennlnis der Fauna der Schlangepinsel, Verh. u. Milt. d. Siebenb. 

Ver. f. Natur.viss. zu Herm. Sibiu, T. 78 { 1928) separat. 
0) Contribuţiuni la cunoaşterea faunei Insulei Şerpilor, lntâiul 8ongres nafio"' 

.na[ al Naturalişlilor din Rom., Cluj, 1930, pp. 337- 344. 
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numărarea indivirilor fiecărei specii1 ohser,Jarea trecerilor, sosirilot şi 

pl-ecărHor păsărjlor, folosin!d binoclul, busola şi ce,1sul, observa-rea 
trecerilor nocturne, a direc~ilor de sbor etc.; s'au stadi~l şj relafiile 
intre pasagii şi fac;torii atmosferici. 

Cu ajutorul sisfemelor folosite şi la Helgoland, s'au putut prinde 
şi -inela în Insula Şerpilor c50 păsări, aparfinând la 146 specii 
(europene). 

Observafiile d:lui R. Drosf au, format subiectul unei frumoase 
monografii 1), publicală în Abhandlungen. aus dein Gebiefe der Vo,e 
ge}zugforschung No. 2 (Vogeh.varfe I-Ielgoland)~ tof in acelaş an 
aufbrul pu~lică şi un rezumat asupra observatiilor sale 2) în revista : 
Forschungen und For:fschriffe (VI, 1930, 21, p. 2T8}, tipărit şi în 
româneşte de Buleflnul mefeor.ologic lunar (Iulie 1930) şi. retipărit 

· după acesta de Analeie Dobrogei (XI, 1930, 1-12, p.p. 188-19 l) 3). 

La 10 Septemvrie 1929 am fost pentru prima dată pe această 
insulă;, înteresânclu..-mă în special de Rep.file i). 

Scurt timp după această călătorie a mea în insulă~ a fosf trirnis 
aci Ing. R. lacobi, insofit de Preparatorul M. Bleich, din însărci"'" 
narea Centralei Zougeografice (18 Oct . .-5 Nov. 1929). 

Rezultatele sale şfiintince s'au publicat în 1930, în Buletinul 
Agriculturei b). 

Numf rul ~eciilor de păsări strânse într'o zi de Ing. R. lacobi 
a fo)st de 19 - afară de cele găsit~ moarte (5). 

lntr'o a doua notă a sa&), R. 111cobi este de părere că Insul.;t 
Şerpilor s'ar preta m1nonat pentru înfimtarea unei S.taţiuni ornifolo: 
gice - ceeace nu e de nlirare, având îl'l 1/edere că Drosf arătase 
înaintea sa că Insula Şerpilor, numită de el Helgolandul 1'1ăiii Ne=
gre, art un pasaj mai bogat decât chiar insula Helgo.land. 

Intre 8-20 Aprilie 1931, am venit pentru a doua oară în In..-

1.) J:Jber den Vogclzug auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer, Friedlănder 
Sohn, Berlin, 1930. 

2) Forschungen iiber den Vogelzug auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer. 
3) Observafiuni asuµra trecerei păsărilor căl~toare pe deasupra Insulei Şerpilor, 

• Buleiinul J:vleteorologic, Iulie, 1930 - şi Analele Dobrogei, XI. 1930, 1- 12, pp. 
188-191. 

4) Contribufiuni sistematice şi zooget>grafice la· studitll Amphibiilor şi Repli" 
elor din România, Academia Română, Memoriile Sectiunei Ştiinfifice, S. III, T,, 
VIl, Meru. r, pp. 119-289 (q:tras pp. 1-tî'l) ; ~ntru insulă: p. 202 ( = 84). 

6) Studienfahrf in das Donaudelta, Bui. Agriculturii, vol. I. II, 1- 4, Buc.1930. 
O) G:edanken zu einer ·rum. Vogelwarte, Id. 
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sula Şerpilor 1 înso1it de Ing. N. Ce/ac, care a fost invitat de mine: 
să execute harta amănunţită a insulei ,..... ce se publică separaf. 

In acest interval de Hmp am s-trâns un bogat matetial faunistic, 
în deosebi terestru 1), care s'a def.erminaf în parte tle specialiştii din 
fară şi străinătate 2), încât lista speciilor cunoscute pe acei,'!stă insulă, 
a cre6cut dela 38 ( A. Muller} la l 93, dacă luăm în consideta.ie şi 
speciile de păsări p,ubÎicafe de R. Drost . 

• ~ceastă schijă monografică, deşi aduce unele importante con~ 
tribufiuni 9), este a se considera numai o modestă sinteză a cunoşfin_.. 
telor noastre actuale privind Insula Şerpilor, a;rută pentr-u Analele 
Dobrogei, la 1 F ebtuarie 193 L de d"..l prof. Dr. C. Brătescu1 Director 
al Institutului de Geografie şi Decan al FacJJ.V~fii de Ştiinfe din CeMăut4 
care a făcut toate infervenfiile oficiale pentru reuşita cercetărilor, aco,,.... 
perindu=-mÎ şi .parfe din cheltflieli. 

Mulţumesc, şi cu această ocazie, tuturor persoanelor (în primul 
rând d..-lor : Prof. C. B-răfesca şi Loc. corn. R. Eferfer) ca şi tuturor 
institutiilor (tn primul rând Co1nisia e'uropeană a Dunărei 4) cari mi:au 
înlesnit cercetările, să primească şi pe această cale, expresia deosebitei 
mele gratitudini. 

II. STRUCTURA PETROGRAFICA ŞI EVOLUŢIA. 
GEOLOGICA. 

Insula Şerpilor este constituită de sus până jos din gresii şi 
conglomerate quarfoase, pe care le presupune şi Peters în Valea îe:
litei, sub loess, constituind subsolul deliei spre mare. 

A.ceste gresii şi conglomerate sunt foarte variate ca grăunte, însă 
monotone în coinpozitie, constând aproape exclusiv din diferite va=
riefăţi de quarf. 

A.şa, de pildă, se găsesc aici gresii fine1 constituite aproap~ nu= 
mai din quarf, cu foarte rari grăunte de quait a.lb pulverulent, ce 
poate fi uşor considerat drept feldspat alb caolinic ; gresiile fine al= 
Iernează sau trec, în acelaş· banc, la gre-sii grosolane sau la conglomerate, 

1) Marea era foarte agitată la această epocă, încât .nu s'au putut strânge decât 
foac.te pufîne animale marine. 

2) Aceştia se indică la locurile. cuvenite. 
3) Ele se indică în text. 
4) Câteva fotografii mi..-au fost puse la dîspozitie şi de Institutul de Geografie 

al Universităjii d.in Cluj, prin d,.-J Prof. Dr. V: Merf!fiu, D irector şl Decan al Fa.,, 
cultăfii de .Ştiinfe - pe care..-! rog şi pe această cale să primească viile mele mulfumirî. 
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unele cu foarfe mari elemente, deobicei rotunjite, în mulfe bancuri 
însă şi colfurale, adevărate breccii, cimentate fot prin quarf. 

De obicei avem gresii şi conglomerate formai~ numai clintr'un 
singur fel de quarf, incolor, transparent sau translucid, bin~ cin1et1fat, 
fre-când la quarfite sau la flit~f - conglomerate; dar sunt şi congJo.,, 
merate şi gresii formate dintr'un quar.f mai alb, lăptos şi unul hialin 
incolor sau cehuşiu, ceeace dă rocef un aspect de arcoză sau de con.,, 
glomerat cu mari feldspati; rari sunt grăuntele de alte nuanfe şi mai 
rari de a He rece. In crJpăfuri şi golurile rămase între grăuntele şi 
gresiile conglomeratelor. avem ci·usfe sa1:1 mici cristale de quarj hialin, 
care îh stare compactă inchiagă şi elementele. 

In unele bancuri de gl'esii şi chiar conglomerate avem nodule 
de o gresie cenuşi~verzue; foatfe fină, uneori chiar argilă 1), consfi..
iuif ă numai din grăunte de quart, foarte putin · feldspa t şi flu futaşi de 
mică; 1a istmul peninsulei avem adevărate straturi de aceste gresii 
fine sa1,1 argiloase, c;are din cauza dislocărilor au s1,1ferif laminajuri etc. 
Pe fetele de laminaj, frifurarea e1emenfelor s'a făcut şi mai i ntimă, 
încâf roca ia aspectul caolin2s foarte fin. 

1n gener:e, recele acestea sunf .albe, curate ; dar în multe părti 
(cum de ex. la debareader, la colftil de NV, la istm etc.) se observă 
şi infiltratiuni feruginoase care, nu numai că acoperă stânci1e şi fefele 
ctăpăfurilor cu pojghite sau cruste de hemafită şi ecre, dar pătrund 

chiar în rocă şi elemente (mai ales în părti1e fin grezoase) ca şi CUIJl 

roca ar fi o breccie sau un conglomerat de quarjuri roşii sau brune 2). 

Promontoriul dinspre NE (peninsula), este un rest de tera#să Ji„ 
terală (de 12 m a1tit.), bine conservafă1 prezentând un petec de terra,:;' 
rasa 3) quaternar {fig. l) c;e s'a pâsfraf mai ales în gâtul promonfo„ 
riului (istmul penirrsulei). 

Păstrarea teţrei.,,rosa, cu pietrişuri de quarfife la bază, în gâtul 
promontoriului, se dator:eşt~ faptului că gresiile şi conglomerafele lia~ 
sic-e 4) ale insulei se' ndoaie chiar aci sub forma unui slab sinclinal, 
ajungând pe promontoriu aproape orizontale sau chiar bombate (fig. 2), 

1) Mai ales pe râpa dcla Sudul insulei; Murgoci, în cele câteva ore cât a 
-Stal pe insulă, n'a văzul probabil Cqpetele stratelor de argilă ce se termină la această 
râpă (PL II. B}, căci allfel n'ar mai fi exprimat îndoia lă asupra identităţii acestei 
roce (.,,1u:1eQri poate fi. luată drept aigilă " pp. 414- 416). 

~) După G. Murgoc1; op. cit. 1912, pp. 414- 416. . 
3) A.cest sol a fost detennioat ca ata re şi de d:l Prof. P. Er,culescu, după o 

probă adusă de mine. 
4) Murgoci, p. 4 ltJ. 
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Pentru Mvrgoci (p. 415) petecu.I rde lehm roşu (terra...-rosa), pă-strat 
. aci pe pietrişuri de quartife sau chiar conglomerate (mai ales la E), 

ca cele dela baia 1<:>essu: 
lui 1), este un iddid1:1 că 
toată· insula a fost acope-= 
rită altă dată cu terra„rosa 
şi loess, cu toate că. azi 
lo.essul lipseşte aci, <;lupă 

cât şUm, fiind probabil 
spălat ulterior de către ploi 
şi apele mării 2). 

ln ceeace priveşte o,i-= 
ginea sa, se ştie că Instila 
Şerpilor este un rest al 
catenei chimerice (Suess, 
Mrazec), din car~ azi nu 
se mai păsfrează decât 

; 

munţii din Nordul Dobro-= Fig. 1.- lJ1sufJ Şerpilor (J/ 10.000) ct = tena rosa: 

gei şi Insula ŞerpHor _ şi după Harta Stat, Major şi 'l-,furg-oci. 

care caten~ se'ntiţide, în această direcţie, dinspre Crimea, prin masivul 
Măcinului, spre partea nordică â podişului bulgar, 

Ţinând seama de aliifudinea rel.afiv mică a insulei, este aproape 
cert că în timpul penultimei transgresiuni a· Mării Negre,. dela sfârşitul 
Terţiarului, Insula Şerpilor a fost coborâtă sub nivelul n1ării. -

Intr'o ultimă perioadă glaciară ea este icoperifă cu loess 
(dovadă resturile de ferra-=rosa cu pietdşuri de quatfite l,:1 bată, ară..
iate mai sus), ridicându„se cu mult deasupra nivelului 'actual al mării. 

. La sfârşitul Ouaternarului, o ultimă transgresiune marină acopere 
insula aproape complect, spălându.,.i loessul, totr'un timp când Delta 

Fig. 2. - Secfiune grologică prin Insula Şerpilor 1 = gresii şi coaglomerale 
quarfoase liasice ; q = depozite quaternau: (pietrişuri şi terra rosa) ; d. G. Murgoci. 

Dunărei era un liman care se prelungea până mai sus de Isaccea, 
• 

după care s'a ridicat din nou, lent, devenind uscat în timpuri destul 

1) După cum se vede pe malul mării la Constanfa, capul Midiei, Odesa etc. 
2) Murgoci, p. 3 t 4. 
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de. recente, fapt foarf~ important pentru ihceputurile şi ritmul biologic 
al florei şi faunei aduale a insulei 1:.). 

Viitorul Insulei Şerpilor e sumbru: mai curând sau ·mai târziu 
ea: va pieri lent, mâncată de v-alurile mării, atât la' râpe cât şi la 
capuri „mai ales, care sunt cele n1ai expus€. Aceasta în deosebi din 
cauza numeroaselor 'Strate de argilă intercalate (Pl IT, B.) sau la 
baza stratelor de gresii şi conglomerate qua.ttQase, care argilă, fiind 
pe de=o parte înmuiată de apa de infiUrafie 2) (mai ales după un timp 
plqiqs), pennite o f adiă dislocare şi ah,1,n~care spre mare a stratelor 
superioare de rocă dură, pe de altă parfe, fiind uşor spălate de 
valurile mării (ce pe ti1np de furtună se- a'runaă cu putere până 
aproape de baza de sus a insulei), face ca râpele să fie mai uşor 
mâncate de valuri, pe dedesubt, în formă de peşteri sau brâie lon;:
gitudihale, la nivelul mării sau chiar mai sus, în dreptul stratelor 

interc;ilate de argilă, ajutând şi accelerând prăbuşirea lor. 

DesRre asemenea peşteri, eare ne arată modul de distrugere, în 
Hmp, al râpelor şi insulei în general, ne vorbeS'c atât anticii cât Şl 
cercetătorii t11ai recenfi. 

Astfel N-0rdmann, comparând insula în 1841 cu harta lui K.rii.sky 
(executată în 1824), constată intre altele că „în loc de 3 stâ-nd Leşite 
din apă, ce;au eN:istat în 1824 (la NV), s' a prodt;l's o su1pare a 
malurilor, care a schimbat complect aspectul acestui cap" - ,,la SV, o 
însemnajă deschizătură, provenifă (probabil) prin ~ ruperea massei pi~..
troase ;'' -,, ... dintre peşterile amintite de antici n'a mai rămas decât 
una, spre capătul de SV al insulei, la nive.lJ!l mării; este o grotă 
înaltă câf o.mul, făcută (poate i) de valurile mării''. 

Azi nu se mai vede nici această peşteră, iar pe locul ei se 
toate constata numai un mQtman da stânci şi bo1ovani rostogoliti 
(Pl. IV, A). Sub râpa de E, cu putin la N de capul SE, se for"" 
mează in stâncă~ la nivelul mării, un nou brâu în care valurile se 

1) Este aproape sigur (dovadă lips.a endemlsmelor) di viaţa vegetală şi animală 
foarte: recentă a fu.sulei Şerpilor se'nfiripează cel mult din ep0,ca post;diluvială. 

~) Această apă de infiltrafie, care musteşte la capătul stratelor de argilă, hră: 
nind o iolreagă floră de A.Jg.g monocelulare, ia ·aproape aspectul unui începu! de 
svor pe versantul. de E, la bura de sus a râpei şi ceva sub suprafafa insulei, mar" 
cându:"se şi prin desvol!area deosebită a vegetatiei. 

1 

a) ~pedifia din care făcea parte Nordmann plecase cu scopuri archeologice 
f- în cât acesta este aplec-ai a Grede că peşterile făcute de valurile mării .ar putea fi. 
iăcute chiar de om I ~ 
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aruncă într'un ritm liniştit pe: vreme; bll)'lă - şi cu o putere foimida.: 
hilă în limţ, de furtună, săpându"! de jos în sus. 

III. CLIMA. 

Insula Şerpilor e situată' în zona cea mai aridă a stepelor est"' 
-europene. 

La Sulina, suma total~ a precipitatiilor anuale esfe de 366 mm 1) 

- I\Sumă foarte mică, ce ea însăşi se repartizeaza neegal în timpul 
anului, căzând primăvara şi toamna fârzj.u şi determinând astfel o vară 
extrern de secetoasă şi uscafă. 

Cu toate acestea nu s' ar putea afirma că seceta îndelungată„ 
lipsa ploilor şi a. apei în general, ca şi uscăciunea ·aerului, ar· fi fe.,, 
nomene caracteristice pentru climatul Insulei Şerpilor, cum s'a afirmat 2). 

Observatii sistematice şi metodice ale fenoJ11enelor meteorologice:, 
<;are nu s'au făcut înc;;ă din nenorocire acolo a), ne.,,.ar arăta şi alt 
aspect al chestiunei l 

In special primăvara pate a fi anotimpul cel mai pl_oios al 
Insulei Şerpilor. 

Astfel deja în prima zi a soslre1 noaslrt (f /N 1931) a piouat 
puţin la ora 6 p. m. - reîncepând însă a 2-=-a zi (8/IV) dimineaţa 
la ora 9 şi finând până a 3,,..a zi (9/IV); marea fa fost foatte agitată 
şi noaptea au trecut păsări migratoare, din1re care rnulte:4) s'au o.prit pe 
insulă, din cauza vremei proaste ; ploaia a'ncetat apoi cam pe la ora 
12 a. m., deşi vântul a continuai să bată cu furie dinspre E. 

La 13/lV ora 7 p. m. a' nceput să bată din nou vântul, iar în 
fim pul nopţii a buraît ; pe mare s' a iscat din nou furtuna şi au căzut 
noui păsări. 

La 14/!V ora 3 p. m. a reînceput burnita, care· s' a transfer.: 
mat în ploaie adevărată ce a tinut toată ziua de 15/îV şi noaptea 
spre 16/l\1 până dimineata. 

1) Şt. Hepiles, Album dimat9logiqne cle· Roumaqie {Buc. 1900). PI. XXIV. 
Regime pluviom. de Roumanie. 

2) A. Borza, Observatiuni fitosodelogke pe Insula Şerpilor, op. cit. pp. 2-3 
{79-80). 

3) Acest neajuns, de care s'au plâns tofi oamenii de ştiinfa, cart au făcut 
.studii pe Insula Şerpilor, s'ar putea uşor remedia prin înfiintarea un.ei stafiuni meteo, 
rologice, sub ~onducerea Institutului meteerologic central şi prin îngrijirea C. E . .D., 
fă1 ă nici.,o cheltuială în plus, observafiile urmând a se face de cei 3 gardieni ai fa_, 
rului, destul de intdigenfi pentm aceasta. 

i) Nu însă foale şi din toate speciile care s'au pulul observa noaptea din far. 
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· In noaptea de 15.-16/IV au venit, intre altele, dinspre Sulina, 
o mare mulfime de Larus fuscus ce apar întctdeuna împrejurul in,,. 
sulci · oridecâteori este sau se pregăteşte furtună, dispărând odată cu 
încetarea acesteia - lucru observat dealtfel şi ole Dr. Dro>sf. 

Seara (16/IV) a'ncepul furtuna care a fiin1t toaf'ă noaptea şi 
a 2~ zi, (17 /IV), fiind însofită de puternice manrfesfafiuni electrice ; 
un urag,an puternic sufla dinspre V1 ziua şi noa·pteaj oeconfenit şi 
enervant, făcând să dârdâie turnul farului şj să se agite adânc marea, 
care fălăzwa până aproape de buza de· sus a iAS'ulei. 

A fost aproape imposibil să păFăsim locuinfa - şi coborârea 
pe versaAtul vestic întân7Pina o îndârjit-a şi aproape neimaginabilă 

rezistentă din partea uraganului puternic. rece şi umed. 
In asemenea momente păsările mici şi mari ·(chiar pescăruşii] 

nu sboară, ci preferă să stea ne1nişcate pe sfâncile şi printre stâncile 
versantului neexpus uraganului năprasnic, încărcat cu spic de zăpadă. 

C.el mul~ când sunt fugărife1 ele sboară la foarte mici distante 
şi înăltinii1 în fot cazul sub altitudinea maximă a .in~ulei, iar pescăruşii 
se aşează pe valurile mării, în midie golf uri adăposfile contra vântului! 

Animalele mărunte (ins&te, miriapode etc.) se vâră mai adânc 
sub pietre - şi nu le găsim uşor pe o asemenea vreme, oricât de 
minuţios le:am căuta. 

În noaptea de ff-18/IV n'au trecuf păsări n,igratoare, de.=
oarece călătoria ar fi fost foarte hazardată în asemenea condi(iu!'li 
afmosferice. 

Urganele nu sunt rare pe Insula Şerpilor. Ele oânluie m·ai" 
ales iarna. . 

Astfel, ele Crăciun (257XII 1930) a fost aci o furtună atât de 
violentă, încât turnul farului; o eonstrucfie foarte solidă, s'a clătinat 
din loc $Î peretele clădirii de care era lipit, s'a rupt - ca şi para=
tră'snetul 1). 

Îot un uragan a rupt cu câfiva ani îr:i urmă stâlpul drapelului 
din dreptul Pich-efului> singurul semn cle stăpânire românească a 
Insulei Şerpilor, care stâlp zace şi azi la pământ. 

Aceste uragane, însotite de puternice ft.ţrtuni de mare, se con.o
tinuă şi în Mai. Astfe1 Dr. Drosf ne precizea2ă că la 8 şi 9 Mai 
1928 a fost furtună mare - Îi.li' marea a Îost puternic mişcată, când 
au sosit peste noapte cam 45 exemplare de Lârus fuscus. 

1) Acest paratrăsnet s'a l.'epamt de către C. E. D. abia la 18/IV 1931, data 
plecării noaslrc; din insulă. 
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Ultima furtună însemnată de Dr. , Drost, între 15 Aprilie ş-i 13' 
Mai 1928, a avut loc la 8 Mai ..- iar ultima ploaie la 12/V, 1928 
(în ajunul pl~cării sale). 

Ceata este deasemenea un fenomen meteon,logic destul de cu.,,.. 
noscut, iarna şi primăvara, în Insula .Serpikir, din nenorocire destul 
de perict:los pentru navigatia în aprogierea insulei -- ş1 contra căruia 
s'au luat unele măsuri. 

· 1n 1914, un cargobot englez al Comp. Westen, s'a lovit de· 
stâncile insulei într'o noapte atât de cetoasă, încât !'lu se putea vedea 
nici puternica lumină a . farului acesteia, care, în noptite seni-ne se 
vede chiar şi dela Sulir:ia ( 45 km) r 

Şi, în timp ce salvatQarele dela Constantinopol, anun(ate imediat,, 
se aflau· în drum spre Insula Şerpilor, valurile agitare ale mării au. 
isbit cargobotul de stânci cu atâta furie, încât cheL!uelile de salvare 
şi reparaţie fltnd mai mari cl.ecât cos.ful său, vasul ("lsigurat dealtfel) a 
fost lăsat în· părăsire - -şi resturile sale se văd şi astăzi pe coasta 
de sud a insulei, lângă debarcader (PI. I, B). 

Cam aer-atunci C. E. D.,, pentru a evita asen1enea nenorociri. 
din cauza ceţei, a co!'lstruit pe insulă şi un semnalizator cu fulmicoton 
care se uti1izează în asemenea imprejurări ; explosibilul necesar se 
tine într'o magazie v:o~if.ă îo negru, situată către . coasta de . Sud. 

In une·le ierni gr~le, Insula Şerpilor sufere şi cele mai cumplite. 
• geruri. 
Astfel în iarna ariului 1929 a fost un ger atât de pttternic, înGât 

marea a înghetaf de jur împrejur pe Q rază d<> mai mulfi kilometri> 
insula continuându...-se în depărtări printr'o adevărată banchiză de; 
ghiată care, pentru a fi spar.fă .de spărgătoarele de ghiată dela Su"' 
lina, a necesitat un timIJ foarte îndelung.aL Paznicii farului au stat. 
astfel izolati şi lipsiti de alimente şi combustibil timp de două luni -
ş1 dacă nu ar fi economîsit proviziile şi cărbunii, ar fi murit de foame 1) ~ 

şi de frig. 

!nsemnări 3) metodice asupra fenom'enelor mefeQrologice ale pri-=' 
măverii pe Insula Şerpilor, _găsim, pel'lfru 27 zile, la Dr. Drosi (op. 
cit. p. 17). 

l) Astfel trebuie interpretată i'ntretinerea oilor (cam numeroasei ce e drept), 
în Insula Şerpilor, de 0are se plâng botaniştii! 

~r Cifrele însemnate cu cruce, au fost cetite c~a pu!in mai târz.iu de ora 8,. 
14 şi 19 (apusul soarelui). 
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IV. SOLUL 

După cum an1 văzut, subsolul Insulei Şerpilor este format din 
:gresjj şi conglomerate quartoase tari, de vârstă liasică. 

Pe aceste roce, acoperit~ de mare şi spălate de valuri de mai 
n1ulte ori, apoi ridicate din nou la suprafaţă -, cu conc\,lîsul Ul'lei 

anernice vegetaţii, mai ales la început, şi pr,in intervenţia animatelor 

Fii. 3. ~ ReparJifja Sfi>Jului Jn Insula Şerpilor 1 = 
-sol turbos mai gr,os, cu putine fragmente de rocă; 
2 = so! schelefo„lurhos subtire, presărat cu foarfe 
multe blocuri de conglomerat ; 3 = iviri de stânr&i, 
sol numai in crăpături şi e.xcavatiuni; d. P. Enculescu: 

rocă sunt destul de abundente 2). 

(a păsărilor în primul rând 
şl apoi a anirnalelor do,,.· 
mestice), s'a format solul 
actual al Insulei Şerpilor. 

Acest sol, des o cu ... 
!oare neagră pronunţată 

din cauza marei cantifăti 
de humus ce confine, însă 
cu o parte din matetia 
organică incomplet tr~_i:is.
formată, cu structura pul.
verulentă, fin rnsipos ,§Î 

în care adeseori se' ntâlnesc,: 
fragmente nealterate, deta:: 
şate din roca ce,,.l suportă 

şi din care=şi are originea, 
aparfine tipului de s.o/ Jur,,. 
bos, sau schelefo„h1J'bOS 1) 

atunci când fragmentele de 

Grosimea acestui sol variază foarte mult pe su.prafafa insu1ei 
(fig. 3), căci dela sin1plele localizări din crăpăturile şi excavafiunile 

.stâne-ei arlde ce iese la zi, ajunge a avea o grosirne chiar de 50-60 
cm., cum e cazu1 pe promontoriul dinspre NE al insulei (fig. 4). 

Insă chiar în aceasta parte, pe când în pătura sa superioară, 
împâslită de rădăcinile plantelor, fragmentele nealter_ate ale, recei sunf 
mai pufine, în adândme ele devin din ce în ce mai abundeht-e, con" 
stituind progresiv un puternic banc de pietriş, ce suportă solul pen" 

1) Prol:ia adusă de mine din partea estică a insulei, în apropierea farului· - ş i 

~examinată de d.,.1 P ~ Enculescu, este un so/ schelet. 
2) Dr. P. Em::u /eseu, op. cit. 1924, p. 90. 
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insulei zăcând în dre.pful istmului, spre E, pe petecul de ferra,,,rosa l) 
n1entionat de Murgoci ca intercalat între sol şi pietriş. 

În afară de solul turbos .şi scheleto,.furbos, se'ntâlnesc, în 
deosebi pe _partea de ~ .şi 3E a: insulei· (mai fr~quentafă de J)ăsări), 
depozite subtiri de guano, născut din îngrămădirea îndelungată a ex= 

crementelor păsărilor (mai ales a Pescăruşilor, cari se găsesc aproape 

permanent ad, în cel n1ai mare număr). 
ln strânsă legătură cu nafura .şi n1ai 

.a!es cu grosimea variabilă a solului, stă as= 
pectul•florlsfic, respectiv faunistic al insulei, 
vegetatia fiind mai abundentă în părtile cu 
solul mai gl'os, mai săracă untl.e solul e 
mai subfire .şi foarte săracă sau· nulă unde 
solul se întâlneşte lccaliiat. nun1ai în crăpă= 
furile şi e..xc;ivatiunile recelor. 

V. FLORA 
1. Comp,oziţia floristică 2). 

Jr 
Incrângătura Talofitelor. Clasa A_J„ 

gelor. o·rdinul Clorofioeelor 3). 

Familia Ch lorococacee. 1. Chlorococ= } 
cum humico/a Rabenh 4), pe argile un1e-de, 

C 

Fîg. 4 . - Profilul solului tur= 
-bos din peninsulă (1/10) ş = 
sol llirbos, negru., pulvewlent, 
fln nisipos, tmpiisl!t de cădii„ 
cinile plantelor şi cu frag: 
mente neaUer ale de codi ; or. 
tr. = orizont de tranzit ie, gJ I: 
bui:roşcat,"nisipos şi cu foarte 
multe fragmente de codi : c = 
conglomerate liasice,; fr. = 

Ia coasta de Sud a insulei. 
Familia Confervacee-. 2. Hormidium 

flacciqum A. Br., idem. 
Familia Palmellacee. 3. Stichoco<S:cus 

bacillaris Naeg., idem. Licheni. 4. Ps0ro" 
tichia riparia Arn., pe stânci (B.) !'>); 5. 
Rhizoarrpa calcareum Th. Fr., sir,igtc1ră sau 

.asociată cu grecedenta, acoperind ,iproape 
ct)rnplet sfândle cele mai de sus ale in ... _ 
sulei (B.). 

ftagmenfe de rocă ~ d. 
P. Enculescu. 

1.) O probă luată de 111ine din istmul peninsulei şi studiată de d:I P. Encu" 
fescu, arată a fl o lerra.,.,osa veche, cu mult schelet, c::onfifiând COJl Ca, adesea con.
<:refional, identică cu aceea care se vede deasupra calcarului, în multe ţinutuci dobrogene. 

!!) Dela familie la formă, ordinea alfabetică ; numirile populare după Prodan 
(op. cit.) şi P·an/u {Plantele amoscmte de poporul român, Buc. 1906). 

3) Determinate de d:l prof. I. ţrrin/esc!frCluJ ; i n afa(ă de ChlocoŞ.ceele de 
mai sus, s' a determinat şi genul Oocyfis. 

1.) A.ceastă algă s 'a mai recoltai de pe insulă ş.i de d.,.l prof. Grin/escu, fo 1923. 
0) B = Borza, lucrările citate. 

»Annl~k Dobro~l" xn, 1931. ... . ..... .. 

• 
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Incrângătura Briofitelor. Cic!-sa Muşchilor frunzoşi. Ordinul 
Bryineelor. 

Familia Bryaceelor. 6. Lepiobryum piriforme Schimp., alcă"" 
tuieşte mici pernife ~1 scobifl)rile umede ale n,alui;ilor nepiefţoase (B,). 

Incrângătura Fanerogamelor. Subîncrângăfura Angiospermelor. 
Clasa Monocoh1edonalelor. 

Familia Cyperaceelor. 7. Carex !Java L., Rogozul; Zeu ne (p. 
326) ; Borza n' a mai găsit această specie pe insulă (I, p. 52). 

Familia Graminee/or. 8. Agropyron dumeiorum Richt, Pirul, 
frequentă prin pietrişul pl'ătoului (B.); 9. A. repens Beauv ., către 
partea culminantă a insulei (Z.1), E .2), B .) ; 10. Bromus hordaceus 
L. f. simplicissimus A. & G:. (= l3. mollis. L.) Obsiga; abun:c
denfă pe platoul insulei, ca iarbă dominantă (E., B.), 11. .B. lec=
lorum L. var. lo'flgipilus Borb. ; element de stepă, în maţ3să pe 
platou (E., B.); 12. Calamagrostis epigeios Roth. f. flavescens Grutf. 
sf. densiflora Ledeb., Tresfia de câmp; în pâlcuri m'âricele pe platou 
şi pe panta stâncoasă dela Sud (E., B.); t3. Cynodon dactylon 
Pers., Pirul gras; în pâlcuri, ici ... colo, mai ales căfr? vârful insulei ; 
14. Era,grostis minor Host., către ;partea culmipanfă a insulei (E.) ; 
15. Hordeum leporinun1 Link. f. pseudomurinum Tapp., Orzul Şoa,.
recilor, plahfă mediterană, pe panfa de NV a insulei (.E., B.) ; 
16. Phleum prafense L., Timoftica (Z.); l7. Phragmiles communis 
L., Trestia,, pe coasta de N .a instilei, într'o· mică râpă, în câteva 
e:x:emplare ce nu se menfin un tirftp mai indelungat acolo (E.); 18, 
Seiaria g!auca Beauv., Mohorul, p~ partea culminantă a insulei (E.) ; 
19. S. viridis Beauv-., id.; 20. Vulpia myuros Gm., cosmopolită, 

abundentă în insulă, mai a1es citre part-ea colmina11fă a ei (E., .B.). 
F-arnilia Liliacee. 21. Ornifhogalum refracfum W. K., Luşca, 

specie paleo=-ponfică, în pâlcuri mari, de un alb adem.enitor, prefutin.: 
deni şi rnai ales pe plato'lll sudi{: al insulei $.). eFa înflorită sporadic 
încă din ziua sosirei noasfre în insolă' (8 Aprilie 1931), 

Clasa Dicoti1edenaielor. Subclasa Archichlamideelor. Ordinul 
Apela lelor. 

Familia Amaranlhacte. 22. Amaranfhus reiroflexus L .. Ştirul 
sălbaiec; pe partea culminantă a insulei (E.). 

Farnilia Chenopodiacee. 23. A.triplex tafaricum L. var. typicum 
Hal., f. incisum Giirke şi f. oblusi1ebum Beck., Loboda; în partea 

1) Z = ~ eu11e. 
2) E = Bnculescu, op. elf. 
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terminală şi mijlocie a peninsulei ca .şi pe n1arginile insulei (E., B.); 
24. Chenopdium opulifolium Schrad., Spanacul sălbafec; pe coasta 
insuki dinspre peflinsu1ă (Z., E.). 

Familia Polygonacee. 25. PQlygonum avicular-e L. var. erec/um 
Roth., Troscotul; element ubiquist, în apropierea curtii farului (B.) ; 
26.. Rumex acelosa L., Măcrişul; într{o depresiune- în partea de V a 
insulei, unde pare a fi fost cândva o grădina de legume (B.); 27. 

I ' 

R. ace/osella L. B. mufiifidus Koch; spr~ partea culminantă a insulei 
(E.); var. fenuifolius \'V allr. ; ocupă întinderi n1ari în erele mai -aride 
locuri ale insulei (B.); 2:8. R. palienlia L., Măcrişul de grădină, în 
pâlcuri mici, pe platoul insulei, în apropierea farului (B.). 

Familia Urficace~. 29. Urlica urens L., Urzica mică; element 
ruderal ubiquist, în grădina paznicilor (B.). 

Ordinul Dialipefafelor. 
Familia Caryofilacee. 30. Cenrsfium pumilum Curt. subsp. 

pallens Schinz.. var. gen.uinum Ro.uy & Fouc.; Struna Cocoşului; 
în pâlcuri dese, pe platoul înalt al insulei (B1) ; 31. Dianihus nardi:: 
formis Ik., Garoafa sălbatică; (P,:.__:P. 1

); 32. Ho/osteum umbel/a:: 
fum L. var. glufinosum G:urke f. parciglandulosum Schur., Cuisori/a; 
abundentă sub stâncile cele mai de sus ale insulei (B.); 33. Sper-gw: 
/aria (= L~pigonQm) media Pers.; (P-P); 34. Scleranihus dicho"' 
fomus Schur. ; Buruiana.=$urpăfurii (P-P.); 35. Stellaria media L., 
Rocoină; e1en1ent advenliv, în depresiunea cu Rumcx şi în grădina 
paznicilor (B.).. 

F' amilia · Crucifere. 36. Brassica rapa L . var. campestris Koch:. 
Rapifa sălbatică; element earasiatic, găsită de B. în curtea far.ului, 
azi nivelată şi con1plect curătită ; 37. Capse/la bursa:pastoris Moench. ; 
Traista C'iobanului; în partea culminantă a insulei (E., B.); 38. Draba 
nemorosa L., Flămânzic~; . element central.:europeal), în exemplare 
împrăştiate prin iarbă (B.); 39. 'D. vema L.1 rară (B.); 40. Lacluca 
scariola L., Căpiuca, în part~a culminantă a insulei (E.); 41. Lepi.: 
dium perfoliatum L. f. elafum Kuntz., Urda Vacii; ruderală, stepică 

(E., B.); 42. L. ruderale L., Păducherni/a, spre partea culplinantă a 

insulei (E.); 43. Sinapis ctrvensis L., l.Yluş/arul de c~mp;'specie eura .... 
siatica1 adventivă, găsită de B, în curtea farului, azi nivelată şi curăţită. 

Familia Geraniacee. 44. Erodium cicufarium L'Herif, Pliscu/,, 
Cucoarei; pe partea culminantă a insulei (E.J: 4S. Gerapium pusillum 

~ 

1) P-P = Proc.opianu„Procop.ovici op. cii. după plantele strânse de (i. 
B1·Jnd2a şi etlchetafe prohab~ greşit. 
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Bouchef, CJocul..-Berzei; elemefl1 eurasiatic, ruderal, pe partea cul..
minanfă a insulei, în grădina şi lângă grădina farului (E., B.): 

F<1n1ilia Legumfnoase. 46. Trifo/ium arvense L., Papanaşi; în 
stepa ierboasă a insulei (E., B.);,, 47. T. campesii'e Schreb.; Trifoiul 
de câ.mp i element bore,â}..-mediteranean, în stepa ierboasă a ins4lei 
(S. 1), B.) ; 48. T. parviflorum Ehrh. ; element pontlc=medif~ran, în 
stepa ierboasă a insulei ·(B.); 49. T. inlermedium Guss. f. ~1irsutior 
Borza ; r;lssă geogFafică, specifică Insulei Şerpilor, sau formă ecolo= 
gică,- adaptată la ariditatea excesivă .a acestei insulei (B.); 50. T. 
sublerraneum L. var. oxaloides Rouy; elen1enf mediteran, comun .în 
stepa ierboasă a insulei (P. ''). B.); 51. Vicia sp., Măzărichia; pe 
partea culminanta a insulei (E:); 52. Mafva rolundilolia L., Caşu/.,, 

Pepii; ln partea culminantă a insulei (E.); 53. M. silveslris L. var. 
eriocarpa Boiss ; Nalba; sporadică prin iarba platoului şJ spre cui: 
mea insulei (E., Pa. 8) B.). 54. Epilobium Jelragonum L., Pufulifa; 
în pufine exemplare şi într'un singur punci, pe versantul sudic (E.); 
55. Portulac-a oleracea L., Iarba grasă .; în partea culminantă a i.fl .... 
sul~i (E); 5n. Rula suaveolens D. C. (= Haplophyllum Biebersfeinii 
Sp.), '(Ruf.:1 P-P.); ST. Anihris€1)S scandix Scop., Asmafuiul; în 
grădina paznicilor (A. cerefolium lipseşte, B.). 

Subclasa Metaeblamideelor. 

Familia Boraginţe. ·SB •. Lycopsis arvens,js lvI. B.; element 
eurasiafic, prin stepa i·erboasă a .insulei, înfr'un şanj (B.). 

Familia Compositae. 5\.1. 7lchiflea compacta Willd., Coada 
Şoarecelui; (P-P.); 60. Anthemi.s rufhenica M. B., R0manifa; 
(P-P .) ; 61. Erigeron canadense L., Băfrânişul; pe coasta vesfîcă 
a insul~, în indivizi izolati, dar destul de numeroşi (E.); 62. Fi1ago 
aNensis L., Flocoşele; pe culmea insuler. şi numai înfr'un singur 
punct (E.); o3. ~1<1tricaria cbamo1nilla L., Muşefelul; abundentă şi 
an1esfecatâ - pe coastele abrupte, către· NV - sau în "pâlcuri curate 
pe îngustele pseud~teraS'e ale marginilor şi în scobiturile în care cui...
băresc corme~anîi şi pescăruşi.i (B.); 64. M. inodora L., .Muşefelu} 
prosl; pe coasta nordică a insulei, în pâlcuri pure sau amestecate 
(E.) ; 65. Sonchus arv€nsis L., Susaiul de câmp; pe coasta nordică 
a insulei (E.); 66. S. asper Hit!. f iyp. şî S.pungens Bisch., Su= 

l) S. = Săvulescq (1925) op. cil. Borza . • 2) P,= Prodan op. cjf. 
3) Pa.= Mariei/a Pallis .op. cit. 
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saiul po.rc~sc; mai rară deeât precedenta, pe coasta nordică şi sudică 

(E.); 67. Taraxacum megalorrhizo11 H. M., Păpădia; specie medi..
terano..,pcntică, în îndivizi i;ăslefi, pe malul pământos din golful de
SV al insulei ca şi în stepa ierboasă (B·.); este probabil că T. offi,,. 

cinale, citată de E. pe Goasta nordică a insulei, să a:parfină de fapt 
acestei specii. 68. Tragopogon sp., Barba Caprei ;pe culmea insulei (E.). 

Familia Rubiacee. 69. Galium apa rine L., Turifa; specie •eur: 
• 

asiatică, prin locurne wn1broaS'e şi umede, în crăpăturile de stând 
dela marginea insulei, ca şi în grădina paznîcilcr (B.). 

Familia .Solanacee. 70. Solanum miniaium Bemh. ; în partea 
culminantă a insulei (E.); 71. S. nigrum L., Zârna; în pâlcwri şi 
chiar petece mai mari, pe ceasta nordică a insulei (E.). 

Familia Valerianacee. 72. Valerianella cos/aia DC., Fetica: 
specie mediterană, în 1ccul cu Rumex aceiosa, găsit~ într'un singur 
e..xemplar {B,). 

2. Asociafiuni.· 

In Insula Şerpilor vegetatia este dispusă, conform conditiilor 
deosebite de trai, ·în n1ai multe asocîatiuni distinse de d::l prof. A . 
Borza (II, pp. 114-1 I 5) după cum urmează (fig. 5 şi 6) : 

A) Stepa ierboasă de 
Bremus hordaceus şi Jon,,, 
gipilus, cat~ sunt elerrien1e 
caracteristice dominanteJ 
pure (Bromelurn) sau a..,. 
rriestecate în ptop0rtii va"' 
riabile, cu el~mente de im,,, 
portantă secundară, ce de„ 

• 

termină faciesuri speciale. Fig. Ş. __. Prefil fitogrografic (EV) prin 'asocia/iii& 
a) Bromefum maftri.r: vegefa/e din golful peninsulei: 1 = oglinda mării, 

cariosum (cu Holosfeum cu alge: 2 = alge (Cysto~ira, En1erilmopha), 
aruncate la tifrm i 3 = trunchiuri de Sali.x, Phrag" 

umbellalum şi mai ales miles, Typha, Trap<!: 4 = stepă de Btomus, 
Mairicaria chamomill.a) pe Matricaria, Atriplex; 5 = stepă de Br0mus cu 
seiful pietros de pe versan=' Rumex, Taraxacum, Ma/va; 6 = stepă pietroasă 
tul estic şi nordic ; cu Bromus, /folosteum, lrfalricaria; d. A.. Boria. 

b) Agropyrelun1 (cu Â.gropyron, Rumex acejosella şi A triplex 
lalaricum), desvoltat mai ales în timpul verii, printre bolovanii platoului; 
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c) Bromefum acefosum (având, în afară de ierburi: Rumex 
acefosa la Nord, R. acefosella, Holosteum 111nbellatum1 Ceras1ium 
pallens, Geranium pusillum şi pufin 01'nif hogalum) ; 

B) Stepa de Calamagrosfis arundinacea (panta şi ţărmul nordic), 
am esfecată cu Mafricar ia chamomilla, HoJ:osfeum, Ma/va şi A triplex; 

:-.. : .. .: 1 ~i .• ţ!: f!._ ........... - , • • • 1d- i - J ,_ ..,. • ~ ,o- - • (' - • .... • - •- l'I' 

C) Spre· Nord, această as'O..
ciafie devine una i,ură de M cha..
momilla; 

D) Asocia/ia de Rumex pa::
fienfia ssp. crispus (ca dement do.,. 
minant, amestecat îh proporfii va.: 
riabile cu Taraxa~um megalorr.hi.: 
zon, sporadic ; Br.omus hordaceus, 
B. longipi}us, A.triplex şi Ho/o..
sfeum, distribuite inegal şi acciden..
talj,pe panta golf.ului ·de Est, cr,e,,.. 
scând p.: solul roşu ; 

E) Asocia/ia Algelor chloro::
phicee, desvoltafă mai ales pe panta 

Fig. 6. ~ R,eparllfia aroci?J/iilor vegefale prăpăstioasă dela Sud, pe argile 
pe lt1sula Serp11;:,r tJ /1 O.OOO) 1 = stepă mustind de apă ; 
ierboasă de Bromus, cu subasociafiile şi F) A.seciafia de Licheni, care 
faciesurile: I a = Brqmdum ornithoga, acopere sfâncile...insulei (PI. VI, A), 
!osum; 1 b = Brome!um cu Agropyr911, 

---n «1 )I >s C -- "" .. •.t, \.'" •"'• ,•,·.·.··· lt ' " • • .. ••. p , " 

Rumex acelosella şiÂlriple:K; 1 c = Brw desvd!ată mai ales în partea de NV 
melum acefosum; 1 d = Brometum ma: (stâncile PicheJului), pt10habi1 din 
tricariosum, 1 e = pâlcuri de Aliiplex fa„ cauza vân,turilor putei.:nice, încâr.:
laricum; 2 = asodaj:a de CaJamagroslis; cate cu sirepi fini de apă. 
3 = asodati'a de Mafi-icaria cbamomilla; 
4 = asociafia de Rumex pafienlia cu Ta" 
raxacum ,· 5 = bolovani cu dettifus ve" 
geta!; 6 =. stânci acoperife cu Lidieni ; 

d. A. Borza·: 

3. Or-iginea fforei lns"Qlei 
Şerpi lot. 

După cum am văzqt, Insula 
Şerpilor ,se află în echilibru stabil, fafă de nivelul mării, numai din 
epoca post.•·diluvială, îneât fler-a sa nu peate fi, ca atare, mai veche 
decât această epoţă. · 

De altfel sărăcia flcristkă, relativ excesivă, şi mal ales lipsa re"' 
licfelor (care să ne demonstreze un endemism conservativ,, păstrător 
de forme sfrăvecl,-i, dispărute aiurea), sunt constatări foarte sernnifk 
cative dîn punGtlcll de vedere de mai sus. 
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Formele noui (variefăfi sau forme ecologice), stabilite s-au bă" 
nuife în flora acestei in5:ule, nu presupun deasemenea vn timp prea 
lung de evolulie (Borza, L p. 62). 

I 

La tărmul golfului de: Est al peninsulei, d=1 Borza a găsjf în 
prirnăvara anului 1924, mari grămezi de resturi vegetale (unele vii), 
aduse dinspre Delta Dunăre1~ de vak1rile mării (fig. 5), ca : Salix, 
T ypha, Phragmifes, fructe de Trapa. nata ns etc. Această r.on·statare 
ne dă oarecari indicii, atât asupra originei florei Insulei Şerpilor cât 
şi asupra căilor de migratie. 

' Unele seminle de plante ce se gasesc pe insulă {Matricaria 1 

A.triplex, Ta,taxacum, Bromus longipilus, Mal va şi Cafamagrostis), 
pot suporta deasemenea foarfe bine un transport de câteva zile în 
apa sărată. 

Âlte plante, adventive (SieHaria~ Capsella, Ger,1niun1, Rumex), 
au fost aduse, voluntar sau nu, de către om, cu plantele s~le de 
cultură. 

L.a începutul epocei istorice insula a fast deja ac_operifă de o 
stepă săracă, dominată de buruieni. 

Corăbierii greci şi din A~ia mică s'au abătut adesea la insula, 
de voie sau de nevoie, preeum am văzut, atraşi de !emplul lui Achj\le, 
aducând cu ei animale de jertfă sau de hrană, precun1 de alffel şi în 
zilele noastre, paznicii farului, îşi aduc oile dela Su\jna, 

Ne putem uşor închipui că în lâna acestor arumale sau in fânul 
şi paiele necesare nutrifiei lor, d@alungul tălătotiei, se ascundeau dife=
rite seminte de plante mediterane, pe care azi le găsim în insulă {Tri"' 
foliua1 iniermedium, Hordeum leporinum, Rumex eceiosella, Bromus 
hordaceus, A.gropyron dumetorum). 

Vântul şi păsările migratoare au putut f,ransporfa din Rusia su-=
dică, seminle de plante sud.:estice1 ca Taraxacutn megalorrhizon. 

Dintre plantele introduse pe insulă, nu toate au avuf, de sigur, 
aceeaşi şansă de a se încetăţeni aici; unele specii au dispăru! mai 
curând sau mai fârziw, ne mai fiind observate după un timp oar{'care. 

Cele dintâi sosite, probabil Graroineele, aduse de om sau păsări, 
au avut avantajul de a fl lipsite de concurenli, cu toate că au avut 
de luptat cu sărăcia solului şi clima insulei, foarte uscată în timpul verei. 

Pentru acest~. din urmă motive, insula esfe d,ominată tocma· de 
speciile cele mai nepretentioase şi rnai bjne adaptate ariditălei {He.c
losieum, Bromus, Rumex acetosella, Vulpia, MatFicaria„ A.gropyron). 
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Un caracter specîfic al florei Insulei Şerpilor este variaţia com~ 
poziţiei Doristice în timp, ceea ce face ca unele plante observate într'o 
anumită epocă (de ex. 1'912), să nu mai . poată fi observate după 
o anumită dur.ată de timp (192~. 19~1), afară, blneîntel-es, de un nu.,, 
măr oarecare de specii permanente, fidele locului. 

4. Raporturi fitogeogr-afice. 

Analizate din pur:icf de vedere geor:iemic şi fitogen:efic, FanerO? 
gamde permanente sau adventive ale Insulei Şerpilor ap:arfin, după 
A. Borza, la 4 categorii : 

a) elemente ubiguisle (unele chiar cosmopolite), printre care cităm: 
Lepidium ruderale Erodium dcutarium 
Porfulaca oleracea Epiloblum tekagor:ium 
Malva negletfa Ta:raxacum offidnale 
Lacfuca scariolal Phragtl]jtes communis 
Sonchus asper et pungens - Eragrostis minor 
Erigeron canadensis Bromus tecforum 
Solanum nigrum et miniatum Agropyron repens (în parte pontic) 
Amaranthus retreflextls Spergularia sp. 
Setarla viriâis ·şi glauca Draba verna 
Cynodon dacfylon 

b) elemenie poniice(unele chiar sarmato.a-balcanice)~ printre care: 
M 0alva silvestris var. erioC'll.rpa Bromus hordaceui; 
A.triplex lataricum Holosteum un1bellatum v. glutinosum 

, Rumex patfenfia Cerasfiun1 pumilum 
C alamagrQstis epigeios Valerianella costala 

c) elemenie medileraneerre (unele chiar mediterano.,,pontie:e) : 

Lepidium perfoliafum Vulpia myuros 
Trrfolium infertnedium Trîfolium subterraneum 
Rume:x acetosella v. tenuifolius Taraxacum megalorrhi.zon 
Hordeum leporinum Ornifho.galum ref:racfum 

d) elemente adventive (!?gafe de plantele de ,ulfură): 

Capsella bursa pasforis 
Sonchus arvensis 
Matricaria inodora 
M. chamomillţ1. f. debjlis 
Filago arvensis 

Rum&x acefosa 
Stellaria media 
Geranium pusillum 
A.nthrtscus cerefolium 
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5. Aspectele sez-0nale ale vegetaţiei Insulei Şerpilor, 

sunt de '4 categorii : . 

... 

al Â.speclul prevernal (Aprilie), când mi'jesc şi încep a înflori 
primele plante anuale, germinate toamna (Ornifhogallum1 Valerianella, 
Holosleum1 CerasfiumJ, î'mbrăcând insula într'un covor de verdeaţă 

fragedă ; acum germineaz.ă şi plantele anuale de primăvară (Sonchus, 
Filago, Solanum, Âlriplex, Chenopodium, SeJaiia etc.), ; 

b) Aspecl1..1l vernal (Mai), când înf1oresc şi s'E: desvolta rapid 
Gramineele, împreună cu Taraxaeu.m, Rum ex etc, ; 

c) AspeciuJ eslival (Iunie--:-Augtisf), când v.egetatia (afară de 
Atriple,x, Ma!va şi Matricaria) se usucă ; 

d) Âspţclul autumnal (Septemvrie-l'tiarlie),.când plankle anuale 
de toamnă (Matricaria, Brorous, Hordeum, Vulpia, Holosfeum, Va.,, 
lerianella etc.) germinează şi hibernează sub zăpadă, în habitus estivaJ. 

VI. FA.UNA~ 
\ 

1 . · Compoziţia faunistică (fauna terestră) 1). 

lnctângătura Viermilor. Clasa Chetopcidelor. Ordinul Olig0.,,. 
chetelor. 

Familia Lombrir:ide. L Allobciphora a) sp., Râma; colectată de 
mine în s0lul moale. negru al peninsulei, la 1 O/I\r 1931 ; specia 
se apropie de Jassyensis. 

Încrângătuta A .rtropodelor. Clasa Crustaceelor. ,. 
Ordinul Isopodelor 3). 2. Porcelio (Metoponorfhus) ptuinosus Br. : 

colectată de mine la 9/IV 1931, în locuri umede, la tărm sau în 
locuri gunoioase, în eXcemplare numeroase, foarte com.,ună, de şi se. cd=
tează pentru prima dată pentru Insula Şerpilor ; 3. Chaeiophîlbscia 
sp., colectată de mine la 9/IV 1931, sub pietre, în locuri mai 
umede, spre tărm, la E şi NE, în câteva exemplare (3 d' şl 9. 9) ; 
specia se apropie de elongata D0llf. ; genul e mediteran. 

Clasa Miriap.odelor. Ordinul Cbilopodelor. 4. Geophilus sp. ; 
găsit de mine la 9/IV 1931, în exemplare numeroase, pretutindeni 

l) Dela familie la subspecie, ordinea alfabetică. 
2) Det. V. Pop, Cluj. 

• 3) Det. A. Demianowicz, Varşovia, prin infi?rmedi.ul colegului }YJ. Ionescu, 
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sub pietre, sau în solul moale şi umed ; 5, Liiliobius sp., idem, în 
exemplare răskte. sub pietre, în locuri gttnoioase ; 6. Scolopendra 
cingulaJa Latr., Ureche/ni/a 11Jare i' în exemplare numeroase, dar izo..
lale, Stţb pietre sau chiar sub scâ'nduri, în curtea farului, găsită aJât 
de mine în Septemvrie 1929 şi Aprilie l ~31 ~ cât şi de alti autori 
(N.i), M. 2). 

OrdiAul Chilognalelor. 7. Cilomeris sp. ; găsită de mine la 9/IV 
1931, în exemplare foarte numeroase, sub pieh;e, la b'uza de Est 
a insulei. 

Clasa Insectelor. Ordinul OrJbopelerelor. 

Familia Decticide. 8. Declicus verrucivorus L., în partea pră: 
păstioasă a insulei, în apropierea fărmului, având aripile U7.ate şi evi: 
dent scurtate, pentru a nu fi luate de vânt, ceeace reprezintă o adap=
tare ecologică la mediul insular (M.) ;· q, Plalyt::leis (}fe!rioptera) 
a.iinis Fieb; în paiiştea de Bromus şi Cynodon (M.) ; l O. PlaJy„ 
cleÎs (}'.[etrioptera) escalerai Bol. i rară, în locurile stâncoase, de pe 
panta estică a insulfi ; ele1nent mediteran (M.). 

Familia Oedipodid9„ 1 L Oeda,Jeus decorus Germ. (= nigro~ 
fascialus Auct.), d', 9, rar (M); 12. Pachytylus migraloi:ius L., phasis 
migratoria Uv., lăcusta călătoare, câteva 9 (M.). 

Familia Tetligide, 13. Aiolopus fhalassimus Fabr., 1 S? verde(M.). 

Ordinul Coleopterelor. 

Familia Carabide. 14. Calathus ambiguus Park. 8), găsH de mine 
la 8/LV 1931, pe sub pietre, în exemplare numeroase (14)~ 15. Ca; 
losoma sp., o elitră (M.) ; 16. Harpalus serripes Ouens. 4), sub pietre, 
in asociaţie cu Nitidula (M.) sau chiar în solul moale, a1m a fost 
găsită de mine la 8/'fV 1931 ; 17. H vernalis Duft. 6), găsHă de 
m'ine la 8/IV 1931, pe sub pietre şî în solul utned; 18. Trichocelis 
sp. : un singur e.'<ernplar colectat de mine la 8/'fV 1931, sub pietre, 
care, d llpă toate caracterele bune ce prezintă, pare a fi o buq·ă specie 
nouă; neavând material suficient, d:l Jedlicka nu s'a putut pronunţa 

1) N. = Nordmann, v. 1\Jurzachevici op. cit. 

2) M. = Mu7ler op. cit. 
3) Det. Jedlicka, Cehoslovacia, prin intermediul inslilulului : Deufsches Ent. 

lnsfilut d. K<Jiser Wilhefm„fiesel/schaft, director W. Horn, trimis de d.,-1 W. K. 
Knechtel. 

•) Idem. 
0) Idem. 
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definitiv asupra acesteia ; exemplarul de mai sus a rămas în poses1_i:t 
d.-sale. 

Familia Coccinelid-e. 19. Coccine!Ja divaric,afa OL, foarte co: 
mună (M.) ; 20. C. septempunctaia L., foarte comună (M.). 

Familia, Dermesiide. 21. Dermestes frischi Kug., pe lână inr 
Yechită de oaie (M.); 22, D. undu.Jatus Brahm., id. (M.). 

Familia Ntfidulide. 23. Nitidula carnaria Scha.Il.1 1d. CM.). 
Familia Tenebrionide. 24. u:onocepbalum pusillum Fbr., spo~ 

radic (M.), găsit şi de mine la 9/IV 1931 1); 25. Pedinus femo,ralis 
L., comun, r,e sub pietra (M.) şi în solul moale, găsit şi de mine 2). 

Ordinul Neuroptere/or. 
:Familia Aeschnide. 26. Aeschna mixta Latr., foarte rară (M.). 
Familia Chrysopide. 27. Chrysopa sp ., un exemp1ar observai 

(JY[.) ; 28 . . Crea-gris plumbea Ol. 6 şi 13 (M.). 
Ordinul Himenopterelor. 

· Familia Myrmiciae. 29. Teframorium coespilum L. ş Furnica, 
comună, pe sub pietre şi în solu1 moale ; citată de M . şi găsită d~ 
mi ne, tn -exemplare n un1eroase, I a 12/IV 1931 S) ; 30. Solenopsis 
fugax Latt ., l$; specie mai muli 1neridiona lă, ducând ·o viaţă sedentară,, 
ascunsă, tn galeriile sale de sub pietre ; strânsă de mine, rn mai multe 
exemplare, la 12/IV 1931 4). 

Ordinul Lepidopterelor. 
Familia Nociuide. 31. Heliothis pe/tigera S. V. (M.); 32. Ma:: 

mestra "tileracea L. (M.). 
Familia Nymphalide. 33. Pyrameis cardui L., rară, în exemplare 

deteriorate (M.). 
Familia Papilioniae. 34. Pieris sp., _un exetnplar observat (.M.). 
Fami1ia Pyralide. 35. Nemopl111a nociuela S. V. (M.). 

Ordinul Hemipterelor. Muller (p. 343) citează aceste insecte 
(,,Rhyncb~ta" ) fără să precizeze nicî; o specie. 

Ordinul Diptere!ot. 

Familia Muscide. 36. Luci1ia ruficeps Meig., 2 ~ (M.); 37. Musca 
domestica L.1 in clădirea farului (M.); 38. M vilripennis Meig. (M.). 

.. 

1) De!. iV. K. K.nechtel, Bucureşli. 
2) Idem. 
li) Det. C. Bogo~scu, Bucureşli. 
4) Idem . 
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Clasa A rach nidelor. 
Ordinul Araneinelor. 39. Evophrys sp. (l'rf.) ; 40. Hogna 

radiata Latr. (M.); 41. Pholcus sp. (M.~ ; 42. Pterotricha sp. (M.); 
43. Siiticus sp. (M.). 

lncrângătura Moluştelor. 
0.tdinul Gasteropodelor. Unicul exen1plar, desgropal de mine 

din solul umed ~i moale, în Aprilie 1931, s'a spart şi n' a puful fi 
determinat. 

lncrângătura Vertebratelor. ClasaRepiilelor. Ordin~! Ophidienilor. 
Familia Celubride. 44. Nafrix fesseJla,fa Laur. (= Coluber 

I 
I 

1, C 

Fig. 7. - Caracterele şerpîlor din Insula Şer~ 
pilor : a = înoe~rea parietalelor la partea Lor, 
posterioară; b = pseudo„mulfiplicarea solzilor 
pileului pţin i ovagi nar~ .şi fragmentarea pariela: 
lelor la padea lor posle;ioară; c = dedublarţ:a
fr.ansversală a plăcilor abdominiille; d = dedu: 

blareiil analei. 

hydrus Pall.), .Şearpele de 
ap,9 ; 15 exemplare col-ectate 
de mine la 1 O Septembrie 
1929, în ăiferite puncte ale 
insulei, atât la f~rm cât şi 
pe phitou, prinlre buruie11ile 
uscate ale gropilor şi printre 
stânci ; majoritatea exempla-= 
relor apartin formei cu 3 prer
oculare şi 4 postocu!are . ( = 
hydrus Pall.), n1anifestând o 
puternică tendintă de· dedu~ 
blare şi multiplicare a plă..

cilor pileului şi chi~r a plăcilor 
abdominale (fig. 7); unele exemplare, prinse lafarm, secăsneau să înghită 
peşti destul de mari (S~rranus) fată de gura lor ; citată şi de N. ş1 M. 

Clasa Păsărilor 1). Ordinul Păsărelelor ( = Passeres). 
Familia Accenforide. · i!5. Prunelfa modularis (L.), Brumări/a 

de pădure, câte un exemplar la 17 şi 19/IV 1928 (I, .2). 

Familia Alaudide. 46. Alauda arvensis arvensJs L,, Ciocârlia 
de câmp; în -afară de forma sudica (ssp. canfarelf;:i Bp.), se citează 

1n România, se pare pentru prima dată, aci în Insula Şerpilor şi 
această subspecie central.,,. şi nord.,,.europeană (forma tipică), · determinată 
de Stressetnann; printre ex.emplarele observate, s'au putut distinge 
şi câteva aparfinând primei subspecii ; direcţia predominantă de mi-=-

1) Ctasîtkatla după EJ11st J1arterl : bie Vogel der palaarklischen Fauna, 
Berlin, 1910-1923 i dela familie la subspecie, ordinea alfabetică . 

·~) D. = Drosi, op. cil. 
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graţie: spre NV (D,); 47. Calandrella brachydactyla brachydactyla 
(LeisL), -Ciocârlia cu degefe scurte; 20-30 ~xernplare observat~ 
între 15./IV-15/V 1928; directia d.e migratie: spre NV (D.) ; 48. 
Galerida crisfafa Jenuitosfris Brehm ; Ciocârlanul cu cioc sub/ire; un 
exemplar împuşcat !a 28/IV 19:28 -(D.); 49. Lullula arborea (L.)j Cî0= 
cârlia de pădure i determinată după sfrrgăf.ul no.duro (D.). · 

Familia Corvide. 50. Coloeus monedula soemmer:ing1i (Fisch.), 
Stăncu/a; în afară de ssp. e0lla.ris (Drum.), balcanidi, se conştafă 
aci, pentru prima data după cât ştim (D:), şi această 'formă sud:esf ... 
europeană ; directia predominată de migraţie: SV-NE ; un stol de 
20-30 ex.ernp!are, am observat şi eu la 7/IV 1931 ·; în pipota unui 
exernplar am găsit Coleoptere şi iarbă ; 51. Corvus cornix cornix L., 
Cioara cenuşie; văzule cca '34 exemplare înfre 18/IV şi" 11/V 1928; 
sosirea dinspre VSV, plecarea spre E (D.); 52. C. frugilegus L., 
Cioara de câmp, în numeroase stoluri (20-30 ex.), totdeauna ; în 
fim pul marilor geruri, mulfe (tinere) rnor de foame; direC'jia pre~ 
dorninanfă a migrafiei: S V -NE (D1); 11n. stol de -.30-40 exe~nplare 
la 8/IV 1931 ; după spusele paznicicilor farulu,i, Ciorile de cân1p, vrn 
taarnna dela Sulina şi pleacă primăvara, iernând deci în Insula Şerpilor. 

Fan1ilia Fringillide. 53. Calcarius lapponicus (L.); aGeastă specie 
arctică şi su.barfică, loi;:uifoare a tundrei şi suprafeţelor m4ăşflnoase de 
dincolo d~ limita nordică a vegefatiei lemnoase, care se refrage feamna 
spre Sud şi rnai ales spre Europa orientală, a fosf recunoscută ţie 
Drosl (p. 23), la 1 O şi 12/V 1928, în Insula Şerpilor ; 54. Carduelis 
cannabina (L.), Câneparul; în e,sempla_re fo,ade putine şi izolare, 
migrând primăvara s_pre NNV (D.) ; o per€che, .sburând din piatră 
în piaftă~ zărită şi toamna, 1 la 22 Oct. 1929 (I. 1); 55. Ca,rduelis 
carduelis rumaeniae Tschusi, Siicleiele românesc; în fimp d€ 2 zile 
(1 r Aprile 19l8) s'au. observat ~17 exemplare (D.) ; 56. C. spinus 
(L.), Scatiul; li ex. observate între 17/IV şi 3/V 1928 (D.); un 
stol de 60-80 ex., odihniritl pe tulpini <le b~ruieni, cu ale căror 
seminte se hrănesc, a fost observaf la 22 Oct. 1929 (I.); 57. Chloris 
chloris .L., Plorsinfele; 4- E:;X. observate- .între 26/IV şi 1 O/V 1928 (D.) ; 
58. Coccofhrausies coccothraustes L., Botgrosul; 4 exemplare între 
16/IV-18/IV 1928 (D.); un ex. lovit cu capul.de far, în noaptea 
d'e 14-15/IV 1931 ; 59. Emberiza calandra calandra L., Presura 
sură; 13 ex. între 15/IV-29/IV 1928 (D.); 60. E. hottulana L., 

l) I.= la.cobi, op, cit. 
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Presura de grădină,· între ! 2/IV - f/V 1928, în exemplare pu(ine 
(D .) ; 61. E melanocepbala Scop., Presura ci,( capul negru; un ex. 
la 7/V 1928 (D.); pentru prima dată în Rc5mânia; 62. E. schoeniclus 
(L.), Presl(ra de lresfie; un ex. L 13/IV 1928 (D .) ; 63. Fringilla 
coelebs coelebs L., Cinteza,,; 111 cxempJare Jl°umeroase, mai ales Q, 
· dela 17 /IV 1928, călătorînd spre NNV (D .) ; se [11troduc şi în curtea 
forului, priniându..-se în curse simple, la 8/l~ 1931 ; 64. Passer 
montanus (L.), Vrabia; în pufine exemplare (D.). 

Familia Hirundinide. 65. Delichon urbii:;a utbica (L.), Rându" 
nica de casă; în nun1eroa-se ex. între 15/IV -13/V 1928, unele 
călătorind dinspre SV (D.); Hirundo daur/'ca wfu/q Ternm. ; sub..
specie sud„est.-europeană, se cifea-z:ă pentru prima dată în România, 
aci în Insula Şerpilor, la 30/IV 1928 (D.); 67'. H. rustica rustica 
L., Rândunica de câmp; între 15/IV-13/V 1928 (B.); 68. R.iparia 
riparia riparia (L,), Lăstunul; între 22/IV -13/V 1928 (D .). 

Famîlia Laniide. 69. Lanius col/urio collurio L., Sfranciocu/ 
toşiefic; cam 25B ex. între 24/IV-13/V 1928, migrând mai ales 
sp:te NV (D.); 70. L. minor Gm., Sfranciocul mic; cam 86 ex. 
intre 27/lV şi 13/V 1 f:)28 (D .) ; 71 . L. senal@r senarer L., Sfran" 
ciocul cu Căpui roşu; cauf 3 ex. ÎJ1tre 22/IV-2/V 1928 (Q.), pen.= . ' 
tru prin1a dată în Ron1ânia. 

Fan1ilia Mo/ac;illide, 72. Anlhus canrpesfris campestri$, (L.), 
Fâsa de câmp; în pu/ine e~c ~~prilie 1928', D.); ?3. A . cervinus 
(Pall.), Fâsa roşie; î•> 20-30 ex. la 1/V 192'8 şi 20 E:X. la rrV 
19281 migrând spre NNV · (D.); 74. A . pratensis (L.), Fâsa de 
luncă, in putine: e.xemplare, m1grând _pre NV (D.); 75. A. frivialis 
frivialis (L.)1 rasa de pădure; cele mai mwlte ex. (peste 20) obser.., 
vate la 29/IV 1928, sosind dinspre S s<1u SE şi migrând spre NV 
(D .) ; 76. Mofacilla alba alba L., Codobafuta albă; cam 60 ex. intre 
15/fV - r N 1928, migrând spre NNV (D .) ; se vad în mare număr 
prirnăvara şi înainte de 15/IV (8/IV 1931)1 ca şi toamna (L) i dau 
chiar în cursele Cintezelor, din curtea fa.rulul ; 77. M. cinerea cinerea 
Tunsf. ( tioarula boaru/a L.), Codobatura de munte; o ~ la 15 ~ 
16/IV 1928 ,(D.); 78. M. hava flava L.1 Codob.atura galbenă,· între 
17/IV--13N 1928, mtgrând spre NV (D.); 79 . M, fiava thum-"' 
bergi Billberg ( = hof'ealis Sund.), (,'odobafura nordică; 6 ex. infre 
2c/IV-6N 1928 (D.). 

Familia Muscicapide. 80. Acrocephalus arundinaceus arundi.., 
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naceus (L.), Lăcarul mare; 10 ex. între 22/IV -13/V 1928 (D .) ; 
81.- A. schoenebenus (L.), Rogozarul; cam 30 ex. între 22/IV -
13/V 1928 (D.); 82. A. scirpaceus .scirpaceus (Hern1.) (= strepera· 
sfrepera Vieill.), Lăcarul mic; 6 ex. între 24tlV-10/V 1928 (D.); 
specie rnediterană (Algeria) ; 83. A. palusfris Bechst., ţăcarul de; 
baltă; 2 ex. între 27 /IV-13/V 1 Q28 (D.) ; 84. Erithacus rubecula 
(L.), Măcăleandrul; ·între 15/IV -26/IV 1928 (D:) ; 85. Hippolais 
icterina (Vieill.), Frunzări/a co1nună; carn 13 ex. între 3/V -13/V 
1928 (D.) ; 86. Locustei/a luscinioides luscinioides (Savi), Privighe=
toarea de stuf; 4 ex. la 22/IV 1928 (D.) ; 87. Luscinia luscinia 
(L.), Privighetoarea inică; mai târziu decât specia următoare (între· 
26/fV- 12/V 1928), cele mai multe ex. (peste 30) la 11 /V 1928 
(D.); 88. L. megarhyncha megarhyncba Brehm., Privighetoar~a 
mare; între 16/IV -12/V 1928. cele mai multe ex. (cam 1 O) la 
23/IV 1928 (D.); 89. Lusciniola sp. (D.); 90. Oena11the oenanthe: 
oenanthe (L.), Pietrarul cenuşiu; cele mai 111ulte ex. (20, îndeo,,.. 
sebi ~ ), între 27 -29/IV 1928 (D.) ; 91. O. pleschanka pleschanka 
(Lepech.), Pietrarul negru; între 23/IV-12/V 1928 (D.); 92. Mon=· 
ficola saxatilis L., Mierla · de piatră; o ~ la 29/IV 1928 (D.) ; 
93. Muscicapa albicollis Temm., Muscarul gulerat; 4 o' între 18/IV-.. 
29/IV 1928 (D.); 94. M. hypoleuca hypoleuca (Pall.) (= africa~· 
pilla airicapilla L.), Muscarul negru; cam 89 ex. între 22/IV -
13/V 1928 (D.); 95. M parva parva Bechst., Muscarul mic; cam 
26 ex. între 26/IV -13/V 1928 (D.); 96. M. striala stl'.iata (Pall.), 
Muscarul sur; cam 73 ex. între 27/JV-13/V 1928 (D.); 97. Phoe-
nicurus phoenicurus phoenicurus (L.), Codroşul de grădină; cele 
mai multe ex. înire 25-30/IV 1928 (D.); se observă şi toamna 
(Oci. 1929, I.) ; 98. Pl1ylloscopus collybita abiefinus (Nils.), Pifu= 
licea verde; peste 261 ex. între 18/IV-13/V 192B (D.); 99. P_ 
sibilairix sibilafrix (Bechst.), Pitulicea'sfârâitoare; 3 ex. intre 24/IV-
11/V 1928 (D.); 100. P. frochilus eversmanni (Bp.); în 4 ex. la 
6/V 1928 (D.), pentru prima dată, în mod sigur la noi ; ssp. ru..
sească ; 1 O 1. P. frochilus frochilus (L.), Pitulicea fluerăioare ·; ca1n 
114 ex. între 29/IV-13/V 1928 (D.); 102. Saxicola rubetra ru,.
betra (L.), Mărăcinarul mic; în exemplare numeroase între 16/IV-
28/IV 1928 (D.); 103. Sylvia africapilla atricapilla (L.), Pitulicea· 
cu capul negru; până la 29/IV 1928, numai d', ·apoi şi \;? (D.); 
104. S borin (Bodd.), Pitulicea de grădină; ' în putine exemplare, 
între 22/lV-13/V 1928 (D.); 105. S. communis communis Lath., 
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Pitulicea de câmp; cele rnai mulle ex. (cam 50), la 22/V 1928 (D.); 
106. S. curruca curruca (L.), Pitulicea pitică; cele mai multe· ex. 
(cam 50), la 1 O/V 1928 (D.); 107. S. nisoria nisoria (Bechst.), 
Pitulicea cenuşie; cam 18 ex. între 10/V-13/V 1928 (D.); 108. 
Turdus (herula atferimus (Mad.), Mi.erla neagră; în puţine ex. înlre 
16-24/IV 1928 (D.); 1 ~ la .. G.22/X 1929 (I.); 7-8 ex. la 9/IV 
193J ; 109. T. music;:us L., Sturzul roşeai ; ·2 ex. între 18/IV -
1/V 1928 (D,); 2· ex. la 22/X 1929 (L); 110. T. phylomelus phy=
Jomelus Brehm., Slurzişorul; cele mai multe ex. la 28/N 19.28 (D.); 
111. T. -f.orquafus iorquafus (Brehm.), Mierla -sură; 2 o între 20-
21/IV 1928 (D.) ; 112. T. viscivorus L., Sturzul mare; în putine 
-e~. între 18/IV-7/V 192S (D.); în eţemplare numerease la 22/X 
1929 (L). 

Familia C>J:iolide. 113: Oriolus oriolus oriolus (L.), Gi:angurele 
2 0 şi 4 9 intre 1-10/V 1928 (D.). 

Familia Slurnide. 114. Stµrnu5 vulgar-is balcanicus Buf, & 
Hărrns, Graurul balcanic (D.); înfre 10-18/IV 1931, în stoluri de 
·r-1? ex. • . 

Familia Trog)odyiide. 115. Trog1odyies froglodyfes (L.), Ochiul..
Boului; 1 ex. la 26/IV 1928 (D.): 1 ex. la 8/IV 1931, printre 
.stâncile capului de NV al in6ulei. 

Or:dinul Cypseli. 

Familia Cypselide. 116. Apus apus (L,), Drepneaua; in câte 
·putlne ex., în.tre 5-11 /V 1928 (D.). 

Ordinul Caprimulgi. 
Familia Caprimulgide. 117: Caprimulgus europaeus europaeus 

L., Mulge capre; în câfe putine ex. între 23/IV--13/V 1928 (D.). 
Ordinu1 Meropes. 

Familia Meropide. 118. Mer:ops 'apiasfer L., Prigoarea, în ex. 
nurneroas~. într,e 1-13/V 1928; cele rnai mu1te (5Q-60) la 1 O/V 
1928; migratia: dinspre SE sau S, spre NV sau N (D.). 

. . 

Ordinul llpupae. 

Familia Upupide. 119. UpupcJ epops epops L., Pupăţal zilnic, 
în câte pufine ex. (maximum 20) Jntre 15/IV-13/V 1928 (D.); 7 ex. 

•de la 8/IV 1931; culegând insecte, mai ales pe platoul esfic al insulei, 

Ordinul Coraciâe. 
Familia Coraciide. 1:20. Coracias garrulus garrulus L., Gai/a; 
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ih câfe putine ex. (1-2, max. 20) între 27/IV .-1 ~/V 1928; Direqia 
migratiei: spre NV (D.). 

Ordinul Pici. 
Familia Picide. 121. Jynx foTquila forquila L .• Cap înforfura; 

în câte putine ex. ·(1-2), intre 21/IV ~29/IV, 1928 (D.) ; 2 ex. 
prinse în cursă de mine, la 14/IV 1931. 

Ordinul Cuculi. 
Familia Cucu/ide. 122. Cuculus canorus ca.nor1,1s L„ Cucul; 

1 Q la 4/V 1928 (D.) . . 
Ordinul Striges. 
Familia Strigide. 123. Asio flammeus flammeus (Ponfopp.), 

C'iufu] de baltă; în câfe pu~ine ex. (1-2) înfre 22/IV-12/V 1928; 
directia .migratiei, spre NV sau NE (D.); 124. Asio ofus ofus L., 
C'iu:ful de pădure; 1 ex. la 29/IV 1928 (D .) ; 125. Otus scops 
scops L., Ciuful pitic; 1 ex. 11:ls 29/IV 19,28 (D.). 

Ordinul' Atcipiir:es. 
Familia Aqu11ide. 126. Accipifer brevipes (Severfz.)1 Păsărarul 

scund; 1 Q la 22/V 1928 (D.) ; 1127. A. nisus nisus (L.), Uliul 
păsărar; între 20/IV-13/V 1928; direcţia m~grat1ei: spre MNV (D.). 
128. Aquila heliaca heliaca Sav. (= iI11perialis Bechsf.)1 Acv.ila 
imperială ; 1 ex. găsit mort pe insulă, la 22/X 

1 
1929 de lacobi. 

129. Bl,!feo bu!eo (= deserlo.rum) zimmermannae Ehmke; Ş{,recarul 
lui Zimmermann ; ssp. sud.:esfică, observată . în 3-4 ex. la 22/X 
1929 (I.) ; 130. Circus aeruginosus aeruginosus (L.), Şorecarul de 
baltă; în pt~ine ex. (1-4) înfre 18/IV-13/V 1928; direcfia mi=' 
gratiei: spre NV (D.); 131. C. macro1.:1rus (Gm.), Gaia de stepă; 
în câfe pul·ine ex. (1-6) infre 22/IV -13/V 1928, direclia migraliei t 
spre N (D.) ; 1 ex. la 22/X 1929 (1); 2-3 ex. inJre 8/IV-20/IV 
1931 ; 132. C. pygargus (L.), Uliul alb; în câfe putine ex. ( 1-4), 
între 28/IV-12/V 1928 (D.) ; 133~ Falco columbarius aesalon Tunsf. 
( = regulus Pall.). Şoimul de iarnă; între 22/IV.-26/lV 1928 (D.); 
1 ex. găsit mort la 22/X 1929 (L); 134. F. peregr,inus Tuns:-., 
Şoimul că/ălor; 1 ex. la 10/V 1928 (D.); ali ex. la 22/X 1929 {I); 
135. F. finunnculus finu.nnculus L., V ânture/ul ruginiu; între 15/IV 
-13/V 1928, în câ,te 1-2, până la 17 ex. ·(D.) ; 136. F vesper:: 
finus vesperJinus L., Vânlurelulde, seară; înfre 22/IV-13/V 19~8; 
ditectia migraliei: spre N, NNV, dinspre S, SSE (D.); numer0ase 
ex. la 1 O/IV 1931. 

,) \natele Dobrogei" Xll, 1931. 
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Ordinul Gressores. 
Familia Ardeide. 137. Ardea cinerea cinerea L ., Stârcul ce~ 

nuşiu.;între 18TJV-12/V 1928,dela 1-6 ex.{D.); 1a 15/IV 1931, 
2 ex. au venit dinspre SV şi s'au aşezat pe: coasta de S a insuici. 
138. A. purpurea purpurea L., St-ârcul ruginiu ;· câte 1-6 ex. între 
21/IV-13/V 1928; directia migrati~i: dinspre SE spre SV (D.); 
1"39. Ardeola ra.lloides (Scop.), Stârcul galben; 5 ex. poposinde, la 
13/V l 928 (D.); 140. Botaurus slellaris stellaris ~L.), Bâtlanul de 
stuf; 1 ~- sburând de lângă cistez;na estic~ a peninsulei, 1a 18/lV 
19:31 i 141. Egretta alba alba (L.), Stârcul alb; un stol de. 9 ex. 
la 11/V 1928 (D.); 142. lxebrychus minufus L., Bâtlănaşul; (D.) ; 
143. Nycticorax nycficorax nycficorax (L.), Stârcul de noapte; 2 
ex. între 24/IV-13/V 1 GJ28 (b.). 

Familia Ibide. 144. Plegadis fa/cinellus falcine/Jus (L.), Ibisul 
brun; 25 ex. la t0/5 1928; directia migrati~i: sp,:e VNV (D.). 

Familia Anaiide. 145. ~4nas ere.cca crecca L., Rata sălbatică 
mică; 1 ex. la 24/IV 1928 (D.); 146. A. querquedula L., Sarsela; 
5 ~- poposrnde, la 1/V 1928, în apele adăpostite ale măr.ii (D.); 
147. A . platyrhyncha L . (= ~schas L.); 1 o 1a 13/V 1928 (D.); 
1 ex. bolnav, în buruieni, la 22/X 1929 (1); 148. Spatula clypeafa 
(L.), Lopă.farul; în câte- puţine ex. (1-3), între 1/V-10/V 1928? 
în apele mării (D.). 

Ordinul Steganopodes. . ' 
Familia Phalacrocoracide. 149. Phalacrocorax aristotelis ( = gra.:: 

culus) desmaresti (Payr.), Cormoranul lui Arisiotet; această specie, 
a 3:a din Rornânia, 8e citează pentru prin1a dată la ~oi1 în Insula 
Şerpilor (D.), unde şi aci e destul de rară, distrusă fiind de so1datii 
de1a pichet, cu annele de râzbo-i ; sp. aufoehtonă, clocind în insulă, 
este Corm.oranul, amintit atât de antici cât şi de scriitorii moderni 
- şi ar trebui să Re protejat pEin lege. 

Ordinul Pygopodes. 
Familia Podicipide. 1'50. Podiceps crislatus cristatus (L.)1 Cor.:: 

ţ;,odelu} mare; cât~ 1 ex. 1a 25/IV şi 12/V 1928 (D.) ~ 1 pereche 
la 22/X 1929 (I.) ; 151. P. griseigina griseigina (Bodd. ), Corcodelul 
cu gât roşu; în câte pufine ex. (1-4), între 25/IV-13/V 1928 (D.) ; 
152. P. nigricollis nigricollis Brehm, Corcodelul cu gât negru ; în 
ex, mai num·eroa'Se (15), între t5/JV-13/V 1928 (D.); în câfe 2-7 
ex., între 12/IV ,-18/IV t 931 ; 153. P. ruficollis ruficollis (Pa11.)1 

Corcodelul pitic; 2 ex. la 26/IV 9 i 1 ex. la 4/V 1928 (D.). 
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Familia Urinaloride. 154. Colymbvs arcticus arcticus L., Cu.= 
fundacul polar; în numeroase ex., intre 15/lV -- 13/V 1928; directia 
migratiei: spre N ~au NV (D.); 155. C. siellaius Poiitop., Cu/un.
dacul cu gât ro:;t1; între 15/IV-13/V 1 ~28, în c~te cel mult t O 
ex. (D.). 

Ordinul Colurnbae. 
Familia Columbide, 156. Columba oenas L., Porumbelul vânăt; 

în puţine ex. (1-2), între 1-13/V 1928 (D .) ; t.57. C palumbus 
palumbus L., Porumbelul popesc; în ex. put1ne (1-5, până la cel 
mult 25), între 15/.IV-13/V 1928 (D,); 1 ex. la 22/X.1929 (L); 
în câte 3 până la 20 ex., între 10-15/IV 1931, mai ales pe platoul 
ierbos dinspre V ; 158. Strepiopelia Jurfur Jurtur L, ; îo numeroase 
ex., peste 100, între 9-13/V 1928; directia n1igrafiei : spre .NV ş~ 
VNV (D.). 

Ordînul Limirolae. 
F-amiba Burhinldae. 159. Burhinus oedi'cnea111s oedicne.mus (L.), 

Fluerarul ma,:e; între 16/IV-13N 19:28, în câte 1-10 ex. (D.); 
160. Ci/areola praiincola praiinc.ola (L.), Ciovlica de mare; intre 
2- l O/V 19Z-8, în câte 1 - 5 ex. ; directia migra:~e:i : spre NNV, N, 
NNE (D.), 

Familia Charadriide. 161. Arenar.ia Jnierpres iniei;pres (L.) ; 
pentru prima dată in România> pe insulă, între 20-29/IV 1928; 
ssp. nordică (D.); 162'. Calidris alpina (LJ, Fugaciul de munle; 
det. după voce (între 10-12/V 1928) (D.) l 163. C. feruginea 
(BriciJu1), Fugaciul roşiefic; după voce (13/V 19.28) (D.); 164. Ca" 
pe!Ja gallinago ga1liaago (L.), Becafiria cornună; 2 ex. la 23/lV 
1928 (D); 16§. Cbaradrius dubius curopicus Gm., Prundăraşul de 
râu; între 7 -13/V 1928 ; directia migra~ei : spre NNV (D) ; 166. 
C. hiaficula L., Prundăraşul gulerat; între 6-12/V; directia n1igra"' 
tiei : spre NV (D.) ; 16?:. Haematopus ostralegus L., Osjrigarul; 
după voce, în noaptea de 2/3/V 19.28 (D.); 168. Limosa limosa 
llmosa (L.), Fluerarul cu coada neagră; 1 ex. îo noaptea de 23/24/IV 
1928 (D.); 169. Lymhocrypfes minimus (Brunn.), Becafina mică 
(= Surda); 1 _ ex." la 1/V 1928 (D.) ; 170. N11menius arcuadus (L.), 
Cu/icul mare; în putine ex. între 3-1 O/V 1928 (D .) ; 171. Phi[o,-. 
macbus pugnax (L.), Bătăuşul; zilnic câte 7-8 ex., tinându..-se d(ţ 
p;eferintă pe versantul coloniei de pescăruşi, între 23-/IV -4/V 1928 
(D.); 172. Scolopax rusiicola rusiicola ·L., Sitarul; 2 ex. la 23/IV 
1928 (D.); 1 ex. în buruieni, la 22/X 1929 (L); 8 ex. la 7/IV, 2 
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ex. la 9JI\1 1931, împuşcate de mine~ 1 ?'3. Squalarola squalarola 
sgualaro.Ja (L.), Ploierul argintiu; după voce, la 11/V 19.28, spre 
NV (.D.); 1Z'4. Tringa eryfhropus (Pall.), Fluetarul negr1:1; 1 ex. 
între 22-2r/N 1928 (D.); tr5. Tringa (-Totanus) glareola L., 

Fluerarul de 1nlaşlină; înfre 5-13/V 1928; direcfia migrafiei: SP.re 
NNV (D.) ; 1 ?'6. T. hypeleucos L., Fl1:1erarul de munte ; între 
20/IV -9/V 1928, rn eâte 2-1 O ex. ; direcfia migrafiei : spre, NV 
(D.); 1 rr. T. neb1:1Jarius (Gunn.), Fluerarul cu picioare verzi,· între 
23/IV -10/V 1928 .; directia migratiei , spre VNV Q).) ; 1 ?'8. T. 
-ocluopus L., Fluerarul de pădure; după voce, între 28-29/IV 1928 
(D.) ;· 1 ?'9. T. lolanu; (L.), Fluerarul cu picioare roşii; înire 20/IV-
1/V 1928 (D.). 

Ordinul Lari. 
Familia Laride.' 180. Ch/idonias leucopterus (Temm,), Chiri':t 

ghif-a cu aripi albe; la 10/V 1928, cam 50 ex. pe mare, în apro.: 
pierea ţărmului (D); 181. C. niger niger (L.}, Chirighita neagPă ,: 1 
ex, la r/V 1928 (D.); 182. Gelochelidon nilotica nilotica (Gm.), 
Rândunica râzătoare ; 2 ex. la 29/IV 1928 ; direct-ia migratici : spre 
NV (D.) ~ 183. Lărus atgentatus cachinnans Pall., Pescătuşui ar" 
ginfiu; .subspecie stafionară (PI. V A), care cloeeşfe în 2 co.Ionii se.., 
par:afe înfre ele, pe platoul sudic, dar găsindu,.,se şi, pretutindeni la 
coasfa ins.ulei (D.) ; foatnna (22/X 1929) tncă se mai ob~ervă pe in.: 
sulă (L) ; însă în iernile grele, Pescăruşul argintiu, despre care fac 
menţiune fo~i scriiiorii :vechi şi noui (,,Pescăruşul alb"), el însuşi ar 
părăsi insula, după 'spusa paznicilor, ducându"'s~ pe likrralul mării. 

Asfă primăvară (1931 ), pescăruşii insulei au începui să.::şi cons..
truiască cuiburile lor simplet la 18/IV, după încetarea fµrfunei ; tot la 
aceasfă <:iafă s'a găsit şi primul ou. 

Numărul de ouă l.) din1r'un cuib esfe de 3 şi dacă sunf culese 
de paznicii farului (ceace aceasta se întâmplă regulat), pescăruşii pot 
oua din nou, în cuiburile părăsite de setneni, de cel muli 3 ori câte 
3 ouă, după eare mai fac, a 4_,a oax:ă, un ultim ou mic. 

Luat şi acesta, pescăruşii clocesc o piatră o:vală, pe care paz~ 
nicii, drepf mulţumită, au grija umană de a le.:o pune în cuib t 

Dacă estimăm, în medie, numărul 'femelelor la cel pufin 200 şi 
·înmulfim cu 10 ouă (3X3+1=10}, cifra ouălelor pescăruşrlor de ,pe 
insu.I~ este aproximaiiv de :2.000, din care cel mult 10°/o, ascunse 

1) Oul de pescăruş e aproape cât oul de gâ~că, de culoare brună, cu mici 
pd inchise ; e un aliment d.elicat, foarte gustos şi ar conrine iod. 
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pr,in râpele inac,cesibile lăcomiei omului, scapzj neeulese, fermând baza 
perpetuării speciei, în ciuda împrejurărilor ! 

In consecinfă, se culeg anual de către paznicii farului dela In..
sula ,Şerpilor ca şi ae către lucrătorii comisiei europ·ene a Dunării, 
ce vin periodic aci, cam f .800 ouă, ce se mănâncă de către dânşii, 

sau se vând cu lăzile la Sulina! 
Aceasta, bine înteles, fără nid=o auforizajie, pe care de altfel 

n) ar fi nimenl în drept s? o dea .-- şi călc;ând u=-se chiar mai multe 
articole clin legea pentru profecfia 1) vânat t1lui şi reglementar€:a vână: 
t . I oarei . ; 

184. La rus fuscus fuscus L., Pescăruşul negricios; Dro.sf 
constată că în fot timpul şederei sale la insulă, se opreau .3ci exem= 

• 
plare izolate sau în perechi, din această specie, amestecondu.-se printre 
pescăruşii din sp. precedent~ .; la 8 şi 9/V 1928, când a fost furtună 
şi matea foarte agitată, hurnărul pescărhşllor din această spet:ie a 
crescut .în prima zi la 45, scăzând a 2.:a zi la 20 ; acest lucru l:am 
constatat şi eu: după' o zi de. furtună, au venit 5 ex. în noaptea de 
13.--14/IV 1931 şi s'au văzut ziaa sburând de,,asupra fărmului in" 
sulei, .;1prc.ap,e de valuri şi mai murt în dreptul golfului estic,: al pe;= 
ninsulei ; se fineau la· distanfă de pescăruşii dln sp. prec.edentă, .şi 

numai rar sburau printre aceştia ; la 16/IV 1931 au apărut din nou 
câteva exemplare, pentru a dispar.e peste o zi ; la Sulina erau în mare 
număr şi e posibil că pe timp de furtună, să vină m.:1i ales de aici. 
185. Larus marinus L., Pescăruşul negru; 1 ex. la 7/V 1928 (D,); 
186. Sterna sandvicensis sandvicensis Lath., Rândunjca mică de 
ma-re; în câte 2.--4 ex. între 27/N .--1 O/V 1928 (D.). 

Ordinul Alecforides. . 
Familia RaJ/ide. 187. Crexerex (L.), Câistelul comun; în câte 

1 ~3- ex, între 10-13/V 1928 (D .) ; 188. Por-zana- pa-rva Scop., 
Cârsfeiu! mijlociu; 1 Q , s' a lovit cu capul de far în noaptea cu fur" 
tună, de 8-9/IV 1931 ; 189. P. · porzana (L.), Crisfeiul pesfrif; 
exemplare lovite cu capul de far, în timpul nopţii 22/23 şi 23/2'4/IV 
1928 (D.) ; 190. P. pusila infermedia (Herm.), · Crisfeilill pitic; 1 ex. 
la 9/IV 1931 ; 191. Gallinula chloropus eh/oro pus (L.), Găinuşa ;
exemplare lovite cu capul de fa.r, noaptea, între 20/lV-13/.V 1928 
(D.) ; id. 8-9/IV 1931. · 

1) Prokcfia acestei subspecii ca ş·i a Cormora1wlui de mai su.s, elemente sud" 
eslice, rare şi clocitoare la noi, ar lrebui să formeze una din preocupările de căpep 

tenie ale Consiliului permanent al Vânăloar.ei, care are cam pre11 pl!lin liri1p pentru 
aceasta. 
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Familia Gruide. 192 . Anthropoides virgo (L.), Cocorul mic ; 
câte. 1-2 ex. între 26...-28/1\1 1928 (D.) ; în primăvara, anului 1931, 
au poposit pe rnsulă, la 9/IV, după o noapte de ploaie şi vânt, 50 
ex., (PI. V B)1 dintre care, lc1 11/IV rămaseseră 31 plecând şi acestea 
în noaptea de 11-12/IV 1931 ; 193. MegtJlornis grus grus (L.), 
Cocorul · mare; între 1......., 12/V, în câte 1--4 ex. (D .). 

Farnilia Oiidide. 194. Otiş Jarda farda L., Dropiă; se Roate 
considera deasemenea o migratoare a Insulei Şerpilor, după afirmaţia 
paznicilor, cari au arătat lui ·Drosl, pene din această specie, 
împuşcată aci ; Heinrofh (cif. Drosl) arată dealtfel că şi în finuful 
Odesei se găsesc adesea, în thnpul pasajului de toamnă mai ales, 
Dropii lovife sau chiar moarte prin diferite accidente, 

Ordihul Galii. 
Familia · Phasianide. 1"95. Colurnix colurnix colurnix (L.), 

Pitpalaca; între 1 '5/!\1-13/V J 928, în maximum 90 ex. (23/IV 
1928) (D.); 3 ex. în buruieni, la 22/X 1929 (I':) ; 1 ex. împuşcat 
de mine la E de far, la 9/IV 1931. 

2, Asociafiuni. 

Cu fot numărul cel mare de specii" din care am văzut că se 
compune fauna Insulei Şerpilor, variabilă ca aspect şi compozifie, în 
iimpul anului, ea nu e încă suficrent cunoscută şi noui cercetări vor 
aduce cu siguranfă noui specii 1) ; deaceia ar fi oarecum hazardat a 
se'ncerca de pe acum o împărţire amănunfHă a ei, pe zone. 

Totuşi, de la prima vedere ni se im·pune o împărfire simplă, 
destul de net caracterizată: 1. Zona litorală (a măr.ei peri.::insulare şi 
a stâncilor submerse şi emerse); 2 . Zona malurilor şi Pâpelor; 
3. Platoul, c:u pajiştele de Graminee (bromelum), Chenopodfacee, 

stânci acoperite cu Lkheni, gropi cu bălării şi gunoaie etc.~ care 
oferă fot atâte.a conditi-i deosebite de existenţă pentru faună, consfi.,,. 

tuind fot afâtea subasociafii faunistice. 

1. Zona litorală. Pe oglinda apei plutesc păsările aquafice care 
.aterizează pe insulă sau de jur.=împrejurul ei (Corcodei, Cufundaci, 

Gâşte, Rafe diverse, Cormorani, Pescăruşi etc.) ; printre stâncile.·sub= 
merse sau emerse trăiesc şeq,i (Na/rix iessellafa Laur.) hrăn indu-=-se 

cu peşti de ţărm ;. sub stânci sau printre stânci, în apă, în crăpăfu..-

1) 1n eiccursia Congresului fitogeografic internafiona! s 'a mers o zi ( 15 Iuli~ 
1931) şi la Insula Şc.rpilor, cu. care ocazie d.:nii W K. l(necb!el şi M. lonescu au 
şi- descoperit câ.teva Arfropode. necitate încă în Ins. Ş. 
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rile şi anfracluositătile stâncilor, în apropiefea coastei sau mai departe~ 
găsim Midii (Myfillus galloprovincialis Lmk,)1 forma de coastă (6.--8 
m. adâncime) şi de fund (20-30 m.) ca şi forma Mytilus minimus 
Poli. Pe cochiliile acestora, infestate c.u BaJanus, găsim Briozoare 
{Membranipora) şi Viermi (Spirorbis, Vetmilia) ,• între 8-20/IV 
193J am găsit, la ţărmul peninsulet: Âcfinia equina L., Âurelia 
aurita M. Edw. 

Vara se găsesc, mai ales printre pieirile din jurul peninsulei, 
urmatorii Crabi : Xanfo tivulosus Risso (= Thalitrus itJonfagii la 
Nordmann) sau Crabul de fărm; Carcinus (= Cancer) m-oenas Leach. 
sau Crabul de iarbă ; Pachygra,psus marmoratu.s Stimp. ( = G.rapsus 
variegafus la N ordm.) sao. Crabul de piatră, foarte agil ; Eriphia 
spinifrons Herbst sau Paguria. 

Printre peşti cunoaştem genul Sertanus. 
Mai la larg sbur:dă din valuri G~le S Delphlnide: Delphinus 

de1pnis L.1), P.hocaena relida Abel, şi Tursiops fruncafu-s Mont. 
A doua sped~ endemkă pentru Mare.a Neagră,,. ~ste cea mai 

comună în jurul insulei şi pe distanta Sulina=ir1sulă, finându,,-se în 
mare număr după pi1otînă, dela Sulina până 1a locul de ancorare 
al acesteia, în apropierea fărmului insulei .. 

Altădată, în 1841, trăia, după spusele lui N0rdmann, în apreµ
pierea coastei acestei insule, chiar Foca cu burta albă (Monachus 
albivenfer Bodd.) care azi e restrânsă, după cum se ştie, la 1itora1ul 
Coastei de a·rgint, de unde câteodată, fQarte rar însă, înaintează dea-= 
lungul ţâr:mului mării până aproape de gurile Dunării. 

Astfel în l fftr o aser,nenea Focă a fost prinsă cu cârligele de
Mor11ni tocmai -la Sf. Gheorghe 2), un aH exemplar a fost prins în 
1913, în la,cu1 Zaton. · 

Mai recent, prin 1923, un exemplar tânăr a fost prins în 
plasa (talianul) dela Agigea-=Cons!anta, altu1 bătrân şi greu până la 
150 kg., fiind văzut la 3 Oct.ombrie 1923 de către pescarii dela 
Agigea 8). 

2, In zona malurilor mai umede, găsim pe sub pietre Isopode 
terestre (Porcelio, Cheiophi!osciaJ, Miriapode (G.eophih1s), printre 

1) După culoarea albă a pântecelui; pe care am putut~o distinge din valuri, e 
probabil că unele e;<emp!are aparfin subsJ5ecki medileraneus Loche. 

9) Gr. Antipa, Pescăria şi p~cuih./1 în România, Buc. Ac. Rom. 1916. 
8) [ Borcea, Donnees sornrnaires sur la faune de la Mer Noire, Ann. ScienL 

de l'Univ. Jassy, 1'. XN, 1926-27, p. 548. 
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pietre şi pe solul umed Limicole (Siiari. rnai ales, cari preferă ver-=
santu1 estic şi nordic), Stârci etc. ; în subzona r-âpel0r, Pescăruşii 
dorm sau se odihnesc în scobiturile stâncilor ; pe pletre1e late ale 
râpelor, acoperife în pa(fe de iarbă, găsim Lăcusfea Decficus veru.::' 
civorus, care prezintă aripile evident scurtate . pentru ca să nu fie 
luată şi dusă de vânt (adaptare ecologică) ; tot în părtile râpoase alr 
insulei, mai ales spre E, trăeşte Lăcustea Plafycleis escalerai, de ... 
rnent mediteran. 

Gelelalte Lăcus.fe prefera păşunile platoului (bromelum), chia.r 
când sunt arse de arşiţa verei, evitând însă locurile în care cresc 
Chenopodiacee, încă verzi în August (M.); aceasta se explică pro.,,, 
habil, prin frequenJarea acesfor locuri de către şerpi, cari le mănâncă·; 
in Septen;ibrie însă ~i aceste locuri sunt frequentate de lăcuste : 
Chenopodiaceele sunt uscate şi nu mai oferă suficient ascunziş pen..
tru şerpi; poale că e vorba şi de hr'omocrotnie . 

• ';;erpi neascunşi, traversând o potecă, o păşune, sau stând 
încofăciţi printre pietre, la soare, se observă mai rar ; în general ei 
trebuie căutaţi prin bălării, la suprafata platoului. şi rnai ales îe gropi, 
unde se strâng în câte 4-5 e).<.. IŢ!ad - şi de unde se scot cu 
destulă greut'ate, pentru că· se'n.tâmpină o mare rezistentă din partea 
ac:estora. P;in păşunile de Br.omus găsim cele mai multe Inse~lţ şi 
Nevertebrate în genere, ascunse în solul umed şi moale în timpul 
primăv.erii, scobit pretufindeni în acest anotimp de către miile de 
ciocuri mai scurte sau mai lungi ale păsărilor) 1n deosebi Cocori 
(pl. V, A), Pupeze„ Fringilide; Muscicapide etc .• fugărite de Răpi/oare 
.(Circus, Fa/ce etc.). 

Sub pietre găsim Scolopendra, G lomeris,· Calathus, · Harpalus 
se1cripes şi ver11alis, Tetr.amorium şi SalenQpsis, cele 2 fcurnici ale 
insulei; pe lâna învechită, lăsată de oi, printre buruieni: Dermesles 
frilschi şi undulaius, Nitidula; printre stâncile platoului de Vest se 
aşcund Răpitoarele noei.urne ; in locurile gunoioase', în gropi, sub 
pietre, printre dărâmăiuri de cărămidărie veche, găsim Păianjeni, 

Miriapode etc. ; în colţul de SE al insulei este zona de ·clocire a 
PeSGăi:uşului arginliu, ocupată aprC'ape extlusiv de această pasăre. 

3. Aspectele sezonale ale faunei. 

Aspectele sezonale ale faunei sunt de 3 feluri: a) vremea 
caldă (vara); b) vremea rece (iarna) şi CJ lirnpul migrafi11or (primă-= 
var:a şi toamna). 
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a) Primul aspect e caracterizat prin predominanta Orlop;lerek,r; 
multe din celelalte Nevertebrate esfivează, introduse; îri sol sau crăpă.o
furile stâncilor ; numărul păsărilor, ca specii şi indivizi, e mic; printre 
acestea există 'ÎnfoJdeauna Pescăruşul atginf1u şi Cormoranul Iul 
Aristotel; 

b) .4..1 2:lea aspect e caracterizai prin pustietak; N evertebra..
tele au pierit, persistând prin ouă, sau hibernează adânc ît:1 .sol ; nu..
n1ărul păsărilor. ca specii, este minim; Ciorile vin toamna, de pe 
itoralul marii, ca să hiberneze în parte <lici, plecând primăvara; în 
iernile grele chiar Pescăruşvl argiEJfiu părăs~şfe provizoriu insula ; 

c) Al 3,dea aspect e caracterizai printr'o mare abundenţă df: 
păsări migratoare, atât ca număr de specii (74 intr'o zi) cât şi ca 
număr de indivizi (1.300 într'o zi); acest caracter maschea'ză pe c~le,.-· 
!alte, mai ales că şerpii şr nevertebratele n'au ieşit îneă (primăvara} 
sau încep să intre în hibernatie (toa,nna). 

4. Originea faunei terestre a Insulei Şerpil-0r~ 

Anin1alele ce compun fa1:1na f.e11estră a acestei insule. sunt, din 
punct de vedere al mobilităţii, de 3 feluri: a) bunt'" înotătoare (şerpi) ; 
b) bune sburătoare (păsări şi unele insecli!); c) animale cu "tnijleac<? 
l'.eduse de loconiofie (resl ul faunei). 

Se pare deci că aceste 3 cat~gorii de componente ,Île faunei 
Insulei Şerpilor, au "ajuns aci, prin n1igratii accidentale, fie acfiv, prin 
propriile_ lor mifloace, pe calea aerului (Păsările şi Insectele Bune 
sbur.ăfoare ca Lăcustele, Odonaiele, unii Ffuturij sau pe calea apei 
(,';erpO - fie pasiv, cu fragin~nfele vegetale ~ă_rs'ate de Beltă (Râme., 
Melci, unele Miriapode, Furnici, Coccinelide, Păianjeni etc.) sau cu 
obiecte umane ca bărci, lemne de foc, provizîi de hrană, etc. (Sco,,. 
lopendra, Carabide, Ten~urionide, Dermestide ele.); fot cu barca 
sau cu pilotina au putut ·să vină din 0-.:lfă: Muştele etc.; 

Nin1ic ntJ îndreptăteşte părerea (M.) ·ca s' ar afla pe Insula 
Şerpilor şi unele resturi d·e colonii autochtone, păsfrafe aci din timpuri 

geologice : lipseşte e-ndemismul iar evolutia geologică r.e<:entă a insulei, 
ne permite a crede că fauna (ca deallfel şi flora, v. B.) sa actuală 
nu a existai mai înainle de epoca pos!.:di/uvială. 

5. RapQrlurf zoogeografice. 

In ceace priveşte fauna, Insula Şerpilor are raportu·ti geografice 
cu Europa centrală, nordică şi mal ales cu cea sud:estică şi sudică. 
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Animalele teresf!e ale a·€estei insule apartîn în parte faunei balto.t 
sibirice (Diptere, Coleoptere, Eepidoptere), în parte faunei pontO" 
sibirice (cele mai multe Ortoptere şi NeuropleEe (.l',1.). 

6. Mig,aţiunile Păsătilor. 

După cum am văzut, dintre pâsărlle care se pot observa in 
Insula Şerpilor, in interval de un an, numaj La,us argenlatus ca= 
chinnqns Pall. care formează aci o colonie puternică (PI. V, B.) şi 
Phalacrocorax lt,t.isloielis dea;naresfi Payr„ în câteva perechi, răm-ase 
de pe urma vandalismului soldatilor dela Pichet, sunt păsări sta~o"' 
nare şî clocitoare aci ; în unele ierni grele, ehiar şi acestea părăsesc 
provizoriu insula. 

Toate celelalte specii sunt migratoare, iar cifra speciilor care se 
pot observa zilnic, ca şi nu111ăru1 indivizilor diferitelor specii în toiul 
migraţiei, sunt cu totul impunâto,;1re. 

Astfel la 10/V 1928, cifra sp. Qbservate a fost de 74 - şi, 
după cum mărturiseşte însuşi Dr. Dro.sl, şeful statiunei ornitologice 
dela Helgoland, o asemenea cifră nu s'a înregistrat până acum, într'o 
singură zi, la nid=o statiune 2rnitologică cunoscută; la Helgoland, 
unde există deasemenea un puternic pasaj, cifra cea mai înaltă a 
speciilor care s'a înregistrat intr'o zi {în Aprilie 1924), a fost de 50 ! 

Timp de aproape o lună, c,ât a sfat în Insula Şerpilor (15/IV-
13/V/ 1928) Dr. Drosl a putut detţrn1ina, cu toate, 146 spec111 e,'{; ... 

dus.iv europene. 

Dintre acesfeâ, repartizate pe categorii de origln e, 

a) o {1arte îşi au originea în Sudul şi Sud ... esiul Europei: 

Calandrella biachydacty,Ja Cardueh<;;· carduelis rumaeniae 
Galerida cristala lenuirosiris Emberiza .melanocephala 
Plegadis falcinellus Oenanfhe p1eschanka 
Ârdeofa ralfoides .Accipifer brevipes 
Glareola praiincola Ânthr0poides virgo etc.; 
$Jutnus vulgari~ balcanicus 

b) altă parte, destu1 de mare, îşţ au originea în Europa 
centrală; 

'c) o parfe mult mai mlcă, îşi au originea în Estul Europei 
• 

(Coloeus monedula soemeringii etc.); 
d) altă part:e, mai numeroasă, îşi au originea în Europa nor.=

dicâ şi c:hiar arctică : 
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Anthus cervinus 
Afqfacilla flav:a thunbergi 
Turdus musicus 
Falco colun.1barius âesalon 
Co}ymbus sfellafus 

La Ul')ele spe-cii pasajul 

Lanjus 
Pboenicurus pl1oenicurus 
Hjrundinide 
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Sguatarola 
Tringa eryfhropus 
T. nebularia 
Colymbus arcficus 
Calcarius Iapponicus etc. 

este foarte regulat : 

Strepiopelia turfur 
Coiurnix etc. 

La câteva s'a găsit chiar o ordine de pasaJ (după vârste, 
sex etc.) ; 

Saxicola rube!ra 
Luscnia megarynch.a etc. 

Mu1fe specii, călătoare noaptea, sosesc adesea în timpul zilei, 
aterizând obosite. 

La unele specii, momentul din zi al pasajului este mai mult sau 
mai pufin constant rMerops apiasfer). D1ferentele între momentele de 
sosire în timpul zilei, depind adesea {f°e <lirectia pasajului: specii care 
soses€ dinfr'o direcfie în care fărmul esfe aproape, sosesc de ~reme, 
pe când altele, a căror directie indică o coastă mai 1ndepărtată, so-= 
sesc mai târziu (Hirundinide). 

Treceri de păsări s'au netat aproape d in toate directiile, dar 
mai ales de.la SE, S, SV - spre E, NE, N şi mai ales NV (fig. 8). 

Unele specii prezintă osci1afii de directie ; totuşi se poate preciza 
:0 directie predominantă : Ciorile, N 
deşi oscilante, se îndreapfă~mai ales 
dela SV spre NE ; Fringilidele, 
Laniidele, Hirunoinidele, trec de 
obicei spre NV. 

s 

E 
Majoritatea speciilor trec trans..

versal Marea Neagră, pe un drum V 
de peste 500 km. Se poate constata 
deasemenea că pe fi tnp de furtună 
nu fo.-ite păsările aterizează pe in-= 
.sulă, în deosebi cele mici, care se 
pare că tocmai prin tnicimea lor în-= 
fruntă furtuna mai uşor, oferind vân= Fig. 8, - Dîrec/iile migra/iei de primăvară 
tului o suprafată mai mică. apăsărilor pe Insula Şerpitord. R. DrosJ. 
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Aşa de ex., în noaptea de 8,-.9/IV 1931. a fost furtună şi 

ploaie, când s 'au P-Ufut observa din far pă.sări migratoare de diferite 
mărimi, dela Rallide la Cocori. 

Ziua am găsit moarte, prin isbire cu capul de far, câteva Rallide 
(Ciallinul.t: Porzana), însă n'am putut vedea nici,,.un singur exemplar 
viu, pe foată întinderea insulei. Din contră Cocorii, păsări mari şi 
mai grele, se opriseră într'un număr impunător (într'un cârd de peste 
50 de capete). 

VlJ. OMUL. 

1. Vestigii ale trl!cutului. 

Din vechi1::11 templu al lui Achilie, menfionat de vechii scriitori 
greci şi romani, azi nu se mai vede nimic! 

Dealtfel chiar pe la 1823, pe timpul ţând insula efa explorată 
de Krilsky, acesta găsise numai urn:ie, baza, după care construise 
planul fempluluî. 

Acest templu avea o întiqdere foarte mare ; forma lui era pa"'· 
trată, fiecare lat1;1ră având o lungime de 29, 87 m, 

Un zid dela N la S îl împ.ărtea în .2 jumătăfl egale, dintre: 
care cea dela V era împărfifă la rându:i în 3 părfi egale, care aveau. 
o lungime de 14, 93 m pe o lăţime de 11, 93 m. 

In partea de E a templului se afla sanctuan,il lui Achil1ie (Fi=
Joşf.ra.t); e însă foarte probabil că dispQzifia templului a variat în 
âecurs11l timpului (Kohler). 

Templul şi construc~ile Leucei se reduceau, pe cât" se pare, la 
archifectura veche elenă şi anume a epocei cyclopeene, zidurile fiind 
formate drn blocuri mari de piatră, putin cioplite şi fără ciment, din 
calcar alb, semânând şi cu alfe construcfii cydopeene c~ s' au găsit 

în Thes.alia şi Thrada. 
În spatele templului - care pare a fi fost un frumos monument 

de arfă 1), împodobit cu marmură albă 2) - , au existat şi alte camere, 
pentru oracol şi p__entru darurile te se aduceau eroului ; în fot cazul, 
pe timpul lui Krifzki se mai puteaµ distinge urmele a cel puţin 2 
ziduri, pwfin ieşite din pământ. 

In anul. 1828 s'au desgropat, din apropierea zidurilor, numeroase 
• 

1) Descrierea !ernplului şi urmelor sale la M. D. Ionescu, Dobrogia în pragul 
veacului al X:X.elea, Buc. 1904 pp, 315-316. . 

2) O lablă de marmoră albă zace şi azi; acoperită cu însc.rj ptii rece ni~ la în,Y 
trarea principală a curtei farului. 
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fragmente de marmoră şi de ca1car1 ca şi unele bucătJ dîntr'o cornişe 
frumos şi tu îngrijire lucrata. 

lnsă deja cu 14 ani în-ainte, la 1814. după cum afirmă Kohler, 
capitanul unei corăbii italiene luase âin Insula Ş~rpilor „ies morceaux, 
ies plus considerables et un chapifeau âe colonne aussi en marbre 
blanc" (Murzachevicj, II p. 414). 

· La 1839, în urma deciziei guvernatorului militar din Basarabia, 
P. I. Teodorev, archeologul P. O. Soloviev făcân<l cercetări în 
insulăJ a găsit tnulte resturi vechi, blocuri de marmoră (unul cu 
inscriptil), cât~va bucăfi de cornişf, monede şi alte obiecte mărunte. 

La 1840, Sideri. un comerciaflt din Ismail. aduse din Insula 
Şerpilor câteva table de marmoră, o inscriptie de câteva litere, monede 
şi obiecfe micf. 

La 1841, Murzakevici nu mai găsea nici baza zidurilor, ci 
numai blocurile acestora, aşezate în stânjeni cubici, gata de utilizat 
pentru construcfie ; pe un bloc a găsit şi o inscriptie. 

ln ceeace priveşte aceste inscripfii, găsite până acum în legătură 
cu Templul lui Achilie din Insula 'Şerpilor, ele sunt 3 mai principale: 
una (aflătoare la lYiuzeul archeologic din Petersburg), pe calcar alb, 
cantine cuvintele ~ "Menestraios Olbiopolitanul a ridicai o stafuă lui 
Achille" i o a doua, găsită pe fundul unui vas de părnânt (colerat în 
negrul cu gâtul şi mâ11erele galbene), confine cuvintele: 1,Glâucus 
din Possidia, pe mine m'a închinai l1:1i Achille slăpâniiorul insulei" ; 
o a treia, oea mai lungă (aflătoare la Muzeul archeologic din Bucureşti), 
cu toatecă e din Oll3ia, are şi referinţe la insulă, 

Tot în insulă s' au mai găsit . (şi se află azi în muzeu 1 dela 
Odesa) următoarele resturi antice : un fragment dintr'un vas fn;mos~ 
lucrat de Epiefef, fiul lui lkos!henos; o sf.atu0 mică de pământ, 
reprezentând un copilaş, şi câteva jucării de lut; mai multe inele de 
fler şi câteva de bronz ; în inele au fost puse pietre fără prţl şi chiar 
sticle colorate, având pe ele, reprezentate, ~n relief, zeifăli ca : Serapis, 
lupiter, Diana, Pallas, Apolo, b-1arte, Mercur, Hygia, Victoria .etc. 
sau chiar animale ca : lei, îepuri, tauFi, câini, păsări et~. ; 6 ar,şice; 

mici statuete reprezentând oameni ; un cocoş ; cuie de fier şi de bronz; 
pietricele colorate, pentru coliere ; agrafe; ace cu gămălie; o olană 
de pe acoperişul templului; o amforă şi 8 vase de diferite mărimi, 
toate de o factură ordinară 1). 

1) Murzachevici, op, cit.; p. 415; M D. lonescu, op. cil., p. 3[l. 
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Ce,rcetările făcute până la 1850 au descqperit şi o mult(me de 
monede, peste 2 .. 000, dintre care cam 600 s' au curăţat de rugină şi 

- cetit1 publicându..-se de către Murzachevici (m, f. 2, 1853) ; unele, 
descoperite mai de muH, fuseseră. publicate deja de Mionneff :) şi 
Blarenberg 2). 

Toate prezintă şi o mare importapţă geografică. arătându~ne 
oraşele cu· 0:1ţe Olbia, metropola Leucef, avea raporturi comerciale. 

Monedele publicate de Murzachevici ( v, Ionescu, p. 317) 'sunt 
din următoarele locuri: Megara Siciliei (2), Tyra.s (5), Callatis (5), 
Dionysopolis (3), Istros (3), MarJdanopolis (6), Nicopolis (2), Tomiş 
(29), Anchial (3), Bizanfiu (5), Adrianopolis (1), Heraclea din 
Bitbinia (3), HeracJea din Ionia (1), Mesembria (1), Nicea (1), 
Odessus (45, Ferae (1), Pylos (1), Amastris (2), Nicomedia (2), 
Tios (6), Ădramyfhium (1) Lampsac (2), Âbydos (1}, Efes (1), 
Insula Chios (1), Prusia (1), Cyzic (4), Âpollonia din Caria (1), 
Patara (1), Perga (1) _. sau aparfin u.rmători1or şefl de stat : 
L:isimac (1), Roemetalches (2), Inismeus (regele Canipizilor 3) (1); 
Chamifus (S), Ilios (1), Kesmagaku (2) .. 

Pe lângă ;.i,ceste monede grecţşti, romane şi callipjdice, s' au 
mai găsit şi . uneh'l tătăreşti, turceşti şi poloneze, iar după spusele 
necontrolabile ale paznicilor faruh.ti, s' ar fi găsit, cu ocazîa reconstruind 
acesfuia din 1922, şi o monedă de pe timpul lui Ludovic al IV -=-lea (?), 

Azi, în mijlocul rnicei peninsule a Insulei Şerpilor, în locul 
însemnat „Ruine<i pe harta ~tahtîui major 1/100.000, nu se mai 
observă la suprafata solului decât o mulfime de cioburi de ceramică 
veche, dar încă roşii, fiind necontenit spălate_ de ploi, Tot aci se 
găsesc şi bucăfi de cărămldă veche, utilizate în parte (ca şi cioburile• 
.şi une1e pie!re de aid), atât pentru împodobirea primitiva a mormintelor 
şi în special a eelui de pe peninsulă, cât şi 1a construirea zidurilor ce 
înconjură cele 2 g:r'ăclini ale paznicilor farului. 

Deducând după starea şanfurilor şi gropilor, care par a fi recent 
făcute pe peninsulă în dreptul acestor „ruine", putem conchide că 
s'au mai făcut aici şi alte săpături _archeologice, dela Murzachevici 

• 
încoace. Cele câteva fragmente dintre cele m:ai caracteristice, luate de 

1) Description des meâailles antiques,grecques el romaines, op. cil. M. D .Ionescu 
2) Choix de medailles an!iques d'Olbiopolis ele. id. 
11) Callipizii s'au Qăsc~t din amestecul Elenilor cu Scitii şi Tracii, 1n -apropierea 

oraşului Otl>ios. 
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mine (cioburi, mânere, gâturi, funduri) 1) .sunt de amfore probabil 
greceşfi, fără a prezenta însă nid..-o inscripfie "2). 

Ele seamănă perfect cu aceleaşi părji ale amforeler întregi, 
găsite una în corn. Vlahii, jud. Constanta, şi a1ta în corn. Dăenif 
jud. Tulcea, aflătoare în Muzeul regional al Debrogei, dela Constanta, 
unde am avut ocazia să le vad în vara anului 1931. 

Crecl deasemenea eă nu este exclusă "O apropiere ce s'ar putea
face între epoca acestei ceramice şi aceia a ai:chitecfurei templului, 

fată de care prima nu poate H în nici,,-un caz mai veche. 

* * 
In timpurile noastre, în afară de persoanele af.-ase de mirajul 

inepuizabil şfiinfific sau archeologjc al insulei, şi în afară de acelea 
ce abordează insula de plăcere (furişii) sau de nevoie (pescari._ , 

emigranfi etc.), ce sosesc intermitent sau accidental şi rămân aci o 

durată mai lungă sau mai scurtă de timp, populafia umană a Insulei 
Şerpilor este formată în deosebi de personalul farului şi acela al 

pichetului militar. 

2. Eersonalul farului (PI. VII, B). 

Este compus din 4 persoane, de 4 origini diverse: Nord..-Est>
Sud, Sud:Bst şi Vest~ 

Deobicei una din aceste 4 persoane este mai înfotdeauna: în 
concediu, prin rotatie, câte o. luriă de zile, pentru a..-şi vedea familia 
dela Sulina . 

• 5telan Petrov, gardianul..-şef, de origină ruso.:bulgar ş1 Vasile 
Iona, _de origină grec, sunt de 12 ani pe insulă, în serviciul Comisiei 
europene a Dunărei. 

Al 3.:,Jea gardian,. Dumifru Cut/ea.nu, e numai de 5 luni şi a 
fost trimes dela farul Sf. Gheorghe, unde funcfionase 3 ani. 

Cel de.=al 4.:lea, Rahmi Ilias, de origină fure, este de 5 ani pe 
insulă şi când am sosit noi (7 Aprilie 1931) el tocm.aî pleca în 
concediu la Sulina, fiind înlocuit de Curteanu. 

Aceşti gardieni locuesc în camere separate, în i~punătoarea 
clădire a farului, reconstruită de C. E. D. în 1922, în care au la 

1) Aceste fragmente s'au încredinţat, peruru stu_diu, D"lui prof. A. Lamb,rino. 
2) După spusele paznicilor, un asemenea ciob s' ar f} descoperiJ şi luat de-

curând de căire comandanlt1l unei grnpe de cercetaşi venqi în excursie. 
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dispozifie o mare bucătărîe .cornună, (i}- mare cămară comună cu 
despărtituri speciale, un atelier, magazii, cuptor de pâine etc. 

Trei camere, dintre care una a fost ocupată de Dr. R. Drosl 
în 1928, .sunt goale •). 

În afară de munca oficială de îngrijire şi bună funcfionare a 
rarului 2), gardienii au destul timp ca să se ocupe şi cu d~ale 
gospodăriei, să cultive zarzavaturi (varză, porumb, cartofi, pătrunjel, 

ceapă, pătlăgel1a: vinete, roşii, pepeni) în cele 2 grădini din fata şi 
<tosul farului, să scoată midii din mare cu ciorpacele (prăjinî lungi de 
4-5 tn având la capăt un inel de fler cu diametrul de 30 cm, de 
care inei e legată o rejea groasă, conică), să prindă peşte 8), să culeagă 
cele 3 rânduri forfate de ouă · de pescăruşi (care muncă obositoare
tine dela 22 Aprilie până în lunie, fără înce1a:re !), să împuşte (fără 
permise de porf.:-arrnă şi vânătoare şi nesocotind epocile rutului şi 

clocirei, reglementate de Legea vânatultti) sitarii, porumbeii sălbateci 
şi celelalte păsări 111igratoare comestibile„ toată primăvara ~i toată 
:toamna, să cos~scă iarba şi să f,acă chiar clăi de fân, ca pe once 
moşie particulară, din cele 1 I ha ale Statului, propuse <rdată a se 

păstra ca rezerva/ie ştiinfillcă. 

De animalde lor do111estice (oi şi păsari de curte), cari · frăiesc 
·1n perf~ctă libertate, păscând şi ciugulind nestângenite, pretutindeni, 
.aproape că nu se îngrijesc ! Cel mult le dau apă din când în când ! 
Pentru acest motiv ele au devenit aproâpe sălbatice, dar priîndu:le 
libertatea şi iarba suculentă şi sărată. a insulei, prosperă, se îngraşă 

.şi se în1nulfesc de miAune ! 
Dacă însă aceste animale dornesfice (Rrintre cari 31 oi, cu cei 

19 miei ai lor, repartizate la 3 gardi~ni), sunt foarte utile când cele.: 
1alte alimente s~ fermîi1ă şi timpul defavorabil nu permit-e a.prov1z10.: 
narea la vreme, cifra prea 1nare a oilor în deosebi, rni se pare prea 

'Urcată - tinând seama de vegeta.tîa interesantă a insulei ca şi de 

1) Două din aceste camere au fost ocupate de nGl, în timpul şederei la . .insulă; 
.aceste 2 camere ar putea n folosite exclusiv pentru scopuri ştiinflfke şi ar fi de datoria 
.Stajiunei zoologice dela A.gigea să inlervlnă pe lângă C. E. D. ca să iFle pună la 
dispozitie p~ntru asemenea preocupări. De această p~rere este şi Dr. Drosf (cores.,. 
·pondenfă particulară'). 

2) Farul se aprinde la apusul soarelui şi se stinge la răsăritul său ; funcfionarea 
.sa nor.rtlală e supraveghi.a-tă nQaptea de cei 3.gat'dieni cari fac cu rândul (3 schimburi). 

li) Peştele e prins m11i mult de pescari slreini cari, poposind P-e insulă, le 
-dăruise şi lor âin el,' sau le vând. 

www .ziua constanta. ro 



Plaoşa II. 

A. Capul de sud.:ve,st al Insule( Şergilor. Vedere luată de pe ,•.ipo,. 
Clişeu Illsl. de Geogr. Cluj. 

B. Rlipa sudică a Insulei Serpilvr. Allernanp de straie de roc:i durJ (quarfile şi 
conglomerate liasice) şi moJk (\!resii şi argile, î n parfe spiilak). 

Clişeu rr 1. C,1li11escu. 
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Planşa III, 

A. Golful Je 1V V al Insulei Şerpîlor. Văzut -0insi:,n latwea nordic! a insulei spre 
pcninsul3; in planul al 2„lea cistern~ şi o barcii pe:;c3ri'.asc..l. Clişeu R. I. Călinescu . 

• 

B. <iolful Je 1VV al !osu/ei Şerpilor. \;iiiul dinspu penim;ulii spre laturea nordică a 
insulei; în fond, ciJ;)ltl de NV al insulei. Cti,eu Ins/. Cieogr. Cluj. 
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Planşa I. 

A. Lalllrea nordidi a lnsulei.Şerpllor. Vedere lual:î dela capul norckv.estic; în fund 
peninsula. Clişeu 1<. I Călinescu. 

B. Latu rea sudică a Insulei .)erpilor. Vedere luat.:i dela capul sud.eveslic; în fund 
capul sud,-cslic; în planul int,îi, resturile cargobotului englez, lovii de slânci din cauza 

cetei, în 1914. Clişeu l<. 1. Clilinescu. 
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Planşa IV. 

A. Peşler5 li/orală, prăb.uşi/5 la capă/ul sud~veslic q/ li1Sulei Şerpilor, 
Clişeu R. J, (.~Jlinescu . 

B. Por/iunea norJ„veslicii a Insulei $e1pilor. Vedere luată di n far; în fund peninsula. 
Clişeu l<. 1. Călinescu. 
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Planşa V . 

A. Platoul sudic al Insulei $erpilot. Ved,ere spre capul sud„estic; 1n fund Cocori. 
Clişeu R. I. (:ăli11esc11. 

B. 1)/,7/oul sudic ,11 Insulei Şerpilor Jn ,1propiere,1 capului sud=eslic. Locul de odihnă 
şi nidificare al P~sc:5rnşilor. Clişe\l Dr. J.:? .. Drosl. 
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Planşa Vl 

Â. Stâncile picbelului pe Insula „r::;e1pilor, .ic~erile de o oogat~ wgdajle de Lichmi. · 
Clişeu Ins/. de Geogr. Cluj. 

B. Farul din Insula ,.,c;.,·,pilor. Vedere dinspre Est. Clişeu Dr. R. Drost. 
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Planşa VII. 

A.. InsuM $,:;,pilor. Vedere de ansamblu. C li~eu l1lsl. de Geogr. C/111: 

' 

B. J>opul,1/i,1 um,wă ,1 Insulei ,5e,p ilor. In planul I. personalul pichetului ; Î'1 planul 
al II-=lea, personalul fa rului ; fa rul viiwf d inspre Vesf ; în fafii , cisterna de ap5 d in 

mijlocul cur!ii . Clişeu ll. l. Clili11escu. 
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principiul n1odern al ocroiire.i monumentelor nafur~le - şi întru nimic 
jusfiflcafă, în afară de lăcomia proprietarilor lor 1). 

Restul zilei gardienii .şi.:! petrec don1lind sau făcând câte,:,o ca,,
fea, pentru a se'ntrema de oboseala r1opfii frecufe şi a se'nfări pentru 
aceea a nopfii ce vine. 
• Unii citesc literatură (mai ales în orele lor nocfurne de veghe 
în far) şi printre cărfile lor am găsit şi lucrări mai bunicele. 

Dealtfel gardienii farului dela Insula Şerpilor sunt oameni inte.: 
ligenti şi capabili, năzuind un viitor mai bun pentru copiii lor ce'nvafă 
la şcolile din S.ilina, îngrijifi de mamele rămase acasă 2). 

Cu toate acestea, sau~ poale tocmai deaceia, dacă între ei gar,.. 
dienii farului formează o m'ieă familie, apropiată şj strâns unită Rrin 
.aceleaşi griji, înferese şi nevoi, trăind în bună înfelegere şi manifostând 
unul faf ă de altul chiar: oarecare a.fectie şi compătimite la suferinf ă, 
însă ,având fiecare cămara sa separată şi sub lacăt, gătindu:şî adeseţt 
fiecare numai pentru sine, fată de străini, oricare, au suficientă 

rezervă şi neîncreaere, neajutându.-i bucuroşi la nevoie, sau facând:o 
.;u gând.ii exclusiv la câştig. 

Aceşti gardieni, izolatî de:afâta vreme de- lume, evită par' că 
lumea, vorbesc pufin şi încet, fiind mai mult nişte firi meditative şi 

a:vând adesea nişte gânduri foarte clare despre viată. 

Izolarea a făcut din ei nişte indiferenfi, nişte fatalişti, un fel de 
călugări al insulei, cari ptimesc, cu aceiaşi figură fltră expresie, atât 
bucuriile cât şi nenorocirile. 

Apa de băui şi de spălat, întrebuinfafâ atât de personalul fa.: 
rului cât şi de acela al pichetului, este apa de ploaie care se strânge 
în cisterne 5), 4 la număr, Gâfe una de.-o parte şi de alta a peninsulei · 
a treia în partea de N a insulei. sub stâncile pichetului şi a patra, 
cea n1aî îrnportantă, în curtea farului. 

Când începe să plouă, se lasă să se scurgă pe jghiaburi şi 

1) Constrâns de împrejurări, din cauza int~nierii pilotinei, ţm tăiat î11 ajunul 
Paştelui un miel al gardienilor pe care mi se ceruse 300 lei şi c,1re la , Bu1:ureşti 

costa cd mull pe jumătate! 
2) Un amănunt duios: bănuind data aproximativ~ a sositei pilotinei pentru a 

ne lua, unul din gardieni a oprii tofi porumbeii şi sitarii ce:a putut prinde sau îm;, 
puşca, cu câteva zile înaint~, i=a curăfal şi sărai - Şi i-..a încredintat unui matelol 
pentru a..-i duce cop·iilor la Sulina. 

9) Cisterne sau pufuri săpate în stâncă, existau şi pe timpul templului, în 
dosul şi faţa acestuia ; relatate şi <le Ionescu (op. cit, p. 3~), azi nu se mai observă. 

,.Analcl& Dobrogei• XII, 1931 . 4 
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b~r!ane iof praful şi necurăteniile de pe acoperişul clădirei şi apOJ 
prinfr'un dispozitiv simplu de schimbai:e a cursului apei, aceasia ia 
direcţia cisternei din 'mijlocul curţei. 

, Apa ouleasă astfel de pe acoperişul dădirei, e destul de bună la 
băut, rece şi gusfoasă, fierbând deasemene.a foarte bine alimentele 
şi folesJnd fot atât de bine Ja spălatul rl-lfelot. 

3. Personalul Pichetului militar (Pl. VII. B). 

E compus djntr'un număr variabil de soldati marinari, cari au 
însărcinarea de a observa şi hota leate v-asele care fre<: pe lângă in.<" 
sulă şi direcţia acestora. 

Asffol în Aprilie 1931, când am fost noi pe insulă, personalu.I 
Pichetului era consfifuif dinfr'un fruntaş (şeful Pichetului) şi 3 soldati 
(în afară de 2 pedepsllî), foti din Divizia de . mare, Baza navală Sulina. 

Printre arestafi se găs~c câteodată chiar criminali ordinari, cari 
sunt în sfarţ să se fugărească, pentru njmic, cu arma în mână, toată 
insula, cum s' a întâmplai acum 2 ani când, se zice, un soldai ar fi 
şi tnebuhif de groază l 

De aceia şeful Pichetului are înfofdeauna grija de a ascunde 
armele soldaJilor la gardienii farului l 

Nu înţelegem .d~altfel care e rostul acestor arme pe insulă, 
care ar rămâne absolut neutilizabile în cazul unui bombardament 
inamic ..- şi cu car-e soldatii nu fac altceva aici decât să se ame;· 
ninte t;mul pe alful, sau să distrugă pe rând ultimele exemplare de 
Phc1Iacrocorax arisioielis desmaresf.i P,all. (Cormorani{ lui Aristotel, 
pe care soldatit îi numesc „ Crocodei" !}, în unica lor sfatiune cu..,. 
noscufă în România I 

Pichetul esfe insfalaf în aripa dreapfă a clădirei farului (spre Nord). 

4. Repercusiuni sodale modeme şi perepefii. 

Marile evenimente şi prefaceri sociale moderne· au avut răsunet 
şi asupra Insulei Ş,erpilor. Astfel, farul acesfeia, care daia din 1842r 
a fost bombardai şi distrus de Germani 1a 1917, pentru a fi recon ... 
sfruit de C . E. D. la 1922. 

Cam în acelaş iimp a fost înecat de către 'minele germane un 
torpilor rusesc, care venea să aprovizioneze pe soldaţii ruşi aflati pe 
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insulă 1), iar res1urile acestui torpilo;, scufundat la Nord de insulă, se 
găsesc şi azi acolo. 

Acum 9 ani, 32 de emigranfi ruşi Wrangl:ielişti, băi:bafi, femei 
.şi copii, încărcati în bărci cu ce'"'au p1:.1fuf scăpa âe teroarea bolşevică, 
au ancorai şi au sfat pe insulă, din cauza furtunei, 4--;5 zile, după 

.care a1:1 :plecat ,nai de_()arte, spre \Iarna şi Constantinopol, căutându ... şi 
lin işfea pierdută ! 

După vre.-,o 3 ani, prin Iunie 1925, o barcă mare cu Wran.,
ghelişti, făcând d,rumul întors, dela Varna spre. Odesa, acest-a din . nou 
la Insula Şerpilor, ai cărei oaspefi rămâneau 7 zile ! 

Altădată, acum 6 ani, o barcă. cu 2 marînari greci, pornifi 
dela Îuzla spre C.onstanfa, a fost împinsă de furtună spre Nord şi 
isbită de stâncile insulei. 

In istmul p,eninsulei se află n1o~mântul unui pescar rus, înee,af 
pe timp de furtună şi găsit mod la fărm. 

VIII. IMPORTANŢA INSULEI ŞERPILOR. 

1. lmporlan/a climato·balneară. 

S' a zvonit că Insula Serpiloi;.ar avea extelente proprietăfi cu-=
rative, mai ales îti ce priveşte bolile de plâmăn. Un soldai matinar, 
venit aici bolnav de plămâni, după cum a mărturisii el însuşi la aa..
zarmă şi după cum a fost crezui de superiori, s' ar fi întors complect 
sănătos, după o şedere de mai multe luni de vară pe i n,sulă ! 

Dacă zvonul acest;i conţine şj o parte mai mar~ sau mai mică 
de adevăr, putem fi siguri că soldatul n'a fost prea grav bolnav de 
plămâni. Pe. de...altă parte, aerul Insulei Şerpilor a fost şi este înl'r'.,. 
adevăr foarte curat, linişte berechet, alimente de1a Sulina din be1şug-, 
băi de mare oricând şi muncă de loc, încât nu este de mirare 
că soldatul s' a întors I a cazarmă mai zdravăn şi mai sănătos decât 
venise, după o şedere relaiiv scurt:ă. Ţinâncl seama de aceste consi..::
derente ş i gândindu..-se probabil şi 1a Insula Şerpilor a Mărei Nor"" 
âului : Helgoland, staţiune climaterică balneară ,germană de lux, C. 
E. D. plănuise cândva a construi aici, şi anume pe· peninsulă, un 
hofeJ.,.pensiune, pentru funcfionarii ei. . 

lnsă vânturile năprasnice Şi neregulate, care bat îngrozitor de 
toan1na până în primăvară, greufatea de aprovizionare şi mai ales cheliue"' 

1) Săpând la peninsulă, gardienii farului au găsit 3 schelele umane pe cari 
le.-au îngropat în 3 morminte, pe platoul insulei, la Sud de far ; aceste schelete apartin, 
după nasturii de metal descoperi!i lângă ele, unor soldafi ruşi. 
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lile construcfiei, au fost desigur tot atâtea mot.ive p~ntru ea să se 
renunfe la realizare;J acestui proect. 

Cu toate acestea se pare a se fi renunfa:t cam prea uşor, pentrucă · 
Insula Şerpilor întruneşte, cel pufin vara, condifiuni admirabHe de 
stafiune climaterică-=balneară de t=1timul rang. 

Căci, după cum se ştie, climatu1 maritim în general, ma.i pufin 
la fărm şi mai mult în largul n1ării, formează un complex de con: 
d.ifiuni, pe care nu le găsim în alfă parte : zilel'e ploioase sunt vara 
pufihe s.iu de loc, ten1peratura e aproape constantă, aerul mării, adus 
de adierile vâ1itului, e bogat în oxigen şi ozon (de 3 ori n1ai niult ca 
atmosfera uscatului) şi încărcat cu săruri ( cldruri, bromuri de sodiu etc.). 

Razele ultraviolete sunt deasen1enea foarte abundente, unele 
vepind dela soare, iar alte1e fiind refleetate în toate direcfiile, ca de 
nişte enorme o!1'inzi, de nisipul scllpitol: al plajei ca şi de imensa 
întindet"e de apă a mării. 

Actiunea razelor ultra.:violete ~ mu1tiplă şi din!re cele mai bine.: 
făcătoare : ţnîctobiddă, analgeziantă, rezolutivă, elirninatricE), cica,tri...
zantă şi tonică. 

A.erul marin însuşi, din cauza aompozitiei sale, posedă pro-= 
prietăti oxidante. remineralizanfe şl stim,ulante : pofta de mâncare e 
mă.rită ; respir.afla se face n1ai uşor. 

Actiuflea comblrtată a razelor şî vântului excită pielea, produ.: 
cându..-i vitam1ne . 

Forta musculară e mărita ît:1 urn1a excitafiei psiho...-m0trice şi a 
glandelor cu secrefie internă. Greutatea corporală creşte. 

Helioterapia se recomandă în : spasmofilie, rachitisn1, debilitate, 
anemie1 tulbur.ări .de mensiruafie, reumatisme cronice, artrite blenora..
gice, obezitate, diabet, gută, neurastenie, supurafii cronice, tubercu.,,, 
loZJe ganglionare, adenopatii tracheo=branchice, tuberculoze osoase şi 
articulare, peritonite tuberculoi!se, tuberculoze genitale, ana1e, renale, 
der·mice şi af@cfiuni ginecologice. 

In străinătate helioterapia şi cli,n1ato ... terapia marină în general 
se face adesea pentru condifii1e fizice de mai sus, călătorind cu 
vaporul în largul mării, pentru ca pacientul să fie expus cât mai 
mult dimatului marin, aerul fiind pe mare mult mai curat ca pe fărn1 1 
soarele mai puterni~ şi climatul mai tiniform. 

Tratamentul helio,..marin făcut în largul mării, îndeplineşte toate 
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conditiile cerute, dar e deobicei greu realizabil din cauza scum_ 
p~te1 sale 1). 

Un mare hotel, cu o terasă largă şi un restaurant cural, clădit 
de SMt sau de. o societate particulară în Insula Şerpile.r, pe locul 
vechiului templu al lu, Achille de pe peninsulă, deservit. cu cele ne=
cesare (dela Su.lina, unde via,fa e d~tul de ieftină), zilnic (în 3 ore 
de drum) sau săptămânal, cle un vapor.aş, ar fl cd mai p,:,tri vlt 

• ten1plu înăltat de c;ătre c<.'ntemporani, sănătăfii sociale, menit să con;:
frnue celebritatea celui al lui Achilie, a cărui faimă a străbătut până la 
noi, dealungul a mai mult de 2T de. veacuri ! 

2. Importanţa fqrului. 

Dacă cele 1? ha de sol ~le Statului, ce se'ntind deasupra In.: 
sulei Şerpilor, nu au atras în nici=-un fel ateniia guvernelor noas{re 
şi a Ministerului de Domenii în special {pentru care insula e aproape 
inexistentă), în vederea 'Unei utilizări practice a lor, importanta farului 
d·in Insula Şerpilor (PI. VI, B}, pe vreme. senină, este imensă din 
punct de vedere practic, ferind vapoarele de a se ciocni de stâncile 
submerse şi emru-se din jurul ei. 

Totuşi, am văzut că pe timp de ceată, lumina farulu i nu e de 
nici .... un folos şî atunci se întrebuintează dela o vreme semnalizarea 
prin explozii de fulmicoton. 

Dacă în primul caz 2) se poate comunica întrucâtva cu Sulina 
prin semnale lumiuoase cof1ventionale, deşi lumina farului deabia se 
distinge, în al 2.=lea caz 0rice posibilitate de comunicalie este întrer 
ruptă şf am fost martor când, din cauza unui accident survenit unui 
gardian, s' au făcut în zadar, nopti întregi de.=arânciu1, semnale lumi...
noase celor dela s.ulina, cari nu răspundeau. 

In asemenea împrejurări o nenorocire (îmbolnăvirea sau rănirea 
gravă a vre„unui gardia'n sau marinar, naufragiul unui vapor etc.) 
ale cărei urmări fa tale s' ar puţea evita printr'un mijloc eficace de 
comunicatie ~ poate fi dezastruoasă l 

3. Importanţa strategică. 

Din punct de vedere strategic, Insula Şerpilor reprezintă un im=
por!an! avant..-post, care o.ricând ar putea da alarma la apropierea flotei 
duşmane, pentru ca aceasta să fie primită la latg de J:ldta noastră. 

' 
1) Dr. floria Sloboziauu, Băile de so.:1re şi climatul m~rin, Buc. I 925, p. 25. 
:!) Chiar şi în acest caz neatenjia şi neglijenja paznicilor farului dela Sulina 

fac deobicei să nu se poală comunica nici pe această cale ! 
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Dar dacă soldafilor noştri marinari, ce formează ~ersonalul 
pichetului insulei li s'au dai ani1e cu care n'ar avea ce face în cazul 
u_nui bombardament şi cu care distrug pe rând foii Cormoranii (de o 
specie rară, existentă la noi numai în Ins. $.), ce sălăşluesc sporadici 
printre stâncile râpelor şi ale căror piei jupuite fapelează gunoiul din 
fata pichetului; s'a uitat a li se da şi un cât de modest aparat de 
radie;Jelegrafi,e 1), care ar fi fost mai util decât toate anpe1e şi car ... 
fuşeie ce aceşJia au sfricaf până acum pe păsările migratoare ale in ... 
.su1ei şi fără de care pichetul milifaF. de pe Insula Serpiior este o insiitufie 
comică ! Cu afât mai mu1l, cu cât stâlpul drapelului nafional, fr:ânfit la 
pământ de o furtună, deja de muliă vreme, nici azi n'a fost ridicai, de 
ruşine cel pufin, dacă nu din n1ândrie natkmală sau necesifăfi patriotice ! 

Şi aici ca în atâtea alte locuri, am lucrat cu jumăfăti de mă..,. 

suri„ cu toate că ,aici mai mulJ decât oriunde ar fi trebuit s.ă lucrăm 
cu măsuri foarie înfregi ! 

Imi fac doar o datorie patriotică de a aduce această tristă situafie la 
cunoştinfa Ministeiului de Război, care nu şfie probabil ce se petrece 
la Insula Şerpilor, pos!ul c.el mai avansai al său d~ informş.fie în 
-drumul bolşevicilor~ 

4. lmportan/a ştiînfîfică. 

Insula Şerpilor este insuficient studiată din punct de vedere 
ştiin~fic (geologic, paleontologic, floristic, faunistic, meteorologic etc.) ; 
noui cercetări vor aduce în mod sigur noul şi interesante confribu ... 
tiuni ştiinfiflce. 

Pe această insulă s'ar putea crea o sfafiune meteorologică (prin 
ingr1)irea Ins1ifu!ului meieotologic c~niral), foarie necesară pentru cer.: 
.cetările ecologice> care ar urma să fie deservită de gardieni. 

Tot aci s' ar putea face şi o statiune ornitologică, Insula · Şer ... 
pilor fiind un punct de pasaj şi oprire a păsărilor migratoare mai 
.imp0rfant chiar decât însula He1goland (Dr. R. Drosf), a cărei sta ... 
tiune ornitologică esie celebră în lumea întreagă. 

Ăceasfă sfafiune ornif0logică de pe Insula Şerpilor ar irebui să 
ne o anexă ·a sfafiuneî zoologice maritime dela Agigea, în care s'au 
făcut cele mai importante lucrări româneşti asupra faunei Mării Negre 
(Prof. I. Borcea). 

l) Se afirmă că un asemenea aparat s'ar afla 11eulilizal şi acoperi! de praf 
în!r'un depozit militar dela Sulina! 
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Rezumat 

AşezaJă cam în dreptul Sulinei, la 45' km. spre ENE de 
aceasta, între 45° 15' 53" lat. N şi 30° 14' 411/ long. E, la cam 3 
ore de navigafie pe Marea Neagră, Insula Şerpilor, încă aproape 
pustie, are forma unui pairulateî: neregulat, ,pi:ezenfând o mică penin:: 
sulă spre NE, având un perimetru de 1973 m. (ce se poate că1ca 
în 40 minute), o suprafaţă' de 17 ha şi o alfiL maximă de 40 rrt . 

.Această insulă stâncoasă poate fi abord,;1tă pe la Sud şi pe 
de=o parte şi alta a gâtului peninsulei. . 

In antichitate se numia Leuce saµ Achillea ; în evul mediu : 
Selina, <;:aceatia, [soia Rosia, Nis.i, Rubra etc. ; în secolul al 
XV..-lea Phidonisi (= Ophidonissi) de către Greci, !lan Adassi 
de către Turci, iar dela 1879, când a trecut în posesia Rcmăniei: 

• 
Insula Ş:erp11or, ceeace .. însemnează şi în celelalte linibi. 

Se pare că primul scriitor ce fac~ menfiune despre Insula 
Şerpilor este Arefinos din Millet (777 a. Chr.) ; după acesta, cei 
mai multi scriitori (navigatori, g~ografi, naturalişfi1 istorici, 1ifer~fi, filo= 
sofi, particulari), au preocupări mitologice, vorbind cu tofii de-spre 
Achilie şi ten1plul său, cai;e a existat aici. 

Prin1a notă şf\infifică asupra insulei se publiGă la 1827 în 
Rusia, de către K,ohler; dintre persoanele care au studiat metodic 
insula, dela Kobler spre noi, sunt de._citat mai ales : Krifsky (1830), 
Murzachevici (1844), Murgoci (1911), Enoulescu (1924), Bort.a 
(1924-1930), °JL Miille:r (192r), R. Drosf (1928) etc. 

I. Structură petrografică şi evolutie geologică. Insula Şerpilor 
este constituită din gresii şi conglomerate quartoas~1 de vârstă liasică ; 
promontoriul dinspre NE este un rest de terasă litorală (12 m. a1fit.), · 
prezentând un petec de ferra„rosa quaternar, cu pietrişuri de quartile 
la bază, păstrat într'un sinclinal, ceeace pare a fi un indiciu că alfă..

dată toată insula a fost acoperită cu ier,ra::rosa şi loess, spălat ulterior. 
Ca origine, Insu1a Şerpilor este un rest al catenei cnimerice; 

• 
la începutul quafernarului ea sufere câteva transgresiuni ale Mării 

Negre., devenind uscat de..-abia după epoca d.iluviaJă, ceeace ne=o 
indică atât unele fapte geologice cât şi lipsa endemisn1elor în flora şi 

fauna ei. 
Insula Şerpilor, mai mare şi cu altă configuraţie Ia margini, în 

timpurile istorice, va p1en mâncată de valurile mării, atât la râpe cât 
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mai ales la capuri, din cauza numeroaselor straturi de argilă bazale 
ş1 mtercalare, spălate de valurile mării sau înmuiate în apa de infil;' 
tratie, dealurrgul crăpăturilor recei dure, înlesnind astfel alunecarea şi 

dislocarea a-cesteia. · 

IL. Oima este excesivă: vara foarte caldă şi secetoasă, iarna 
foarte rece ; p.lo,ile şi vânturile bat furtunos în tot timpul rece, de 
toamna p.ână primăvara târziu. 

III. Solul · (în afară de micul petec de ferra,,rosa) este iurbos 
sau scheleJo.,,furbosi având .pe.,,alocurea un strat sublite de guano. 

IV. Flora (terestră), compusă după cunoştirltele actuale, dintr' un 
num·ăr variabil de 72 specii şi varietăti (dintre care 5, ak lui Proco.,,. 
pianu""Procopovid, nesigure şi nepr:obabile,), majoFitatea Fânerogame 
(toate, afară de 6 Ctiptogan1e) şî lipsită d~ elemente lemnoase, pre-" 
zinta pufine asociatiuni şi faciesuri_ edafice de siepă ierboasă; pe 
argile se desvoltă Chlor,oficee; pe stânci, o bogată vegetafie de 
Licheni. 

In ceea ce priveşte odginea, elementele floris.fice component~ 
s'au comportat ca şi fată de un acoperiş de casă _pustie: seminfele 
lor au venit de unde s'a nimerit şi cum au putut, pe valurile mării, 
prin aer (anemochoric sau _prin întermedrul păsărilor), în lâna ani.,,. 
malelor domestice„ printre ·seminţele comestibile, sau în fânul a<lus de 
către om, de!-a N şi NE, dela V şi mai ales dela S ; multe din 
speciile comRonente sunt ubiquiste; vegeta-fia prezintă aspecte deose-"' 
bite dealungu1 anului : prevernal, vernal, estival şi autumnal. 

V. Fauna ·e compusă, după cunosfinfele noastre actuale dintr'un 
număr variabil de 193 sp. şi ssp. (fer.estre) cunoscute, marea majoritate 
( 151) păsări, dintre care nu mai 2 sunt s~cii statio_nare, celelalte fiind 
cu toate n1îgratoare ; această faună prezintă asociafiuni diferite în zona 
ii/orală (a mărei peri„insulare, a stâncilor supmerse şi emerse), zona 
malurilor şi râpelor, zona platoului cu paj iştile de B.romus etc. 

1n tin1pul verei predoi.nină insectele (Orthopterele) ; în timpul 
ier.hei nevertebratele şi _şetpii hibernează în sol şi crăpături de stâncii 
iar dintre păsări doar ciorile se mai văd ; primăvara şi toamna (tin1pul 
migraf1ilor dela S sp.re N şi dela N spre S), predomină păsările, în 
mare- număr, până la 74, sp. şi 1.30.0 indivizi într'o singură zi, mai 
mult chiar decât în celebra insulă Helgoland. 

Ca şi flora; această faună a populat Insu la ŞerpiloF prin migrafii 
accidentale ale speciilor componente, fie activ (autochoric), pe calea 
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aerului (bune shurătoare~ sau cGt apei (bune înnofătoare), fie pasiv, cu 
fragmentele vegetale vărsate de Delta Dunărei -- sau cu vehicule 
(bărci etc.) sau alte obiecte umane. 

Lipsesc resturile uner faune autochtone vechi, care să se păstreze 
din timpurile geologice îndepărtate - şi aceasta se explică prin 
transgresiunile quaternare ale .Mărei Negre, suferite de insulă şi prin 
repopl,llarea recentă (postdiluvială) a faunei actuale~ dovezi; lipsa 
endemişmelor. 

Păsările mtgratoare care poposesc în Insula Şerpilor, îşi au 
originea fie în Sudul şi Sud..-Eshal Eur.opei, fie în Europa centrală, 
estică, nordică (şi chiar ardieă). 

Migratiile de primă'vară au direcfia mai ales spre NV; speciile 
mijlocii nu aterizează nici pe tjmp de furtună. 

Faun-a litorală a Insulei .Şerpilor are, după cât s.e ştie agroximativ 
azi, aceiaşi compozifie ca şi aceea a litoralului dobrogean, bine- cu,.. 
noscută prin importantele lucrări ale d.,.lui prof. I. Borcea; în zona 
litorală a insulei găsi1n în plus şearpele cle -al?ă {Nafrix feesellai-a: 
Laur.), inofensiv, care se găseşte şi pe platou şi dela care se trage 
numele 'insulei, atât în romaneşte cât şi în greceşte, turceşte şi ruseşte • 

.. 
VI. Omul. Pe locul vechiului fe~plu al lui Achile, citat de 

anfld :jÎ studiat în amănunte de cercetătorii ruşi, situat pe promotoriu 
~ 

şi apartinând architeciurei epocei cyclopeene
1 

nu se mai văd astăzi 

nici ;,ruinele" însemnate pe harta Marelui Stat Maior 1/100.000, 
af'arii de câteva resturi de cerar-n ică (amfore), probabil din aceeaşi 

epocă, ce se găsesc atât la suprafafa solului cât şi în şanturile şi 

gropile recent săpate; pe lespezile de marmoră, ce împodobeau templul. 
s'au găsit şi inscriptîi ; sJau mai găsit aci, între alte obiecte, peste 
2.000 de monede, ce-=-au arătat, la cetire, oraşele cu care Olbia, ca-pitala 
Leucei, avea legături comerciale. 

Azi, în afară de populaţia fluctuantă a cercetătorilor (naturalişti 
archeologi), a turiştilor, pescarilor etc. cari soses<:: ad întâ1np1ător, 

rămânând pufin timp, populafia umană a Insulei ,Şer-l'ilor este formată 
din personalul farului (4 gardieni, dintre cari unul în concediu, ge 
rând şi I a trei luni odată) şi personalul Pichdului I nsulei Şerpii.or (2-3 
soklafi, 1 fruntaş, care e şeful Pichetului, şi 1.....-2 pedepsit\, tofi d~n 
Divizia de mare, Baza navală Sulina).· 

1n timpul războiului mondial (191 ,) farul, clădire ce data din 

-
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1842, a fost bombardat ş1 distrus de un vas german de război, fiind 
reconstruit la 1922 de C. E, D 

VII. .Ittiporlanţa Insulei Şerpilor. Aerul insul.eî e foarte curat, 
·lipsit de praf, puternic ozonificat, liniştit .şi plăcut în timpul verii - iar 
acfiur1ea combinată a acestuia şi a raz~lor ultraviolete, abundente .şi 

puternice la tărmul insulei, ar putea fl cu folos exploatată de un 
hotel,,pehsh~ne penttu curarea, prin helioterapie .şi · băi de mare, a 
numeroase boale. 

Importanţa cea mare a Insulei Şerpilor o formează azi farul, ce 
.sem..naleaiă vapoarelor pericolul stâncikir submerse şi emerse din jurul ei. 

Din punGt de vedere strategic, această insulă reprezintă un 
important avanf..-post ·Spree E, care oriGând ar putea da alarma, în 
mod foarte ·eficace, dacă ar avea mijloace rapide şi sigure âe comtr..
nicatie (radiotelegrafie}, la apropierea flotei duşmane, pentru Ga aceasta 
să fie primită la larg de fiota natională. 

,~ţmele soidafilor marinari, cu cari aceştia ucid Cormoranii 
{de o specie e~istentă la nor numai în Insula Şerpilor<), nu servesc 
la nimic, mai ales în cazul µnui pombardament I 

ln Insula Şerpilor Statul, prin Institutul meteorologic central şi 
prin Staţiunea zoologică dela Agigea, în întelegere cu C. E. D., care 
a apreciat întotdeauna iniţiativele de nafur-ă ştiintiflcă, ar putea înflinta 
2 insiitutH de .niare importanţă 2tH:ntiftcă .şl natională : o statiune 
meteorologică, necesară studiilor ecologice şi una ornitologică, . insula 
fiind unul dintre cele mai imp_ortante puncte de migrafie din Europa, 
după cum a constatat şi D'"'l Dr. R. Dr.ost, savantul director al 
celebrei Statiuni ornitologice dela Helgoland. 

Bucureşti, B E,epiemvrie 1931. 

DIE SCHLANOENINSEL. 
Mono,graphische Skizze . 

Zusamn1.enfassung. 

. Die Schlan'.g-eninsel fiegt ui:1gefâhr Sulina gegeniiber, 45. km 
ONO von diasem entfernt. twischen 45° 15' 53" nordlicher Breite und 
300 14' 41" ostlicher Lămge, et-Jva 3 Stunden Schiffahrt auf dem 
Schwarzen Meere. Sie ist noch beinahe vollkommen ode und hat die 
Form eines unregelmăssigen Vierecks. Nach NO weist sie. eine kleine 
Halbinsel auf. Ihr Umfang betrăgt 1973 m (und kann în 40 Minuten 
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un1schritterr werde.n). Ihre Clberflăche ist 17 ha und ihre grosste 
Hohe 40 m. 

Diese It1sel ist im Siiden und jedersejts cler Einschniirung cler 
Halbinsel :z:ugănglich. 

Im Âltertum hiess sie IA1.ike oder 'A chil!aea; im Mittelalter : 
$elina, Cacearia, Iso/a RosJa, Nisi, Rubra,, u. s, ~ ., im XV-=-ten 
Jahrhundert nannten sie die Griechen: P.liidonisi (= Gphidonissl) und 
die Tlirken ]Jan Adasi. Seil sie im J ahre 1879 unter die Herrschaft 
Rumăniens kam, heisst sie Insula Şerpik~r (Schlangeninsel). Die 
Namen in anderen Sprachen haben d·ie gleiche Bedeuturrg. 

Der erste Schriftsteller, der die Schlangeninset erwâhnt, scheint 
Aretinos von Millet (777 v. Chr.) :z:u sein. Nach ihm beschaftigen: 
sich die meisten Verfasser {Schiffer, Geographen, N aturwissenschaftler, 
Geschichtsschrdber, Schriftsteller, Phik,sophen, Privatpersonen) mit 
,cler Mytologie der Insel, indem sie alle von .Â.chilles und seinem 
Tempel, den es hi-er g<tgeben hat, sp.rechen. 

Die erste wissensch<1ftliche Note uber dîe Inset wird im Jahre 
1827 in Russland von Kob.ler veroffentlicht. Von den Verfassern, 
,die von Kohle:r bis zu uns dîe Insel methodisch untersucht haben1 

sind besonders : lfritsky (1830), Murzachevici (1844), Murgoi;,j (1911), 
Enculescu (1924}, Borza (1'924-1930), A. Miill~t (1'!127), R. Drost 
{1928) u. s. w. zu erwahnen. 

I. Die peirog.raphische Strukfur und geologische Eof\viq.dung. 
Dîe Schlangeninsel besteht .~us .Sahdsteinen und quarzigen Konglo.: 
·meraten, atts dem ]Jjas, der nord..-osfliche Vorsprung ist der Rest 

• 

• 

einer Ki.istenterasse (12 m Hohe) und weisf eir.ren Flecken Terra:msa • 
aus dem Ouafernar, mit Ot1arzschotter am Grunde auf, der in einem 
Sinklinal erhalten ist, was ein Hinweis darauf scheint, dal3 die Insel 
einst gan:z: mit Terra,,.rosa und Loess bedeckt war, die spăfer abge.,, 
waschen wurden. 

1 

Als Ursprung ist dîe lnsel ein Rest der cymerischen Kette ; 
· .am Anfang des Ouaternărs erleidet sie .einîge Transgresionen des 
Schwar:z:en Meeres ; :z:u trokenem Land wird sie erst nach d~t:n 
Diluvium, was uns sowohl einige geologische Tatsachen als auch das 
Fehlen der endemischen Formen in Flora und Fauna an:z:eigen. 

Die Schlangeninsel war noch in geschichtlicher Zeit grosser und 
:von .anderer Gestalt. Sie wird verschwinden, da die Wellen des 
Meeres sie sowohl an den SteilkUsten, als besonders an den Vor"' 
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sprlingen abnagen. Diese Zersforungsarbe.it wird bedeutend gefordert, 
da am Grunde und zwischen den Schichten der harfen Gesteine 
Tonschichten eingelagert sind, dre durch das Meer ausgewaschen, 
ader durch das durch die Spriinge des harteFl Gesteins eingesickerte 
\V/ asser aufgeweicbf werden und so das Abgleiten und die Dislokafionen 
der letzteren er1eichtern. 

Il. Das Klim,:1. wefst grosse. Gegensătz.e auf, der Sommer ist 
sehr heifi und trocken, cler Winfer sehr kalt, und die ganze kalte 
Jahteszeit i.iber, vom Herbst bis zum spăten FrUhling, ist Regen und 
stiirmischer \Wind. 

III. Der Boden i'st (ausser dem kleinen Fleckchen Tetra..-rosa} 
torfig oder sk<tlettisch..-forfig, und hal an in.anchen Stellen eine di.inne 
Schicht Guano. 

IV. Die Pflanzenwelt (des Fest1andes) besteht, nach den heufigen 
Kenntnissen, aus einer variablen Anzah\ von durchschinttlich 72 Arfen 
und Varietăten (von denen 5, des Procop.ianu:Prooopovici, unwahr,.. 
schein\ich. und unsicher sind); die Mehrzahl sind Phanerog-amen 
(al\e, <;iusser 6 Kryptogamen) ; ,hclzbildende Pflanz~n fehlen und sie 
weisen wenige Pflanzengesellschaften der Grassteppe auf. 

Auf dem Ton entwickeln sich Chlorc,fkaeen, auf den Fe1s;:
blocken eine relche Flechten:flora. 

Was den Ursprung dieser PRanzen anbelangt, so hiiben sîch 
die zusammenselzenden Elemente .gerade wie einem leeren Hausdach 
gegeniiber verhalten. Ihre Samen sind hingelangt1 von wo und wie 
sie konnten; auf den Welle.n des Meeres, durch die Luft (anemo..
korisch oder ci urch V ernlittel ung der V ogel), in der W olle der 
Haustiere, oder sie wu.rden von Menschen zwischen den essbaren 
Samen und dem Heu gebracht. von N und NO, von W und 
besonderes v0n Siiden ; viele der Arten sind wcitverbreitete. Die 
Vegetafion bietei wăhrend der J ah.reszeiten vetschiedene Anblicke : 
Veget!ltion des VorfriihlingsJ des Fruhlings, des Sommers · und des 
Herbstes. 

V. Die Tierwelt wirâ nach unseren heutigen Kenntnissen von 
durchschnittlich t 93 (terres1ren) Arten und U nterarfen zusammen..
gesetzf, die grosse Mehrheit Voge\ (151), von denen nur 2 stationar 
sind, die iibrigen sind alle \"o/andervogel. Diese Fauna wdsf ver# 
schiedene Tierg-esellschaffen auf; die der Kiisfenzone (des inselum# 
gebenden Meeres, der u.nter# uqd eingetauchten Steinblocke), die 
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Zone der Rănder und der Stei/hă~ge; die Zone· der lnseloberflăche 
mit den Bromuswiesen usw. 

Im Scmn1er her,rşchen die Insekten (Orthopterep) vor ; im 
Winter tiberwintern die Wirbellosen und Schlangen im Bcden und 
in den :Fe)sspri.ingen. V-on den Vogeln sieht man nur noch I{rahen, 

Im FriihHng und Herbst (zur Zeit der Wanderungen von S 
nach N uno. von N nach S) herrschen die Voge\ vor1 bis zu 7'4 
Arfen und 1.300 Individuen an einem einzigen Tage, n1ehr noch als 
auf der beri.ihmf.en Inse:\n Helgoland. 

Sowie die Flora ist auch die Fauna durch zufal\ige Wanderungen 
der zusamn1el)sefzenden Ărten auf die Insel gelangt1 sei es aktiv 
(all:t'okorisch) ·auf den1 Luftwege (gute F1leger) ecler auf dem Wasser 
(gute Schwimmer), sei es passiv, mif Pflanzensfilcken, die aus dem 
Donauclelta ins Meer g,eHihrf werden, od~r mit Fahrzeugen (Kăhnen 
usw .) od~r anderen menschlichen Gegenstănclefi. 

Es fehlen Reste einer alten, bodensfăndigen Fauna, welche sieh 
aus vergangenen geolo.gischen Zeifen erhalten hăite, und dieses erklărt 
sich durch die quaternâren Transgressionen des Schwarzen Meeres, 
welche die Inse1 zu leiclen haite uncl clurch re~enfe (nachdiluviale) 
Wieclerbevolkerung clurch clie heutige Fauna. Beweis hierfur ist das 
Fehlen von Endemismen. 

Die Wandervogel, die auf der Insel rasten, starnn1en enfweder 
aus dem Si.idE;n und Si.idosten Europas, oder aus dern Mitte\ ... , Ost" 
ecler Nordeuropa (ia sogar aus dem arktischen Europa). 

Die Friihlingszi.ige haben besoilders die Richlung nâch. NW. 
Die miftelgrossen Arten rasten nich1 einmal bei Sturm iuf der Insel. 

Die Kiisfenfauna der Sch\angenins~\ hat, wie weit man heute 
ungefăhr weilS, die selbe Zusammense!zung wie clie der Dobrudscha,=
ki.iste, welche durch die wichfigen Arbeifen Herrn Prof. I. Borcea 
gut bekannt ist. In der Kustenzone dei1.nsel finden wir ausserdem 
die Wiirfelnatfer (Tropidonotus fessalafa Laur.) eine harm\ose Schlange, 
die auch auf der Oberflăche yorkommt un4 \l'on wekher der Name • 
der Insel sowohl im rumănischer, als auch in griechischer, 1urkischer 
und russischer Sprache sfammt, 

VI. Der Mensch. Auf cler Stelle des alten, auf der H.ttlbinsel 
ge\egenen Achil\estempels, den die A.lten erwăhnen und den die 
russischen Forscher genau untersucht haben und der der cyclopeenen 
Zeii angehort, siehf man heute nicht einmal mehr die „Ruinen" die 
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auf de'r Gene-falstabskarfe 1/ 100.GOO angegeben sinci, ausser emigen 
Scherben von Tongefassen (Amphor~n), wahrscheinlich aus derselben 
Zeit, die sich sowohl auf der Oberflăche des Bodens, als auch rn 
den unlăngst gegrabenen Gruben und Graben vorfinden. Auf den 
Marmorp1affen, die den Tempel schmilckten, fand man a~h Inschriften. 
Man fand hier, ausser vei;schiedenen anderen Gegenstănden, auch 
iiber 2.000 lYiiinzen, die beim Lesen die Stiiâte gezeigf haben, mit 
welchen OJ!:>ia, die Haupstadt Leukes Handelsverbindungen haite. 

Fieute besfehi ausser der flukfuierenden Bevolkerung aus For: 
schern (Naiurwissenschaftler, Archâologen) AusflUglern, Fischern usw. 
die .zufălli~ und Aur fiir kurze Zeit herkommen, die B~volkerung cle'f 
Insel aus dem Personal des Leuc~ttum1s (4 Wârter~ voi'{ denen imn1er 
einer auf Urlaub, der Reihe nach, ieder eine·n Monat nach drei Mo"" 
!'laten). 2---3 Solăaten, ein Gefreiter, der Kommandant der Feldwache, 
und 1 ........ 2 Străflinge, a11e aus der Marine::Division, Baza navală Sulina. 

Zur Zeit des Weltkrieges 1917 wurde der aus dem ·Jahre 1842 
st.ammende Leuchtturm von einem deutschen Kriegsschiff bombardieit 
und zerstort, iecloch 1922 Yon cler C .. E: D. (Europaischen Donau.o
komn1ision) wieder i:1Ufgebaut. 

Bukaresl, 8. Sepiember 1931. 

UOGQ,o~-a.OOOi> 

ooao~oooo• 

• 

R. [. Călinescu 

• 

• 
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ŢIGANIADA LUI BUDAl..:DffLEANU 

POEMĂ EROl.-COMICA 1N 12 CÂNTURI 
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CUVÂNT 1NA':INTE 

F)iră 'nâoială că Ţiganiada este o mare operă a veacului XIX. 
Scrisă cu tiilul ~ ., Ţiganiada, sau Ta.băra Ţiganilor. _poemc)fion eroi,,, 
comico,,,saliricu, alcăluif în doaosprezece cântece de Lesnacbi Dianeu 
in anul 1800", de către un om care sfudlase îndelung şi profund tof 
ce omenirea produsese în acest gen, ea ar fi fost „capăt şi 'ni::epă.,. 

tură" unei întregi evol ufîi lih~rare, feridtă poate pentru mai târziu, 
Dar a rămas un simplu manuscris în mânile pioase ale familiei, 

care foarte f.ârziu îl trimite lui Gh. A.sache la laşi (1868). De-='abia 
la 1870, Rapiu Ilarian pomeneşfe ceva .despre această operă, dar în 
freacăt *) . 

• 
La 1877 Teodor Codrescu o publică în Buciumul român„ dar 

nu a fost remarcată nici mai târziu. Poezia evoluase, limba asemeni, 
iar Ţiganiada apărea ca o lespede de marmoră ale cărei frumoase 
reliefuri le ascundea muşchiul celor trei sferturi de veac, .afâf câf stă.: 

tuse în umbra săHarelor. 
A o face să strălucească în lumina orbitoare a poeziei vremu"' 

rilor de fată, este o lucrare foarte grea, de bună seamă. Dar am SO.:' 

cotit că nici nu mai trebuia să rămână aşa· numai ca un document 
al unei epoci înfunecoase. D~aceea am cercat s'o pun la 'ndem~na 
marelui public, pe'.nfru care va forma o lectură plăcută, cât, mai ales, 
a tineretului şcolar, care trebuie să cunoască tezaurele .de frumusefe 
ale trecutului. · 

Pe aceştia din urmă kam avut în vedere. Interesul pentru ei 
m~a călăuzit. 

De,,,aceia : 
Am păstrat, cu rare excepfiuni, versul de 11 silabe;, cu strofele 

de câte şase versuri. Am respectat cu sfintenie acfi unea în întregul 
cei, cât şi ideile autorului. Nu am schimbat decât unele cuvinte care 
mi s'au părut că exprimă mai clar ideia. A.colo unde versul a fos11 

*) O. Densuşeanu, Litera.tura română modernă, voi. I, pag. 120 şi uril).. 

~Aoakle Dob,ogd" XU, !931 5 
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. 
din· punct de vedere al formei., frumos, cu foi 'Veşmântul său arhaic, 
vam păstrai. S' au păstrai şi foate expresiile pitoreşti. 

S' au redus unele câi:ituri în moâ remareabil. Dar acestea, prin 
faptul că se referă la paranteze foarte diluate şl fără nici o legătur! 
cu actiunea, vin în aj.u,torul operei: acfiunea esfe mai închegată. 

De altfel, au fost rezum.afe numai Ia strictul necesar, ca să nu 
rupă confinuifafea povestirii. 

S'au redus la sirnpie aluziuni unele pasagii care„ prin continuful 
lor prea obscen, _pufeau face opera neaccesibilă tineretului şcolar, 

Cinstea de a se "'1a la lumină această strădanie a subsemnatului, 
revine neobositului om de cultură care este n ... 1 C. Brruescu şi vi"' 
guroasei reviste „Analele Dobrogei". 

' 

1 O Noembrie j 931. Mihail I. Pricopie 

• 

• 

oe>~oc:io·O~(Îiloo 
00~oaoooc.• 

.. 

.Profesor la liceul clin Tighina. 
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CÂNTUL lNTAIU 

-

Creştinii căire Lană vor să sboate 
Cu spiritele lor fnfierbânfate; 

Pe eretici cdndamnă în soboare .. , 

Dar Turcul fară după fară bate I 
Vlad Vtid~Ţepeş doar, cu· mintea trează 
l-n contra lor şi pe Ţigani armează. 

0000000~. ....... 
00t!'.>ooooooof' 

• 

• 
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1. lnvocafie. 

Tu, muz' a lui Homer, ce ... odinioară 
Cântaşi a broscărimei bărălie, • 
Să.,.mi cânfi şi ntie, fli. dar bunişoară, 
Ce sta 'niâmplat în "mândra Munfenie 
Când a'narmai Vlad Ţepeş Vodă'n silă 
Viteazea Faraonilor prăsilă. 

Şi spune cum au vrut ei să"şi aşeze 
lTn crai pe ... o ţară'ntinsă cu moşie, 
Şi cum încis.,,.au ~rmele viieze ... 
Ba şi'n ce chip, cu muliă bărbăţie, 
Au .cutezat să meargă la bătaie 
Când au crezut că Tur.di vor pe ei să,.-i taie. 

Şi"'apoi cum prin gâlceavă mult amară, 
~ Că nu prea nărăveau să stea'mpreună, ......... _ 
Toţi cari încotro se'mprăştiară, · 
Uitând de Crai, d~ Ţară şi Cu.nună ; 
Dar ioate..-acesiea dânşii le făcură 
Din neagra, diavoleasca 'ndemnătură. 

Măcar că dnş-manul acesta mare 
Al neamului uman, acest Satana, 
In ia:du'nfunecat etern cuibar îşi are, -
&lăcar că foc nestins îi este hrana, 
El tof se furişează câfe,,..odată · 
Şi lu~ea răsvrătind-"'o, se desfată. 

O, tu, hârtie blândă, răbdătoare, 
Tu care duci eu,,.aceiaşi voe bună 
Cuvântul înţelept şi-'"'t rabzi sub soare 
La ·r-e1 cu nebunia di'mpreună, 
Te rog să' nduri şi versurile mele, 
Că nu ţi s'or părea aşa de grele! 

Să zică cine vrea ori câfe ştie ! 
Eu ca'nteleptul Solomon voiu zice: 
1n lume toaîe...-s doar o nebunie ... 
Iar dintre noi acela e ferice 
~-"'i mai puţin scrânfif şi care'ncepe 
ln nebunia lui a se pricepe. 
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V .oi aşcultafi cu stăruintă 
Cum lucr.urile fur' atunci pe lume, 
Când murga F-ar-aonilor sămânţă, 
Nepricepându.::se P,rea mult 1a glume, 
Gândind cu dinadinsul la domnie; 
A. îndr:ăznit să intre' n bătălie. 

2. Turcii cuceresc Constantinopolul. 

• 
Frumoasa Constantinului cetate 
Căzu în mâni spurcate agarene 1) 

Fîind că Grecti nu putură baţe, _, 

• 

Mai drag stând dânşii pe saltea de pene. 
Cătau război cu gura pe'ntrecute, 

• Dar nu gândeau la săbii şi la scute t 

Al Ror,nei domn~'), cu fulgere în mână, 
Lega şi deslega în bună voie, 
Şezând vârtos pe stânca lui păg~nă ; 
Se bucura văzându,..) la nevoie 
Pe fratele Bizantin, se'nteJige, 
Fiindeâ""i da Sultanul altă lege. 

Zbucnise'ntre creştini grozavă ceartă, ~ 
Preocupaţi de""o mare socoteală : 
Ziceau, o parte1 Luna că::-i deşeartă, 
Iar alţii dovedeai-4 mai cu tocţneală, 
Că'n ea, din contra, oameni sunt gr~mada ! 
De,aici se prinse-"'O foar:te mare sfaclă. 

Căci se· punea la urmă o'ntrebare : 
De sunt acolo oameni şi nu viţe, 
Fiinţe ca şi noi;- putea„vor oare 
Să fi~acele suflete,,.osândite, 
De'ndată ce, acole'n lumea lor, 
N' or 6 avut şi ei Mârituitor ? . .. . 

Dar Tur.eul duşman, îngâmfat în sine 
De multele victorii luminoase, 
El, tuturor crăiilor cr.eştine 
Surpare şi pieire'n veci jurase": 
Cu mari armate, crunt.,,întărâtate, 
Scălda în sânge ţări apr.opiate. --·----

1) Agarene = turceşti. 
2) J upiter. 
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Ba .aştepta o zi mai norocită 
Să intre iu1e'n Ţara Ron.tânească 
Şi s'o răpu'ie, căci necontenită 
Şi""acolo vrajba sta să crească; 
Ia.r Turcul so~otea cu'ntelepciune 
Că altfel n1ci n'o va putea supune', 

Aşa statr .lucrurîle europene 
Când set ntâmplă aceas:tă minunată 
Istorie sub zările muntene, 
Aşa cum este limpede'nserurrafă 
La Cioara 1) 'n hronicul pe pergamină ,,...., 
Deci cată s' aibă 'ncredere deplină I ••• 

3. Vlad Ţepeş se declară duşman al Turcilor . 

.. 

• 

Vlad, Vodă cel avan pe.1aceea vreme 
Era stăpân în Ţara Munteneasc·ă; 
Un mare Domn demn să se cheme I .. 
Nu dintre.:-acei Stăpâni ce vor să.:rşi crească 
Averile şi cărora de tară 
Nu le mai pasă, chiar de,t:,'ar fi să piară! 

Ci mai vârtos la muncă tnsuşî stete, 
Diregător al trebilor muntene, 
Nu căuta de sine pe'ndelefe, 
Ci zi şi noapte, fără pic de lene, 
E-l nu visa decât obştescul bine 
Orânduind legi drepte. şi creştine. 

Silintă puse mai întâi de· toate 
Pe tinerii Munteni ca să:.ri deprindă 
Cu armele de dânşii nepurtate 
Şi taina ruânuiriî lor s' o prindă : 
Sub steag să meargă şi la rând să sfee, 

' 

Pe -scurt : cum trebuie,,,.un război să dee ! ... 

Apoi văzând că fără de credinţă 
Culeg spurcatele turceşti armate 
In lume pretutindeni biruinţă 
Şi pe creştini au .început a.,,.i bate; __, 
S' a hotărât, cu furie crescândă, 
Să capete asupra lor izbândă. 

1) Mănăstire în Ardeal. 
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Deci împotrivă le stătu: la toate : 
Cerând ha.raciul, nu vru să le d~.e, 
Voia cu sabia să le arate 
Că Vlad e om voinic _şi nu femee I 
~i cum că un popoi cu bărbăţie 
Supus la altul nu putea să fi.-e. 

Iar Vlad era pe vremi1e acele 
Un căpitan de m«1re vrednicie, 
Ştiind ale armatelor tocmele 
Şi pric,epând a luptei măiestrie. 
Iar pe de~asupra el ur.a de moarte 
Tot ce sta'n umbi:a Otomanei Poarte . 

. 
Dar- lumea n'a fost nici odată bună: 
Vrând pe · norod să,,.1 scoată la o cale, 
La rânduială s':apucă să,,.,l pună. 
Şi..-atuncea, pentru toate ale sale 
Cumplite osteneli şi grele trude, 
El mai mult rău ca oine îşi aude. 

Aşa fu şi cu Vlad odinîoar.ă : 

• 

Mulţi îl făceau tirân, şi câte multe 
Scorniră, doarij..-1 vor făcea de..-ocar.ă f 
Că doar..-doar ţara n'o să,.,l mai asculte, 
Ci mai vârtos puterea"i s10 distrame 
Crezând aceste clevetiri infame. 

Dar el cu sufletul curat se ştie, 
Şi,r:având şi mari podoabe dela fire, 
N'a căufţd ace.astă mişelie, 
Ci tocmai chiar şi cu a sa peir,e 
V oia sâ mântuie o scumpă ţară 
D.e răul jug turcesc şi de ocară. 

Deci şi.ra făcut armate neînvinse, 
Şi..-având în cer încredere deplină~ 
Păgâne gloate mari îndata prinse, 
Şi multe .alte le pisă în tină ; 

• 

Iar pe cei prinşi cu moarte de.ra lor teapă 
Ii prăpădi, frăgându,.,i chiar în ţeapă. 

Treizeci de mii de Turci tâlhari aproape 
El prinde într'o zi şi mi,..i omoară 
Şi n'a lăsat pe nimeni să,,.,i ,îngroape, 
Ci corbilor îi păr.ăsi afară, · 
~lâncare proaspătă, mâncare..-aleasă. 
Deci Turcu!n pac.ero vreme tara..-i lasă. 
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Şi tâf demni în Ţara Muntenească 
Vlaa Vodij, n·au mai întins mâna 
Ca înainte vremi s' o ;efuiască, 
Nu le era, vezi bine, la'ndemână 
Să fie traşi ca oile'n frigare; 
Nici chiar Alah n'ar fi aflat scăpare I 

4. Mohamed II vine însuşi contra lui Vlad V odă. Ţepeş. 

Sultanul deci,. gândind că nu prea,s glume 
A.cele ce făcuse Vlad în ţară, 
Il prinse..,,o· furie fără de nume : 
Să.ol facă un ghiaur de..,.aşa ocară ? r 
Hain fiind în inima,i p.ăgână, 
fşi puse singur iafaganu'n mână. 

Era pe la Sânzenii, c~re toamnă, 
Câna soarele să scapete începe 
Şi peste flori rugina este doamnă, ~ 
Păşunea s' a uscat pe decţl şrn sţepe 
Şi vitele se~ntorc mai grasexacasă,. 
Iar omul nu mai caf ă umbra deasă. 

In astă linişte un bucium sună ••• 
,, Vin Turcii, vin potop şi,s câtă iarbă, 
,,fn sânge vor moşia s'o supu11ă !" 
Bo~rii f rişfi se scarpină în barbă, 
Cucoanele mânuţe albe,şi frâng, 
Cu boabe mari de lacrimi plâng. 

Dar Vlad cu inima lui neînfrântă 
Cu oastea,i de · voinici pe Turci aşteaptă ; 
Pe el nimica ilu"'l _,mai înspăimântă, 
Ci fotul rânduind, el se îndreaptă 
ln contra păgâneştilor armaf-e 
La sânge de creştin întărâtate. 

5. Vlad socoteşte că Ţiganii ar putea fi Turcilor de folos. 
El duce'n munţi mii eare cu bucate; 
Femei, copii, moşnegi făr' de putere 
Se duc lăsând Îţi voia sorţii safe •• • 
Şi foafe câte sârguinţa cere 
Spre apărarea fării, Vodă face, ,...; 
Dar lui un singur lucru nu...-i prea, place. 
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Pe,acele vremi în Ţara Muntenească 
Era belşug cuprins de proastă lae, 
De viţă tuciurie ţigănească, 
Ce nici cu arme bune la bătai~, 
Nici altfel n' aducea folos în ţară, 
Ci' mai vârtos era o grea povară: 

Chitise Vlad de mult o rânduială 
Cu-"'aceste lăi de r.obi să facă ; 
Ci' ntâmpină prea· mult cârteală i 
N'au vrut boerii asta să se facă, 
Ba popii au strigat şi. .sus şi tare 
Că ei trăiesc pe.:a robilor spinare. 

Lăsase treaba pe.:aftă zi mai bună. 
Dar Vodă Vlad acuma se socoate 
Că vremea e sosită ca să pună 
La bună rânduiai' acele gloate, ,...., 
Măcar că· ele. n' or putea s1ajute, 
Ci dela rău să fie strâns ţinute. 

Ţig.aniî au adesea minţi isteţe, 
Ei drumurile'n munţi ştiau pe toate 
Şi lesne~ar fi putut să dea poveţe 
Vrăjmaşilor <:;e.,,.ar fi trecut prin sate. 
Cu drept cuvânt aceasti:1 i se pare 
Lui Vodă Vlad a fi greşeală mare. 

P 'rin ei el ar putea cădea'n robie 
Pe veci de veci, deoarece Sultanul 
Ar fi aflat tot ce dQria să ştie, ,_ 
Că'n totdeauna~i mult fricos Ţiganul, 
Şi-"'apoi de vină nu tţ numai frica : 
El rl" ar putea să tăirtue nimica. 

• 

6. Vlad Vodă Iace oaste din toată Ţigănia. 

De.:acestea vrând să se f~rească diră, 
Găsi o mijlocire minunată : 
Să strângă tofi Ţiganii de prin ţară 
Şi„alcătuind cu dânşii o armată, 
Departe, într'un loc retras s' o fie, ,...., 
Şi tot ce s'ar petrece să nu ştie. 
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P.oruncă dete deci, în orice par-te, 
Ţiganii la un loc să se adun~, 
Dela Cetate.a Neagră nu departe, 
Inft:e.,,.Alba şi Rămânda, precum spune 
Pe scurt la Cronic şi pe larg Hârţoaga 
Găsită'n mânăstirea din Zănoaga. 

Destul că, peste puţintele zile, 
Acolo toată Ţigănimea'ntinse 
Buluc de corturi pline de copile. 
Apoi încinse ar-mele ne'nvinse 
Şi toată cioroiasca 1 or armată 
Jură lui Vlad credinţă necurmată: 

Şi Vodă zise : fie(tare ceată 
Să iasă mai în fafă, la prive.:dă, 
Să vadă Ţigănimea cum e,..ar-mată 
Şi.,.-apoi, cum trebuie, cu rânduială 
Să tr-eac'aşa gătiţi de lungă ca1e 
Pe sub privirile Măriei,Sale. 

0, sfântă Muză t • • . Pieptul fă:=mi.,,.1 tare 
Si arătJ)eşţe.:mi cât mai bine g1asul, 
Să cânt a cetelor înflăcărar~, 
Pe cân,d vitize ridicară ~ul, ,...., 
Vrând mai presus de neamul lor să fle, 
Să•i poată lumea ţine'n vrednicie t 

Intăi şi'n fruntea htft,tror purC,easă 
Chiar Guliman cu cetele»'i ne'nfrânfe.: 
Vestiţi ciur-ar,,i şi bu·ni feciori de casă ; 
Amar de cel ce.,,.ar vrt>,a să4i înflerbânte r 
Trei sute.,,.s, număraţi mai pe'ndelete, 
Dar fără danci, fărt de muieri şi fete. 

Purtau pe umăr arme'ngrozitoare : 
Furcoaie groase, mari şi lungi, de şatră, 
Având la vârf of~le lucitoare ; 
I#ar fl svârlit pe duşmani de pe vatră 
Cu multă uşurinţă hăf.,,departe •.. 
Şi.,,.atunci să fi văzut la capuri sparte! .. . 

. Cât de;;pre v~vodul lor ... e marel .. . 
E Guliman, voinicul treaz mereu. 
D~ nu s' a, prăpădi, din întâmplare, 
ln luptă se va bate ca un leu. 
Ca şi;:-alftl multi el n'o să stea pe spate, 
Ducând doar gr-ija tr-ăiştii cu bucate r 
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Indată'n urma l0r mergeau nainte, 
Armaţi şi'n rând.uri îniocmite bine, 
Zlătarii de inele şi de ţinte, 
La rtumăr două sute . • • Insă cine 
Ii duce şi le este lor ,povaţă ? 
E tânărul Parpanghel, mândră fată I 

El doară se'nrudea în dreaptă spiţă 
Cu Zânaăel, al cărui nume mare 
Şi..,.a căruia strălueitoar!I'; .viţă 
Domnise'n fata Soarelui..,.Răsare. 
Deci moşii lui dintru.,!nceput domniră 
Pân' ce'ntro zi regafu,:rşi prăpădiră. 

Căci Gingis>-Kan cu hoardele..,.i barbare 
Bătu p~un Zânadel şi mi..,.-1 supuse ; 
A cest învins avea o ţiitoare . • • 
Un vechju strămoş deP.'a lui Parpanghel fuse 
Feciorul ei şi..,.al unui rege mare I· 
Şi..,.avea talent, cu. multă'mbelşugare: 

Că cel mai bţne el cânta .din gură, 
Şi la lăută mân' avea isteaţă, 
Se pi:ieepea la orice 'nv~ătură, .
lncât plăcea boerilor de viaţă. 
El decât toti zlătarii e mai mare 
.Şi mândru merge'n fata lor călare. · 

lat dup'aceia ce..,.i urmau în şpaţe, 
Mergând la rând tot câte şase..,.şase 
Şi toţi cu fete supte şi.,,afun:il:lte, 
Venea la urmă glQata ce rămase 
In · pielea goală..::rgoală.:fgolişoară 
Lucind sub zări C<l un peniş de cioară. 

Purtau, drept arme, gr.ele buzdugane 
Şi ghioage groase; bine ţântuite, ,....., 
Că toţi erau voinici, groş1 la ciolane, 
Cu părul incâlcit, bărbi răzvrătite, 
Cu haine lungi sau scurte, învârstate, 
Când rupte'n mâneci, când croi:te'n spate. 

Cu paşii rari, .for,mâţtd a tr.eia ceată, 
Inalţii căldărari şi ei veniră, 
Tofi cu căciuli şi barba afumată. 
Tăria mânei lot pe tofi îi miră! 
Ei pot tăia'n arămuri ca' n şindrile 
Şi pot răbda de foame patru zile. 
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Ofepf- ar:me bune ei puriau ciolane 
De cal sau bou, dar bine ferecafe. 
Ce-rar n tocat ei tivd'ele dttŞmane I •.• 
Er~u conduşi cu multă demnita-te 
De Balaban ~l, mândru ca un paşă, -
Dih moşi;sfrămoşi tof neam de bulibaşă. 

A. patra ceată. care vine'n urmă, 
Sunt groşi fer ari ce au baroase, 
Şi cărbunari Ce .sfada nu Şi"'O curmă. 
Drept aţme a~eşfta poartă nişte co.ase 
Pe niş:fe drugi puternici aşezate 
Şi'n chipul lănciilor ferecate. 

ln fruntea lor, Dr_ăghici, un oro cuminte. 
Bătrân, căci veacuri multe el văzuse, 
Dar nu.,,.i lipsea din gură nici un dinte; 
Şi .... un fir de păr din cap lui nu,<i căzuse ; 
A şaptea oară şi..-a luat muiere 
Şi încă tot se mai simtea'n putere î 

Avea taman trei sute oameni ,ceata, 
Aleasă pedesirime, fiecare 
Mergând voios şi...-orcând de luptă gata ..• 
Purtau cu dânşii lucruri de vânzare=· 
Cuţite, foarfeci,. secere şi .zale, -
Duceau doar lipsă numai de parc}le. 

V enir' apoi în şiruri, cum se cade, 
Toţi Lingurai:ii cu sec'!lri pe spate1 
Sunf bine îmbrăcaţi ; cu. barba~ade, -
La brâu ei duc făloase batde late, 
Putând cu ele ori ·ce lemn să -fae, 
O armă de temut şi la bătaie. 

' P,"vafa lor cea bună, vrednic jude, 
E . Neagu/, căruia.,,.i plăcea dreptatea ; 
De multi ani însă dreapta lui h'aude. 
E cel mai straşnic meşter de covate, 
De scafe, de căuşe şi cuiere, 
De ling~ri, de răvare şi tăiere. 

Au cine p~ate spune cum se cade, 
Ce mult nălţată lume.,,.acuma vine ? 
Oh, Apoioane, tu, iu~ite bade, 
Şopteşt&-mi ce să zic să fie bine, 
Că fără de înaHa...ţi inspirare, 
Să spun ce văd, nu creâ că s~nf în stare t 
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Băiaşii, .-· aurari li se mai spune ; 
Ei au t::ea mai distinsă .meserie. 
Armura lor curat că e minune; 
In stâfiga, lăncii bine ascuţite ; 
ln dreapta, scurte săbii oţelite.' 

De..-aceştiia c;u multă fală:i duce 
Io Tandaler, un barosan, cu care 
La luptă nu vrea nimeni să s'apuce, 
Aşa.vi de inimos ! . . . Aşa=-i de tare ! ..• 
1n viata lui el n' a ştiut de spaimă, ~ 
Că..-i văr cu dracu, lumea ii defaimă •.. 

La urmă'n cefe groaznic v~lmitşite, 
Mergeau Lăieţii şi Golefii droaie, 
Armaţi cu ghioage groase nestrujite, 
Cu pari de gard, cu befe ori cu maie1 
Femeile purtau copii în spate, 
Sau goi de fot, sau goi pe jumătate. 

De dânşii Corcodel avea poruncă 
Să=-i îndrumeze'n bună rânduiala.; 
El cel mai bine bobii îi aruncă; 
Prin vrăji ce ştie, oameni mulţi înşeală; 
Ori cine ce.,,.ar fura, el totul ştie, 
Găci e tocmii la diavol cu simbrie. 

7. Vlad Vodă vorbeşte Ţiganilor. 

1n cronica din Cioara-"i lips' ak:e, ,...., 
1n schimb în pomenita mult Hârţoag_ă 
Ni s ... e păstrează'ntreg, printr''un ,~e zice~'· 
Cuvantul spus de -Vlad la oastea ntreaga, 
Când, după ce mî.=-i aşeză'n cunună, 
Le"'a. fost gră1f această vorbă bună : 

„la'n ascultaţi, voi, cioar& blestemate I 
,,Din voi făcut:am armie măreafă, 
1,Cu arme tari şi care cu bucate! 
,,Să nu-""mi staţi Pică,,,.p~ră:rmălăiafă, 
,.Oe vreţi să căpătaţi din parfe..-mi toate: 
„Moşii, păşune şi bogate sate I 
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~De ... acuma'n co,lo, ca pe foţi tăranii 
,, Din mândra şi bogat~ noastră ţară, 

· ,,La fel vă voiu avea pe voi Ţiganii, 
,,De nu.=-mi veţi face;,;obrazului ocară t ••• 
,,Deci trebuie, pe lângă alte cele, 
,,Să şfifi acesfe VQrbe ale mele : 

,,Pe drumul : Bătbăteştî spre lnimo~a, 
,,Acolo estesun loc, Spăleni se chiamă ; 
,,Acolo Ţigănimea, zdrenţăroasa, 
,, Va tăbărâ, dar va lua de seamă 
„Ca nici un pic, în viaţă, nici oi.iată 
11Dela porunca mea să nu s'abatâ t 

,,Să ştiţi că Turcii sunf acuma'n• ţară, 
',,Că pesfe tot ei satele le pradă •.. 
1,Dacă fugiţi, v'aşteapt' o soarl amară! ..• 
„Ci mai vâr10s să· tăb~râţi grămadă 
,,Pe ei şi cu cerească·nflăcărare, .-
,,C.ăci altfel nici n' aveti scăpare I .•. 

,,De.=-aceea eu, ca iubitor părinte, 
„Stăpân al ţării, v'am dat vouă arme 
,,Să v'apărati, de vefi avea şi minte, 
,,Ca nu cumva duşmanul să vă sfarme ! 
,,De.=-ar şti că Ţigăniasi nearmată, 
„Pe ,1oţi el v'ar distruge dintr'odalăt 

,,Luâţi aminte bine fiecare, 
„Că altfel vi s'agată prin cojoace 
HNe'ndurătoarele păgâne ghiare. 
,;Şi.=-atunci •.• ce veţi putea voi face? 
,,Deci, dacă Turcul vrea ca să vă bată, 
„Să nu'nlemnifi cu gura larg căscată t 

,, V'am înzestrat cu fel şi fel bucate: 
,,Legumă, vite, mult belş-ug de poame, 
,,Trei mii slănine bine afumate, 
f,Să nu răbdaţi în tabără de fol;lmeJ 
,,Zăr mult, şi lapte acru, şi răchie, 
„Ca mult mai dragă oastea să vă fie t 

,,Şisam pus pe lâng~acestea şi făină 

1,De mămăligă, care· multe sute, 
,,S'aveji belşug la prânz ca şi la cină, 
,,Şi$'o mle căzi -cd urdă bine,..umplute~ ,_ 
„Dec-i, veţi lua cu voi de sârg aceste 
,,Şi vefi pleca des-aicea fără veste . 
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„Incingeti.ovă armele viteze 
,,Şi voiniceşte mergefi înainte ; 
„Dar nimţni dintre voi să nu cuteze 
,.ln_ urmă p. rămâne.. . fineţi minte:, 
,;Acela cată n~greşit să moară, 
,,Ucis fără de milă ca o cioară l .. 

' 
8. Ţiganii cer apărare contra hofilor. · 

Atuncea într' o gură gloata zisă : 
,,Om mulţămi prea mult MărieisTale, 
,,Dar mai vât tos de toate pentru clisă 1) ••• 

,,Să vie numai hăia cu cealmale, 
,,Să dee ochi cu,.-a noastră Ţigănie, 
nSă..ri facem noi tocană'n bătălie I . . · 

In urmă apucă Drăghici voroava: 
„Prea luminate Domn l. . ln ţara 'toată 
;,Ţi,.-a răzbătut în ori ce colţuri slava I 
„Nu cred că este cineva să poată 
»Călca poruncile Măriei ..... Tale, 
,;Nici câtuşi de depa,rfe să te'nşale I 

„Dar, să ne ierţi, Măria,Ta l Se zice 
,,Că de tâlhari sunt drumurile pline, -
,,Noi • • • n' am voi s' avem cu dânşii price • .• 
,,Am vra să fim <!U toată lumea ,bine I •• 
,,Ni,.i frică, zău, să nu ne ciopârţească, 
t,Sau chiar ucigă, laia tâlhărească l .• 

„Rugămu--ne MărieiKTale foarte 
,,ea să ne dea pe drum o bună paz~, 
,,_Oşteni dă hăi ce frică n' au dă moarte ! 
,,Să nu se piarz''o hoaste..raşa viţează ..• 
,,Şâ •• ! dac'ar h:i domnească hândurare, 
,,Ho doi sutari oşteni ajung îmi pai;:e I •• 

Lui ŢepessVodă nu..ri păru streină 
Această rug'aşa de figănească; 
La ~rept vorbind, ea fu de sfaturi plină ; 
Deci, el a rupt din garda lui domnească 
O sută călăreţi ca săsi petreacă 
De zor pân' dincolo de Valea·~eacă. 

-=----
1) Slănină. 
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In cânfece de drâmb~ şi.,,alăufă 
Plecat-"'a Ţigănimea cu•ale sale, 
De=-osfaşi fiind întocmai petrecută 
Pân' dincolo de hofărâfa vale. 
Deci, iată ce Hârţoaga povesteşte, 
[n cronic însă nu se pomeneşte. 

' 
9. Vlad hărţueşie pe Turci. 

• 

• 

. .. 

De•acumatncolo cele ce urmează 
In cronică la fel sunt însemnate; 
Decit ori şi cine va putea să crează 
Acesfor întâmplări adevărate 
Ce se vor povesfi de•acu'nainfet -
De nu cumva şi cronica ne minie. 

In fimpu'acesfa însă'nainfară 
Duşmanii „din izbândă în izbândă. 
Dar Vlad cu ()a,sfea . arse tofu' n farij. 
Turceasca oaste a r funas flămândă. 
Iar dac' o ceafă dinfre ei yrindea, 
De=-adrepful negrei morţi o frimclea ! 

Precum un lup flămând sub tufa. deasă 
Se târâie pe....-asctins şi ceasuri zâce, 
Iar când prin fafă.rri frece iU:rma grasă, 
Pe cea mai bună dintre dobitoace, 
De•o vede c'a rămas însinguratăj 
Asupră•i sare şi..-o sfâşie'n.dafă, ,......, 

Aşa şi Vlad urmează oastea mare 
Şi, dacă vede cete despărţite, 
Pe ne„aşfeptafe pesfe ele sare 
Din locuri bine•ascunse şi dosite. 
Aşa e] sfarmă trudele păgâne, 
Că nici un Tur.c în viaţă nu rămâne. 

Sultanul nicăeri Român nu vede, 
Dar nici de celele pierdute ştie ţ 
Mereu nainte, neoprit purcede 
Spre Capitala ce•i şi ea pustie. 
De.,,r1ceasfa se miră Sultanul foarte, 
Dar nu mai vru să meagră Iţtai departe. 

000oOOOO<:j
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CÂNTUL AL DOILEA 

• 
• 

Un biet strein cu mintea tulburată 

Porn~şfe'n larga lumeh pribegie, -

Iar J'igănimea noastră înarmqfă 
Trimite lui Vlad Vodă o solie 
Sa;i ceară 'lui o cale mai scurtată 
$i câte trei popasuri dintr'oda1ă. 
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1, Becicherec lşto.c. 

La ce slujeşte capul când nu$'i minte ?· 
Că răul tot pe cap atunci s'abate. 
Să cugeţi bine şi să fii cuminte, 
Altfel te duce vântul ce te bafe 
Şil'ai ,sorţi să cazi cadâne în rătăcire, 
Să nu,ţi mai afle nimenea d.e ştire. 

Becicherec lştoc din Urum,,.Haza 
Râvnea la mari isprăvi de vitejie; 
Din Murez ),,.a pornit odată piaza1, 

Aşa chiar cronicul din Cioara scrie. 
Mânat .de soartă'n Ţ.ara,,.Munfenească, 
El serntâlni cu,,.armata ţigănească . 

. 
Eroa baron şi,,.avea moşii întinse, 
In piept simţea că,,.i nobil cum se cade; 
Un duşman însă ură,asupră,,.i prinse 
Şi,,.i spuse : oarba şi musteaţa,,.şi rade, 
De nu i.~o sta'n puteri să,,.i dovedească 
Lui Iştoc că=i de vifă cioroiască . 

• 
Deci meJ;se,,.acasă: ,,Tată., mie,..mi pare 
,,Că nu tu m'ai născut, ci poate,:-;un crai, 
,,Sau cine şfie poate ce Domn mare, 
,,Că nu mă trage aţa spre mălai, ~ 
,,Şi pentru măpiăligă n'am plăcere ; 
,,Doar gura mea numai plăcintă cere I" 

,,Raci morre mo I" ... Bătrânu-"Î spune:,:aparte ~ 
„Haci mo ! ; .. Că doârră nimenea nu ştie 
,,Că · Bunul tău era cârpaci dă ciurre spai;fe ! . , -
,,Dăstul că=ţi las eu hastă nemeşie I ••• 
„Să,.,fi tacă flioanca haia nespălată 
,,Şâ nu mai întreba cin' ţi..-a fost tată ! ... 

„Nu trebuie să ştie hastă lume 
,,Că eu cântai la C::urle 1

) din vioară .•• 
„De-"O hi să morr, eu am să spun anume 
,,Că vita noastră e din haia fară, 
,,Iar pielea dacă ni-"i precum· se vede,. 
,,E că din Negru,.,Vodă ea purcede!. 

l) Curtea impărăfească de Ia Viena. 
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H . fx ... l I J' t·· · • ld v· t·lv ? ,, ei. · ru „ meu . . . • t ş 11 p a e 1n 1 a ... ~ 
,,Ei, cari acum se ţin dă vită mare. __. 
,,Bunicăssău cerşea l}ă uliţi milă l . : . 
„La Curte îns,ă. printr~o hântâmplare 
,,Ă prins acolo slujbă'n pitărie .... 
,,Şâ'n urmă 1..-au plătit c' o boerie l ... 

.,Hurmaşii lui acuma, se· ntelege. 
„Ei zâc lit tofi că nei'l,mul · 1or purcede 
„Din Ba1ambir. întâiul mare rege 
,,Ăl Hunilor! ... Deci, după cât- se vede~ 
,,Tot nemeşul va căuta să· se rudească 
,,La ·ho famelie aşa domnească ~ .• . 
„Dă ce şi#'a· noastră ~0bilă prijsire 
,,Să n' o luăm şâ noi dă hăf.,,.dăparte ·? .•• 
,,Dă spiţa nQastră toti or să se mire f ••• 
,,Măcar că nu ştiu eu prea multă carte, 
„Nepoţi şâ strănepofi or crede doar pe moşul 
„Ş'or şti că Negru.,,.Vodă Ii4 strămoşul l 

,,Că eu, când stam în Ţara Muntenească. 
,,.Ăm auzit de la Români odată 
„ Că N.egru fu f amelie crăiască 
,,Şâ s'a născut dă'n vită luminată,: .
.,Ş'a ' fost viteazul hăl mai mare. 
,,Domn liber dă la munţi şâ pân' la Mare ! 

11 Numai aşa va crede fiecare. 
,, Văzându"'lte ,;;:u pielea tuciurie, 
„Că neamul nostru început îşi are 
,,La Negru.:Vodă, fi.:o spun hasta fie• 
,,Iar tu s'o spui vârtos la hăia toţi. 
,,Copii in de copii şi strănepoţi,!" 

2. Prin citit Becicherec şi~a tulburat mintea. 

• 

Deci Iştoc n'a putut dec.ât să creadă • 
Povestea asta bine însăilată. 
J.Ylai demn de-='aşa strămoş ca să se vadă, 
El tofu .... şi pregăti de drum şi'ndată 
Se duse la Tismana'n lVJânăstîre 
Ca să se'nobileze prin citire. 
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Citi Psaltirea toată şi'ntr' o toamnă 
Ştiu pe dinafară multe leasuri; 
La cânt simtia natura că..-J Îndeatnnă .• , 
Cânta de.:rodată' n câte şase glasuri .t ... • 
DaF mai vârtos citea'n Alixăndrţe 
Isprăvi de strălucită vitejie. 

Cusacestea'n mintea lui s'amestecară 
Zeci de· poveşti pe care le-=-auz.ise 
Cântate de orb_eti la târg de ţară .. . 
Pesacestea el Je:avea la sine scrise I 
Viteazul Mârza şi Iovan, loviţa· 
Cel drăgostit cu Ana crâşmărif~ . 
Apoi Novac, J!aba · Novac ce.I tare+ 
))i Roman, cu1n şi Goi~ nerănitul 
Şi mii de alţi viteji de neam) pe care 
Lui i-=-i cântase Danciul, mult vestitul. 
A.ceşti yoinici juraseră şă poarte 
Un crud răzbei cu Turdi pân' la moarte. 

Şi se visa făc-ând năzdrăvănii, 
Prin munţi şi nori că se lupta cu zmeii ; 
A.prins de'nchipuite duşmănii, 
Visa că'n peşteri se lupta cu leii ... 
Sfios în ceas de pace'nchi~ea geana 
S'o vază pe Ileaha Cosâpzeana ... 

·Gândea lfi o iubită Anghelioă., 
O fată scumpă ce i-=-a fost răpită ... 
Dar nu.,.,i găsea ei nici un pic de vină! 
Cu gâ.ndu1 cald şi inima rănită 
O aşteptase mult de=atuţici încoace . .. 
Mai e ? ... Şi unde·o fi?,~ Şi ce"'o mai face? ... 

Gemea 'ntr'ascuns, sărmanul, de durere, 
Iar pieptul tot simtea că=i numai r.ană; 
At fi plecat prin lume şi'n tăcere 
Ar fi zdrobit o soart' aşa duşmană, 
Care-=-i ascunde visul ârag sub ceafă ... 
Ades gâtldea să ,ilece chiar di_n viaţ,ă ! •. . 

Da'n urmă se'mpăcă şi'n gând îşi puse 
Să nu se mai Însoare niciodată ; 
O viată singură şi tristă duse 
Pân' ce o vreme prea ne'nduplecată 
Ii înflori pe tâmple albe fil'e ... 
Dar mintea lui rămase'n rătăcir~. 

www.ziuaconstanta .ro 
• 



__. 85 -

3. Beciche-rec pleacă în căutarea Anghelinei. 

La ori ce faP,t Iştoc era un om curpirite; 
O boală'n piep1ul lui adânc e'nchisă, 
Ce nimeni nu iso va fi scQS din minte : 
Credea că Anghelina lui e'nchisă 
De .... un zmeu intr1o putel'nică cetate 
Din care numai el o poate scoate. 

Adânc înfierbântând a sa gândire, 
El s'a convins că doar prin vitejie 
Va'nvingesa zmeilor drăcească flre; 
Citise bine .şi' n Alixăndrie 
Cum Alisandru s' a bătut cu racii, -
Şi doar aceştia•s mai răi ca Dracii ! ... 

Şi ţu fur:nici şi tâte a1te bale l , • •• 
Pe toate ast~ el, sau cu putere, 
Sau şi cu sf,at le.c'.a fost urnit din .cale .. 
A.cestea se'nvârteau mai cu plăcere 
Prin mintea lui şi-=-aşa destul bolnavă. 
De mult doria sa facă o ispravă. 

Necontenit gândea la cum s'ar face 
E-rou .cuni fură cei de.=-odinioară, ,_., 
Un scut puternic, za şf c0'if să'mbrace 
Şi ·rătăcind aşa 4în tară' n fară, 
Şi lupte dind cq raci şi cu furnice, 
Pe regi sfreini din tronuri să,i ridk:e. 

Acum prilejul se ivise bine, 
Căci prin Ţigani el auzi .cuvântul 
Că Turcul cel pu1ernic tocmai vine, 
Că nimenea nu i,:,a curmat avântul ... 
Deci foaie şapte inimi şi le•aprinse 
$i' n 'mare grabă armăfura:şi prinse. 

Intâi cămaşa grea de za şi.,..o pune, -
Pe care ta1ă..-său o cumpărase 
La un telal in vr.emuri vechi şi bune ; 
Se vâră'n umbra chivărei miţoase; 
Ce fu pudată la încoronare 
De craiul Iorgovan cel lVIare, 
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De"a stânga'ncinse"'o pală ruginită 
, Ce stase..,un veac sub straşin' aruncată ; 

Era în teacă tare'nfepenită 
Şi de rugină peste tot mâncată . 
. In ce ptiveşte marea.:'i greutate, 
Un om mai slab de..,abia..,ar fi duso' n spaie ! 

A.ceastă spadă o purtase Hanul 
fntr'un război pe care'n munfi îl dase; 
Dar, rupt de'nvins, a trebuit, duşmanul, 
Cu oastea.,..i moartă, spada'n câmp s'o lase. 
De citteva din ţărnă dezgropată, 
Baronului pe,,.o pipă,,.i fuse dată. 

A.ceastă armătură minunată, 
Cu multă greutate şi..,o'ntocmise. 
Cu lancea şi cu scutul, dintr' odată, 
O mare greutate .se ivise. 
O lance şi•un figan i;;-ar fi făcut, 
Dar ce te faci în luptă fără scut? 

Cum gânditor stătea'n bucătărie, 
Frângându•şi mintei:i fel şi chip să facă, 
fi sare'n ochi capacul de tipsie 
Pe care.,.f meştereşt~ şi ... l îmbraca 
Pe cotul stâng; în timp ce'n dreapa fine 
O lungă !ancie călită bine. 

4. Sluga lui Işfoc ar vrea să'mpedice expediţia. 

Avea o slugă· foarte credincioasă, 
Cu numele de Bucur şi pe care 
De mic copil în slujbă şi$1 luasă; 
Era un om mărunt, dar foarte tare 
Şi mai cu seamă meşter la cuvinte ; 
La seama lui avea prea multă minte. 

Baronul, deci, i"a fost strigat îndată : 
,,Hei, Bucur, adă Ducip~lu'ncoace ! 
,,Apoi şi tu de drumuri lungi te gată !'' 
Dar Bucur il priveşte mult şi tace 
Şi'n urmă.,.şi pune palma veste gură, 
Privind mirat la vechea armătură. 
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·Zâmbind şiret în urmă zise : ,,Bine l ..• 
„De nu mă'nşe1 ca ceia din poveste 
11 Vom trepăda prin multe ţări streine, 
,,De zmei spurcaţi să mântuim neveste ! 
,,Cu..-aceste arme..-aşa · de'nfricoşate, 
,,Ce ,zmei? ... Pe draci îi poţi, stăpâne, bate!" 

Becicherec lştoc e mândru1n sine -; 
La vorbele lui Bucur nu ia seamă, 
Ci cată să se' mpodobească bine, 
V.oios priveşte scutu1 lui de=aramă, -
li place mulf ! . . . lşi face Bucur cruce 
Şi trist de tot se'ntoarce şi se duce. 

,,Nuari bună asta""şi zise el în sine ; 
,,Iar duhurile rele.,,.l împr.esoarăJ , .• 
S- T Zăw • h' T ,, aracu. . . . u, nu:m1 pare 1ne ... . 

,,Aşa ţâcnit n'a fost decât odinioară l .. . 
,,Sau poate pe=Anghelifla vrea s'o cate . , . 
• ,Pe capul meu acestea"s mari păcate t 

„Da' cum să pot pÎ~ca de lângă tine 
,,Mu1t scumpa şi mult du1t:ea mea Sâmzeană ? ... 
„Să plec şi să te las? •.. Ba nu I .•. Mai ~ine 
„Ia să mă'ntorc la el să..-i spun curat 
,,Că ·mâini cu tine eu voiu fi'nsutat ! ... 

.,De mă sileşte · el să plec. de,..acasă, 
,1La cea dintâi prăpastie adâncă 

M' ~ T D . t- . . - ţ 
111.n. arunc 1n e,a ..•• .e via a nti..-mt mai pasa .. .. 
nOri capul mi„I <Zdrobesc de prima stâncă! .. . 
,,Stăpâne dragă, iu să ştU aceasta, 
,,C'.ă pe,,.al tău suflet voiu lăsa năpasta! .. • 

„La urma urmei, dacă e, stăpâne1 
,;Şi treaba de.=-i cu..-adevăraf. zorită, 
,1Fă tu ca nunta noastră să s'amâne 
,1Şi eu sunt gata' n ori şi ce ·clipită 
nSă te urmez nu numa'n ţări streine, 
,,Da' merg şi' n cer, şi merg şi' n Jad cu tine!" 

Cuprins de visele.,,i îttfumurate 
Ce zi<se sluga el de..,abea'ntelege ; 
Cu greu din teacă spada el şi..-o scoate: 
,,Sâmzeana cui mi fe,:a adus în lege !" ... 
Lui Bucur uşa nu='i mai pare largă, 
:Cu.:-atâta grabă <:ătre grajd aleargă. 

www.ziuaconstanta.ro 



• 

I 

_, 88 ~ 

5. Becicherec şi Bucur pornesc la drum. 

Zăcea în grajd un armăsar bătrân 
Al cărui păr din vt:emuri se rărise ~ 
Cu greutate mai rodea la fân, 
Dar lştoc Ducipal şi-"'l por,eclise. 
Aşa în v-echile istorii scris e 
Că Alisandru calul şi"'l numise. 

-
Pe„ac~sta Bucur înşeuat l 'aduse 
Şi..-atunci stăpânul n' a mai zis nimică, -
Ci lucrurile lângă şea le puse ; 
Şi prinse lancea'n mâna sa voinică 
Şi s' aruncă pe cal apoi v.ârtos ... 
Dar Ducipalu„şi lasă capul jes I 

lar Bucur se sui pe,o iapă sură 
Pe care'n vremuri vechi o călărise, 
Pe când ~ dragoste fără măsură 
l•a dus la Ang,helina la' mpef it ... 
Un sfert de veac trecu din vreme, 
Dar Sura n' a putut să mai se' ntreme. 

Câ ttnui cavaler din vremi uitate 
Baronul lştoc scut şi lance,i qasă, .
far Bucur cu priviri înlăcrămate 
Plângea : ,.Rămâi, Sâmzeano, sănătoasă !." 
Luară'n lung Hafegul de,a călare 
Şi s'au trezit la mutiţii din hotare. 

6. Ţiganii n ·au spor la drum. 

A sta cât mai ~ ... ~ptoape de bucate 
E grija FaraQnitor în vi~f~; 
Ziceau că nu merg ei pe nemâncate, 
De oarece simt amef eli şi greafă. 
Iar după ce mâncau, puneau pricină 
Că după masă trebuie hodină. 

Âşa de""'abia făceau p.e zi o milă. 
De,aceasta s~'ngrijă Drăghi,i odată; 
EI îl chemă la sine pe Ciurilă, .
Şi cum spre tihnă ziua fuse dată: · 
,,la du•te moo1 şâ strâgă să s'adune 
,,Tofi Vozii, toate fetele mai bune! 
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,,Că lucruri mari ham eu dă zâs şâ multe 
,,$â sf a.turi le voiu pune dinainte, 
,.De,=-or vrea hăi Voevozi ca să m 'asculte, ,_ 
,.$'or să m'asculte d'au o târr dă minte!" · 
Ciurilă mi se'ntoarse spre mulţime 
Strigând ş'auzâ'ntreaga ,Ţigănime: 

,,Tot hornul, moo, s'auza şi să ştie 
HCă moş Drăghici să ţip la voi mă mână: 
,.Toţi Voe.vozi 'n cott la el să vie, 
.,Cu ei şâ toată fafa care~ mai bătrână I ..• 
,,Că multe bare dânsul să vă zică! •. ~ 
H . 'ut t G ~b·t· . T T 1 V h' ~ t" .u a1 1 e mooo ... . ra 1 1 moo . . .. u.,. pa c 1c4 • • ••. 

7~ Vorba căldărarului Ghlolban. 

Cum ·s'auzi strigarC,iJ'n Ţigănie, 
Se şi 'nto(;mi o mare.,.adunătură : 
Era de faţă murga boerie 
$i tofi acei bătrâni cu barbă sură; 
Tn rânduri dese stară jos turceşte, 
Iar moş Drăghici cam astfel le grăeşte : 

,,Voi toţi, hărhafi şi oameni d'omenie ! 
„Dă mult am vrut ca să v'aduc aminte 
,,Dă belea care.,.mi îmblă'n cuget mie, 
,rlar dintre toate ha de mai nainte 
,,Imi pare că ar hi ahastă tre.1bă : 
.,!:i>'o cam tuliro la cale m.ai dăgrabă r. 

„Că dac'om tot umbla durmind pă cale 
... Cum o făcurăm noi cam pân' hacuma, 
,,Aducem supărări Măriei.,.Sale 
;,Şi.,,apol ne tae, mooo I. .. Mânca.,.v' ar ciuma ! .. -
„N e taie, mo, de.,.ar hi să înfeleagă 
rlCă voi durmifi cu săptărflâna'ritreagă ! 

Aici Ghiolban, un căldărar, începe, 
Măcar că moş Drăghici nu terminasă : 
,, Toţi cei ce vor de..,,arşifă,,1ca să crepe) 
,.Grăbea,scă.,.se, că mia nici că.-mi pasă l .... 
.,Doar n'o să merg aşa, de.,.a 'năduşâta, 
,,Să tot mai hie Vodă în.c' atâta! ... 
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,,Jar dacă wefi să facefi cum oiu sput1e, 
.,Să ştiţi c' om nimeri..-o mult mai ghine : 
„Să ne.crarătăm lui Vlad cu plecăciune 
1,lâcându-.rî că puter€a nu ne tine 
„La .drum aşa de lnng, să se'mbuneze 
,,Şi calea spre Spăteni să ne=-o scurteze ! 

,,S'arate Vlad a sa dQmnească milă, _, 
,,Să facă el aşa încât să fle· 
,,De,aici pân' la Şpăteni numai o milă; 
,,Şi să,,.l rugăm să deie slob,0zie 
,,Să facem numai trei hodini ·odată!" 
Aicea vorba lui a fest curmată, 

• 

Căci Avei a · strigat cu iura toată : 
,,Ahăsta~i sfat mo I . . , ~ha'st~t minte!'' ... 
lntreag.a lume.oracolo adunată 
A lăudat o vorb' aşa cuminte. 
Jndată deci cu tofii aşe~ară 
Ca solii să pornească până'n _ seară. 

Şi tot atuncea ei mai hotărâră, 
Aşa cum moş Drăghici fu de părere, 
Ca tot să meargă, dar aşa o târă ; 
Şi ca să ffe drumul cu plăcere 
Şi'ndemn să_ aibă negrele armate 
Au pus nainte care. cu bucate. 

Bătrânii socotiră 'ntelepţeşte 
Că gloatele silite doar de · foame 
V or căuta să meargă bărbăteşte, ;...... 
Flămândul pântece s~ şi,:'1 iQ,trame. 
Măreţul sfat cu"'aceasta se şi sparse ; 
Tot insul către cortul lui se'ntoarse . 

.. 8. Vlacl ascultă ruga Ţiganilor. 

Chiar în aceeaş zi plecă solia ; 
A foşt făcută ea qin două feţe 
Cum nu mai avusese Ţigănia 
La gânduri şi cuvânt i,stefe : 
lntăi fu Gârdeq, . cel cu gura strâmbă, 
Apoi Găvan, bun cântăreţ din drâmbă . 
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'Făcură bieţii cale multe zile 
Dân' ce dădură doar printr· o 'ntâmplarc 
De străjile lui Vlad lâ;ng'o movilă. 
·Ostaşul i'ntrebă : ,,Ce vreţi voi cioarc ?" 
far dacă dela ei cuvântul auziră, 
Spre Ţepe.ş=-Vodă4i $i poyăfuh•ă. 

I 
Acesta cu pufine vorbe .zise ~ 
,,[ntoareeţi=-v'acasa'n b1U1ă pace! 
„Şi ziceţi că'ntr'a mea porun-0ă scris e 
,~C~ chiar de..-acolo, unde:acuma zace 
,,Şpre hodinie mândra Ţigănie, 
,,Dână 'n Spăteni o milă va să fie !'' 

Cu:acest răspuns, bun, falnica sofie. 
Cât mai în grabă înapoi purcese 
Drept <!ătre înarmata Ţigănie, 
Ce, dela locul unde rămăses,i\ 
Departe.,,acum mergea pe apucate, 
Că nu vrea să rămâie de bucate. 

Când auziră vorba milostivă, · 
De chiot plină fu întreaga zare ; 
.Strigau cu mic şi mare , de:opotrivă, 
Pătrunşi adânc de:o bucurie mare ; 
In .ziuaraceia pân' târziu pe sară 
Tot în adins băură . .Şi mâncară. 

f • 

-

I 
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CÂNTUL AL TREILEA 

• 

Zei/a răului, Urgia, vede 
.i:lcesJea toate şi mi se' nlJFâtă ; 
Pe dată la '$aJana se repede, 
Din Iad ii scoale iute şi.,,amărâfă 
Armata figănească iFo arală . .. 
Rău lui Parpanghel cărfile i-=-araiă ! .. 

00
6oottoo006 

• 0 ~0000000•• 

www.ziuaconstanta .ro 

• 



• - 93 -

l . UrJlia fi• nlurie şi cere ajutorul Satanei. 

O, dacă oamenii ar şti că cine 
E sincer1 neviclean şi cu dreptate, 
Şi nu pofte.şte altor, <Je cât bine, -
Acela are:a vieţii bunătate ! 
Dar omul numa'n râu vrea să se'ntreacl 
Şi'n van o viaţă cată s' o petreacă. 

N' ar fi bătăi şi mai puţin războaie, 
Nici pizmă, cle~etiri; sau duşmănie •... 
Nici om pe om n'ar sta să mai desp.oaie 
De viaţă, de parale, ori moşie ! 
Nici n' ar striga ţăTanul cu plânsoare 
Că Domnii "he.au din crunta lui sudoare! ... 

A-r fi murit Urgia blestemată, 
Aceea ce pe oameni răi îi face ! 
Ea pune jac pe mintea'nferbântată 
Şi:omoară'n inimi ori ce pace, -
Ea viata noastr' o face mult amai,ă, 
Tot ea de timpuriu ne şi doboară. 

Ac.olo sus, în n~apte, hăt depar.te, 
I ntr' un văzduh cuprins de' ntunecare, 
E un pământ, aşa e scris la carte, 
Din Căpcăuni şi ntai în depărtar.e ; 
Se dau acolo lupte necurmate 
Pe câmpuri largi şi' n veci de veci us9 de. 

Acok1 zâna cea mai rea cloceşte ; 
Ea sfâşie'n bucăţi ce~i cade' n m.ină, 
Topind p:e:acel ce nu pă~ătueşte, 
Pe viscole ruseşti ea e stăpână. 
Balauri şi.,;-alte 6are'n,yeninate 
Slujesc etern pe~această Răutate. 

ln jtfrul ei pământusi fără roadă, 
Căci ploi de cad, pe dată ele'nghiafă. 
Prin aer zboară păsări mari de pradă 
Care se luptă greu în neagra ceaţă 

' Plutind sub zările nemel'niciei , . . 
Aceasta=i ţara tristă a Urgiei. 
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Privind d~ sus, din cuibul ei, la foaie„ 
Văzu că'n zări departe se„narmase 
1n contra Turcului acele gloate 
Cu suliţe, m~ciuci, ori coase. 
Dar n'a surâs când a văzut U.rgia 
Că ţine -rânduială Ţigănia. 

In spate-..-şi prinse aripi de furtună 
Şi ca un fulger drept în Iad coboară ; 
Pe unde trece _şue'ră şi tună, 
Incâf pe Draci i'mpinge şi,4 doboară. 
ln faţa fui Satan ea stă semeajă 
Şi ... l mustră şi ... l ameninţă pe faţa : 

,.Satan spurcat, tu eşti al meu părinte ! 
.,Sunt faţa dreapf' a ta şi ... a nebunîei ! 
.,Dar und&aji e nebiruita minte ? 
.,Cum poţi răbda atare mişelie? 
.. Ţiganii contra Turcului se scoală, 
,,Iar tu fe.,,apuci p.e..-aici de zbenguială! 

.,Te~ntinzi şi caşti chiar f-ără nici o grijă, . 

. ,In timp ce Vlad pe Turci bafj0cureşte ; 
„Cu funul le vorbeşte'n glas. de schijă 
,,Şi'n ţepe creştineşti îi sthingiueşte ! 
,,Ba laşi şi pe Ţigani să ... i înarmeze, 
·,.Din ei să facă suflete , . . viteie ! 

' 
.. n laşi pe Ţepeş.=-Vodă mult în pace? 
„Sub ochi, să ştîi, îţi va sfărma coranul t 
.,Şi fără Turci cu Iadul ce vei face?" 
A fiecrt in pieptul lui Satan catranul: 
„Sunt tof Satan, ~cel ~e,odinioară 
1tPe Dumnezeu cercat,.,a să" ... } doboare I" 

2. Satan vede ce se petrece în Muntenia. 

Din Iad Urgia s'a şi'ntors pe dată, 
In vreme ce Satana ca un vânt, 
Sau ca din arc o slobodă săg~tă 
Sbură de,.-a curmeziş către pâtnânt. 
Şi oamenilor s'atătă afară 
ln 1=hip de fum anrestecat cu parii, 
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Iar după ce a lumii răsuflare 
Spre Necurat ţâşni sări izgonească,. 
Gândi c'ar fi mai bine la ră-coare; 
In fel şi chip chiti să isbândească : 
Să vadă tot ce'n lume se frământă1 
Dar făr' a fi zărit de straja sfântă. 

Ştia Satana bine că, afară 
De ceafa îngerilor , păzitoare, 
Care'mprejurul lumii veşnic zboară, 
Măi e şi Sântsilie, care are 
Asupra lui o pază foal'ie bună 
Şi"'ori unde,C'l vede'ndam..-1 şi detună. 

Deci, îşi ascunse e>asele,:'i păgâne 
In pâclă neagră, soare să nu.,..I vază, 
Căci este scris în cărţile bătrâne 
Că n' ar putea să simf'o caldă ra,ză; 
AsJfcl ferit, sbură prin înălţime 
Vicleanul Tartor nevăzut de nlme. 

Cum vulturul care,,.i si'lif de foame 
Jur împrejur până la nouri shoară, 
Ocheşte câmpi, păduri, grădini cu poame~. 
Cătând cu de,,C'amărunful, doară:doară 
Va oblici o morfăcitine'n zare, 
Ori alt vânat să-="I aibă de mâficare, .-

' 
Aşa Satana 'n rele împeftită 
A şi zvâcnii de"'odafă'n înăltime; 
Ca fulgerul văzu într'o clipită 
Pământul din ocean pârtă'n Rusime; 
Privi pe oameni mâncători de pâne, 
Dar şi pe Căpcăuni cu bot de câne., 

De..,.acolo el văzu nenumărată 
Turcească gloată cum prădea_ză · 
Ş.i cum Muntenia o. arde toată 
Şi nimeni împotrivă nu cutează; 
Se bucură vicleanul foarte'n sine 
Şi moarte jurui la oşti creştine. 

Spurcatul Tartor pricepu de'ndată 
Cam unde Ţigănimea ajunsese. 
El o ţ,ăzu pe drumuri deşirată, 
Dar fruntea de Spăteni s'apropi.ase .. 
Pe"'Ucigă.s-l Toaca firea rea l'îmbie: 
Ca să le facă lor o mişelie. 

~ 

• 
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3. Satana-şi bate joc de Ţiganl 

Era'ntr:'o zi sortită la hodină 
Ţiganii pâlcuri stau pe lângă vetre; 
Cu vorba lor- domoal~ şi senină 
Bătrânii stau de sfat' pe lângă şett'e. 
Grăiau de vremuri vechi de vi:t~jie 
Şi mai cu seamă despre bătălie. 

Chiar Vodă Guliman a\rea cuvântul 
Şi sfiH'uia'n deplină'ncredinfare 
Că, dacă ei făcură jurământul, 
V a trebui să tină pază mare 
Şi lucrurile astfel să'ntocmească 
In cât pe Turci de tot să;,i prăpădească. 

• 

,,Mo1 oameni buni1 nu credeţi c'ar hi ghine 
,,G-ă, pân'a nu păşi noi mai departe, 
t,Să ne harmăm cum să cuvine? 
.,(~ă n'om putea noi şti dă'n care parte 
,,Vrăjmaşul ·vine! .. Gată a ne teme! 
1,Să ne gândim la luptă mai dă vreme! 

,,Va trăbui s'avem d'ahăi călare, 
r1Dă parte·'nainte să purceadă, 
„Să vad'anum·e în ce parte oare 
„Păgânul taie, spânzură şi ,pradă 
„Şisapoi să d~a'napoi cât pot dă tare 
,,Ca să ne dea la timp înştiinţare. 

„Noi hăştiia cu tabăra bea groasă 
nAtunci ştiind că vin ei înfr'acoace, 
„Noi s'apucărn .Ja fugă. sănătoasă 
,,Şi'ncolo să gonim ctt bună pace, 
„Cât ne..-ar mai ţine slabele picioare I 
,,Aşa scăpa""vom noi dă la strâmtoare !" 

: Atunci Răzvan .- fierarul .- mi se scoală 
Şi'nir'asffel gura largă şi.:'.o deschide : 
"Abăsta e curată Fală,goală ! 
~,Şâ zău! .. Mai bine gura şi_.,,ar închide! 
„Ne..-arrnarăm noi cu..-atâfa îndrăzneală 
,,Şi..-acum să dăm noi dosul la fereală ? 
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,,Eu cred că n'om avea'ntr'-altfe1 putere 
„F~ă dă cât aşa: sau a ne bate 
,,Păn~u hăi danci şi păntru hea muiere, 
,,Sau numai păntru scumpele bucate, 
,,Sau să svârlim -a noastre hanne crunte 
,,Şi s'o fulitn goi„goişori la munte !I" 

Şi mai avea ceva Răzvan să zică, 
Dar lingurăru Vlaicu-a râde'ncepe 
Şi glasul său puternic şi.:rl ridică: 
,,Eu nici un chip nu pocîu pricepe 
,,Ahâtea câte vi se'nvârt pă'n minte, 
,,Că parc'avefi o boală d1a hierbînte, 

„Dă 1'urţ nici vorbă nu?t acu să vie 
„Şi iacătă:i pă unii că se gată 
,,A o tuli cu multă vitejie, ,....., 
>!Iar alţii mi se e,.ircănesc îndată 
,,Şi vor să taîe'n duşmani ca şi''n clisă ! 

. ,,Da surit ahestea to~te numai visă! 

,,In ce chip am venit noi pân'aice, 
,,Aşa să mergem dară şi d'acie ; 
1,lar dacă cineva cu multă price 
,,Ne...-ar fine <:alea mai cu vrăjmăşie, 
11In totdeauna va să ne păzească 
,,Ha răgulă a noastră ţigănească! 

,,Să ne plecăm adică hăluî tare, 
,,Să'tţgenunchem cu multă rugăminte 
,,Dac' om vedea că...-n fugă nu...-i scăpare; 
„Iar dac'or da năvală d'a hietbinte 
,,Şi dac' or hi ei mai puţină laie, ....:. 
,,Să stăm vârtos cu dânşii la &ătaie !" 

,,Mă bată Dumnezău dă nu e bine 
,,Ce spuse Viaic11, hasta"'llli sta pă gură! 
,,Da ,mie'n gânduri şi•altă ceia~mi vine!'' 
- Vorbi şj Gogu, cel cu ba ha sură -
„Da, oare, oameni buni, noi <oe ne...-om face 
,,Făr'dobe, făr'de surlexaşa răgace? ' 

,,Că n'avem steag, da n'avem nici povaţă! 
„Dar făr' dă bucium mie mi se pare 
,,Că nu e nici o tabără'ndrăzneaţă ! 
,,D'ahestea'ntăi să faceţi însemnare, 
„Iar helelalte...-aşa să hie 
,,Cum zâse Vlaicu mai pă dăscălie! 

.Anal,l< Dobrogt'i0 XH, I 9:ll 
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,,Numai d' o răgulă, ahea mai buna,, 
„Tof ţigănească să v'aduc aminte 1 

,,Zâc să călătorim în totdeauru} 
„Mai pân păduri, că vorba nu ne minte 
„Când zice: paza bună te fereşte 
,,De h'o prim~jdie1 Ooamo,e fereşie1 ... 

„ln chipul hă.sta vom vedea . departe 
,,De vin păgâpii hăia cu putere ; • 
„Iar noi din tufă n 10m gâ'ndi Ia moarte I 
,,Dară pe câmpuri, dup'a mea părere, 
"Ca lepur1e la fugă d~ai întinde, 
,',Gonacii Turcului tot le vor prinde! ... " 

Tot GuHman etil s 'o t)lai înceapă, 
Că sfatul fot, · el încă nwşi spusese: 
"Ahestea toate nu plătesc o ceapă! .. .'' 
Dar vorba numai ce din gur:ă"i iese, 
Că din văzdtihurile'n~efoşate 
Spre el privi Satan cu răutate. 

Se slobozi mai jos şi dintr' odată 
Se prefăcu'nfr'un corb a\'an de mare, 
Făcu de„asupra lor o iute roată, 
Apoi fâşni 'ntr'o neagră fulgerare· 
Spre Guliman ce sta în.tins pe iarbă 
Şi~i cufuri sadea'ns11rita-1 barbă. 

Şi croncănind mereu cârrr I ... clonc I ... îndată 
Pieri, se şterse dinfr'a lor vedere, 
După'nfâ:mplarea asta minunafăJ 
Muli timp au sfat Ţiganii în tăcere; 
Apoi, şfergându„şi barba, Guliman 
11 pomeni de mama pe croncan. 

T ofi au rămas cu gurile căscate 
Şi ochii pironiţi în sus la stele 

- Pân' ·ce Drăghici. cu multă greutate, 
Oftă adânc şi suspină cu je1e : 
,,Hei, moo ! ... De mult m'am fost temut de-""ahasta,. 
,.Ca nu· cumva. să dea pă noi năpasta! . .. " 

Drăgldd era pe vremurHe"'"acele 
Cel mai bătrân din toată Ţigănia; 
Ce se'nfâmp1a în clipe,...aş_a de rele, • 
El tâlcuia cu toată bucuria. 
În el cinsteau profetul cel mai mare 
Şi vorbei lui dădeau încredinţare. 
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,,Am auzit, tnai zise el îndată, 
,,Eu dă la Daaa, Dumnezeu să„J i~rte~ 
,,Că multă nevoinţă o să pată, 
"Ba chiar cu moartea p,oate să se certe 
,, ,Ahăl pă capu cui se spurcă doart 
„Ori numai croncăneşte,.,aşa o cioară t 

„ l)ăntni ahaia, să luaţi aminte 
„Ca hu cumva d'aha bătaie 
„Dă care sfătuirăţi voi nainte 
„Lui Guladel prea bine să nu..-i pae 
„Şi vrea pîn arătania cerească 
,,Dă ho primejdie să :v,ă ferească. 

• 
Dar Neagu, cel oo mintea mai subţire, 
Işî încruntă sprânc,ena dintr' odată 
Şi zise..,abea ferindu.cşi o zârpbire: 
,,Şi Dumneata . . . ia rogu..,te. înceată, 
„Badeo Drăghici, a ne meni tot rele 
,,Şira ne mai descânta mereu belele! 

.,Ahaia ştim noi doar şi fără tine, 
„Că hăluia pera cărui creştet şede 
.,O cioară sau un Cl\'>rb, nur1 merge bine! 
,,Crezi poate că \lorbeşti unei cirede? 
,,Ahaia poate să terasculte doară, ,-,-
,,Noi n'am mâncatăiă ceapă dă cioară! ... " 

., .• " . 
4. Ţiganii află că Romica a fost furată. Cearta începe . 

• 
Zăgan ursarul vine'n fuga mare, 
Cu ochii largi şi gura înspumată; 
Abea ... şi mai fine deasa răsuflare 
Şi speriat la toată lumea cată. 
El vru ceva să spuie, dar din gură 
Atât putu: ,,Vaileu ! , . . Ge'ntâmplăfură l" 

Murgia gloată fu ca şi'mpetrit-ă 
Şira sfat cu gura cât un 11umn căscaţă 
„Romica nexa fost <::hiar acum răpită t 
,iRomica lui Răzvan ne...-a fost luată l" · 
Şi toţi se ridicară plini de jale1 
Dar Tandaler Îi afinu din cale. 
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„Lăsafi să meargă hăia, de le pasă 
„Că s'o 1il dus cu h'un fingău, pă care 
"L'o hi iubind Romica ha frumoasă! 
"Da'ce s'avem cu fetele fugare? 
"Să nu tăiem noi sfatul nostru'n două, 
,,Aşa fe1 Tandaler grăeşte vouă!" 

Dar junele Parpanghel se repede: 
,, Tu latră, Tanda1ere, ca un câne, 
„Că toată lumea tot un fleac te crede 
,,De n'ai să dovedeşti ce zici, păgâne!'' 
Aşa grăind, îşi prinse buzduganul 
Şi•amenintă cu f urîe Ţiganul. 

Băiaşul vru mai bine să=-i arate 
Cu pumnul luJ solid de cât cu vorba 
Cum că Parpanghel n'ar avea dreptate, 
Dar multi Ţigani sărind, stricară ciorba ; 
Parpanghel sta cu ghioaga lui de::-aramă 
Gătit să facă din Tandaler zeamă. 

Toti ceilalţi oameni într~ ei stătură,, 
Căci altfel unul se făcea piftie. 
Sudălmile curgeau potop din gură: 

• 

11Tâlhar de câne! ..• Las'că=-Ji rac eu ţie!" 
Zicea Tandaler; 11Vinb, mo1 încoace, 
Oorroi spurcat, hea moarte dacă:fi place t •.. " 

Aşa dintr'o mai de nimic scântee 
S'a şi scornit o mare vâlv.ătaie; 
Pentru=-o frumoasă. tânără femee, 
Doi mari viteji mai..-mai ca să se taie. 
Apoi, Zlătaşului venind în minte 

· Zăgan cu=-a lui teribile cuvinte, 

Gândi să meargă iute după fată" 
Şi•af>oi cu ea să se întoarcă iară 
Şi1aici, fiind de faţă lumea to4\tă, 
Pe Tandaler să.,,J facă de ocară; 
Cu ea să facă'n urmă cununie, 
Care:ar putea şi făr~ popi să fie. 

§ . Satan mângâie ,,e Parpanghel. 
Satan prin uneltirile.:ri viclene 
Pe Faroni din drum voi s'abată; 
Ştiind că plac ali Romicăi gene· 
La multi Ţigani, o'nvălui pe fată 
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ln ceafa lui şi, făr'a fi ,-ăzut, 
Din tabără cu ea a dispărut. 

Pe lângă tabără. mai către spate, 
El'a un codru care te'nfioară. 
Năluci zburau în nopţi întunecate: 
lnfricoşând pe cei ce'ntârziară. 
Iar cei ce'ntârzia prin el vr'odată 
leşea cu mintea~n v,eci întunecată. 

Acoio Dracul pe Romica duse; 
Iar când adânc în codru ea a stat, 
Din jururi ceata i se de-sf ăcuse 
Şi s'a trezit în.tr'un frumos palat, 
A.şa de mândru şi de'mpodobil 
lncât era şi hornul aurit. 

Această lips'a ei' din J~igănie 
Făcu pe multi să hemure de frică. 
Dar tu, nemângâi,at Parpanghel, ţie 
In vîaţă nu ţi...-a mai tihnit nimică! 
Te,,.au mistuit durerile nespuse, 
De când Rotnica, draga ta1 se duse! 

' 
El o cătă~ prin tabără şi...-af ară, 
Prin luncă şi prin multe dumbrăvh,are ; 
Sărmanul rătăci'n târzie, seară 
Pân'se muiară bieteleri picioare. 
In ţărnă s~ trânti cu jale mare 
Şi seamă vru să...-şi facă'n desperare. 

,,V.aileo, ursită neagră şi păgână!" 
Striga Parpanghel mult înlăcrămat ; 
,,Cum de...-mi răpişi iubita vieţii zână? 
,.Şi dacă soarele mi ·J„ai furat~ 
,.La ce...-mi mai laşi a zilelor dulceaţă ?. 
,,La ce'n zădar să„mi crut ahastă viaţă! 

,.Oh, draga sufletului meu, Romică, 
,.Oh, scumpă dă neasămuit copilă, 
„Ca fraga proaspătă şi mai dulcică 
„Dă cât o turturea • • . şi mai cu milă 
"Dă cât o meluşea, maî blândişoară, 
,,Mai netedă dă cât o oglingioară ! 

l 
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,,Mult mai oftată dă câf umbr~ verii, 
1,Mai dragă m ulf ca vremea ha senină1 
,,Mai luminoasă dă cât steaua serii, -
,,1 nfindvmi, tu, Romico, gura plină, 
„Rornico scumpă, fii tu bunişoară 
,,$i pe .Parpanghel nu-='I lăsa să moară! ... " 

Săracul, s'ar fi dus dvadrept la 'moarte 
De-"'ar fi avut măcar cuţit la sine ! 
Dar tabăra era aşa departe 
,Şi n'avea la'ndemână nici un spine, 
Nici nu era'mprejut vt'eeo apă lată 
Să saie şi să piară'n ea pe dată. 

Şi după ce cu lacrimi chinu•şi stinse, 
Dorind zădarnic moartea mult amară, 
Pe iarbă cât pufu mai muli se'n'tinse. 
Iar somnul cel mai dulce despre seară, 
Ce pace dă la orî şi ce jivine, 
L' acoperi cu aripi mari şi ,line. 

Şi cum dormea, S(ltana'ncefinel 
Prin vrăji drăceşti l"'a şi mutat îndată 
Sub coperişu:ace1uiaş ca~el 
ln care sta mult căutata fată ; • 
Si se trezi în zori de dimineaţă 
Cu draga lui Ron:iică brată'n braţă ! 

0 0 0
,ov -CO<Oo' o c.

11 
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CÂNTUL A.L PATRULEA 

Lui Vlad multi sfinfi in ajutor i=-aleargă: 

Din oorlu.::i o bătrână vrăjitoare 
Pe draci îi sângeră sub vargă. 

Satan ii prins de;,o spâÎmă mare, 

Căci fu descoperit de Sânf„ Ilie; · 

Şi Sân:1.fihaî s'avântă'n bălă/ie. 

0•00000000.~ 
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1. Sfinţii a;ută lui Vlad. 

• 

O, fericite vremuri deialtă dată, 
Când însuşi Dumnezeu ven,ea pe lume; 
Cu bunătatea lui nezdruncinată, 
El nu lăsa nevoia s'o sugrume. 
Bătrânii toţi credeau în lucruri sfinte 
Şi cerul îl aveau mereu în minte. 

Scăzuse luna penfru1a ţreia C?clră 
Şi iarăşi luna se făcuse plină ; 
Duşmana oaste jefuia barbară, 
Dar totuşi, V odă Vlad nu i se· nchină. 
De multele robiri şi de cruzime, 
În fară nu mai rămăsese nime . 

Ci numai Ţigănimea inatmată 
Şe sh;C'cura prin aste vremuri grele; 
Intreagă, cu nimica vătămată, 
Scăpase din atâtea rele. 
Era'ntr'o zi de vară midt senină, 

• Când Sfinţii stau în ţara lor divină. 

Doar Sfântul Spiridon, dintr'o'ntâmplare, 
Atent privi'n Muntenia s'o vadă: 
,, Valeu ! .. /' Şhigă odat'c.1şa de t.ire 
Încât toţi sfinţii s'au făcut grămadă. 
C · S · 'd ? C · t ' f· - ?" ., e,..1 p1t1 oane •. ~ . e m~ e n 1oara . 

Din toate părţile ei l'întrebar-ă. 

,,Oh!" zise el, ndar nu vedeţi ce este? 
.,Peritia Ţara mea cea Românească! 
,,Aceasfa.,i pentru voi o tristă veste ! . 
.,.A:u cine'n lume„aoom să ne cinsk:ască 
„De piere ţara cea mai cr-eşt.inafă 
nCum n' a mai fost în lumea asta toată?'• 

Toţi sfinţii cată'n jos şi mult se miră 
Când văd câmpiile de duşmani pline 
Şi foarte trişti din capete clătiră, 
Iar Sân Nicoara, cugetând în sint\ 
A slobozit din buzele lui sfinte 
Aceste mari şi' ntelepfeşti cuvinte ~ 
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„Mult Cuvioşilor, mie imi _pate 
,.Că nu e vreme să zăce-m pe spate, 
,,Sau să,..i jelim pe cei ce,..s la. strâmt.oare! 
„Bisericile noastre sunt surpate 
„DeFacest potop spăimântător de câni t 
,,Să11 ajutăm cu fapta pe Români r 
„De,awia singur. Spiridoa:ne, doară 
„Va trebui să...ţi iei tovărăşie 
„Pe Gheorghe şi Dumitru şi coboară 
uSă'"'i ajutati lui Vlad în bătălî~. 
„Aşa gândesc; ar fi cu mult mai bine 
.,Să nu lăsaţi nimic de azi pe mâine .. 

, 
.Jn clipa asta câtesşi trei veţi merge, 
,,Că de,..afi întârzia, vâ fi'n zădar . 
.,Dumitru şi cu Gheorghe pot s' alerge, 
„Fiind călări, ori cât de iutt; iar 
„Per pedes tu, cum scrie la canoane 
„S' o iei hai,haî, Pr~ sfinte Spiridoane JH 

· Fiind SânsGheorghe şi Dumitru f afă, 
Au tresărit la vorba lui Nîtoară. 
Sân:rSpiridon simţi la suflet greată: 
Războiul nu.,;i plăcuse.,,odinioară I 
.2.\. vea o inimă aşa de blândă, 
Că n'ar fiFavut plăcere de izbândă. 

SânsGheorghe' ndată sabia şi.:o 'ncinse 
Şi.-,şi puse zaua lui nesh:ăbătută 
Şi coiful, scutul, ,_ armele;,i ne'nvinse; 
Intăi .cu drag pe toate le sărută, 
Nu pentru c'ar fi fost aşa frumoase, 
Ci pentru că de mult nu le purtase. 

Şi SânsDumitru grabnic se'nar.mează, 
Şi cât ai fi clipit au fost călare: 
Dumitru'ncălecă pe;-o iapă 1brează, 
Iar Gheorghe murgul făr,'de,..astâmpărare •. 
Aceste animale minunate 
Aveau puteri cereşti şi .... aripi în spate. 

Făcându,..şi fie care câte:ro cruce, 
Prea Sfinţii călăreti pe loc plecară; • 
Iar Sfântul Spiridon încet se duce, 
Mergând în jos pe:,-acea străveche scară: 
Pe care Iacob, rătâdt de casă, 
In timpul nopţii numai o visasă. 
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Dar calea i=-a părut îndelungată 
Păşind încet.::-încet, din spiţă'n spiţ~; 
Măcar că nu fu pân'atunci căJare, 
Dar să fi fost aşa o măgăriţă, 
Utt pui deaeasin, se socotea în sine, 
Ar fi putut călători mai bine ! 

Ş• • f I fv 1 C v t ? 1, o~ m1nune, . . . a a... . .e zareş e. 
O măgăriţă dinspre mâ.n,a dreaptă 
Venea spre el grăindu„i omeneşte: 
,,Prea Sfinte Spiridoane, ia' n aşteaptă, 
,,Şi de voeşti să mergi ceva mal tare, 
,,Nu mă'ntreba ttimic, ci sui călare! 

„Eu sunt asina lui V alaam, cea care 
,;Văzând un înger care'n drum căzuse, 
,,Feritwm'am să=-1 calc aşa'n picioare. 
,,_, Pe vremi povestea lumea o ştiuse! -
,,Oe;ratunci tr~esc o viafă necurmată, 
,,Iar ceru:mi dete verba drept răsplată !" 

Sân,,.Spiridon nu pierde.,,.un pic de vreme, 
Ci'ndat-ă el s'aruncă pe"a ei şale. 
StrăfuJgeră văzduhu'n jur şi geme, • 
Dar Sfântul ttu vedea nimic -pe cale, -
Aşa de iute m~găriţa zboară 
De,,.adreptul către Munteneasc.a Ţară . . 

2. Brândtţştţ, află veşti. de la fiu-său Parpanghel. 

Brânduşa, lui Parpanghel bună mamă, 
Până târziu îşi aşteptă feciorul; 
Cum nu"'l văzu venind, îi fuse teamă 
Că i s'a prăpădit cumva odorul. 
Dar dânsa e vestită vrăjitoare: 
Putea să scoată dracii din vâltoa_re! 

Ba ea putea să=i pun' ori ce să=-i facă : 
Să'.:-i mute munţi să=-i sece mări de ape, 
Pe oameni în jivini să mi"i prefacă, 
Ori văi prăpăstioase'n munti să crape, -
Într'un cuvânt era fărmăcătoare 
Cum nu=-i găseai pe lume=-asemănare. 
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Bătrâna vrăjitoare, vrând să ~He 
Pe unde fiul ei iubit rămâne 
Şi datză şi Romic<1 va să vie, -
Imi prinse două fermecate trâne 
Făcute numai din destrămătură 
Şi"asupta lor şopti ceva din gură. 

Şi cum sfârşi ciudatele cuvinte, 
De.c<odată două'ngr0zitoar~ boale 
Ca din pământ îi steteră'nainte; 
Aveau guşi mari ca nişte negre fuale 
Şi,,.4veau aripi cu solzi de fier pe spate 
Şi nişte coade lungi1 încârligate. 

Le puse baba'n frâcle de lână 
Si deseaă în ţărnă o căruţă, 
Si cu toiagul ei vărgat ditt mânăj 
Pe tartori baba groaznic îi asmufă. 
Într'astă teleguţă făr"de roat(t, 
Pe jos şi' n aer peste tot străbate. 

Iar dracH fug mat iute de cât vântul1 
Aşa precum strigoaica hâdă:.-i duce ;, 
Ei într'un ceas înconjură pământul, -
Spetanta însă babei ttu:i străluce. 
Odorul negăsindu."'şi, baba'n urmă 
Această nebunească fugă curmă: 

• 
În râpă neagră, în adânc coboară 
Şi"'acolo dracilor le scoate frâul, 
Le face semn din ochii ei să piară, 
Apoi îşi scormoneşte,..o cupă brâul, 
Scoţând din el un f1uer fermecat 
$i'n el prelung de trei ori a suflat. 

Cu mult mai iute chiar ca'ntr'o clipită 
Puzderie de duhuri necurat~ 
Din toate pătjile veneau grăbite. 
Iar ba'ba prinse"a blestema şi-<=-a baie 
Cu o nuia de sânger desc,ântată 
Pân' ce toti dracii s' au rugat: ,,Înceată! 

„Că tot ce vrei ti,..om fiice, numai zi,,,.ne 
,,Dorinţa ta de hârcă blestemată l ... " 
Iar ea le spuse: ,,Dată până mâine 
,,Pe fiu nu"'l am şi fata ieri furată, 
,,Şi pe"amândoi întregi, nevătămaji, 
11Va fi vai vouă, draci împelitaţî t •. .'t 
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Cu zumzet surd şi' năbuşit de .... albine 
Puzderia de dr-aci se risipeşte ; 
De rele duhuri lumile sun:t pline. 
Mult timp Brându~a nu se socoteşje„ 
Ci peste q,p odată se repede 
Şi'n chip de pricolici apoi purcede. 

Din pricolici ia chip de lup şi cată 
r>rin tufe şi copacii dar nu"'i găseşte. 
Şi cum în forma cea dintăi siarată1 
În trişcă suffodată voiniceşte, 
rar dracii negri iarăşi o' neonjoară. 
,,Mi i"afi găsit? ..• " îrureabă baba iară,. 

Iar ei răspund; ,, Fee-iorul tău e'n .viafăi 
„Şi cu Romica împreună şede 
1,Într'un palat de casă prea măreaj'ă1 
,,Pe care nimeni dintre noi n 'o vede, 
„De oare! ee o forţă mult mai mare 
,,Ca noi cel ee i..,a'nchis acelo are r" 

.Atunci Brânduşa mi s'a'ntors acasă 
,$i multe gânduri j .... au trecut prin minte.. 
La urmă teate la noroc le lasă, -
Ori cţ v;t fi, de$acuma înainte 
Ea nu se va Jl'@i teme de nimica 
De' nelată ce"i băiatul cu Ro mica. 

3. Satan amăgeşte pe Ţigani. 

Ea deci se 'n:toarse liniştită' n sine 
Şi merse drept în tabăra murgie 
Ce clocotea cu sfezîle_..,i haine. 
Câţiva voiau pe toţi în loc să.=-i fie, 
[ar alţii ar fi vrut :să mearg~'ndată 
11ind porunC4 lor de Vodă dată. 

'figanii cei bătrâni, în bună parte 
Voiau să' meargă cât mai de degrabă~ 
Cu nici un pref n'ar fi voit să 'ntarte 
Pe Dom.rt cu o zăbavă fără treabă. 
De,,.aceea se iscă groi.tvă sfadă, 
Întreaga Ţigănime stând grămadă. 
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·Câţiva strigau că numai pentr'o fată 
A unui prost fierar, nu se cuvine 
Să zăbovească f alnîca armată ; 
Iar alţii răspundeau că ori şi cine, 
De stă pe Loc, îşi f ace..-o datorie, 
Ca să se ştie de..-i Romica vie. 

De bună seamă c' ar fi fost bătaie 
D,e nu sosea chiar într' acea clipită 
Un blând călugăr; iar pornita lae> 
'Văzând această fată ptea cînstif-ă 
Şi căutând la dânsa cu mirarc(!1 
Cu totul şi..-a uitat de'ncăerare. 

Doar Bontea cu Ignat s' a'U prins de chică, 
Ei' amând0i doreau frumoasa fată . 

.D- " d 1 t Ah t Ţ· · f ~ ~.? .. ,,_,, a..-m1 rumu mo .... a .... 1-='t nci.l ... . 
-,,Lasă::mă fu, mo, cioarră blestemată! ... . 'ţ 
MustrândU'"SC ~a~ se' ndepărtar~ 
l.)âtt' ce' n dureri de,odată se lăsară. 

Atuncea„ mângâindu.,..şi barba lungă 
Călugărul blând gura şi,o de5,chide: 
Oh fj 'l ' v - t • ~ ! ~, , u or, a1unga::va. . . • a1unga .... 

„Să ştiţi că moartea ochii vi""i închide 
11De..-afi f ace..-un pas !. .. Vă paşte nefericea! ••. 
,:,Nu trebuie să mai plecaţi de.:;-aicea ! ... 

~,Aicea numai veţi găsi norocul ! 
„Curând::curând vedea:-vefi ce s'a1ege 
nDe..-_aceşti Români, dat voi să fineţi locul! 
„ Vă' ne.redinţez pe creştineasca.,.mi lege 
,,Că până mâtti, sau cel mult poimâni seară, 
,,Nici uu Munt~an nu va rămâne'n ţară !" 

Dar nu sfâr-şi această cuvântare„ 
•Când dintr'urt nour negru Sânt„Ilie 
·Trosc::trosc ! îl fulgeră aşa des tare 
Incât căzu din 1ab;\ră mai muli de"o mie. 

·Călugărul pieri ca o ispită 
Cu barba"i lungă'n flăcări mistuită. 

Pe toji Ţigani.,,i doborâse frica, 
Măcar că n'a fost vr'o nenorocire; 
·-Ci, făr'să zică nimenea ajmica 
•Cu toji s' au dus în corturi în rteştire 
Şi.,.au adormit cu suflete,,-amorJîtet 
Că prea dădură . peste ei ispite. 

' 
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Călugărul cel blând era Satana, 
Dar Sânt„flie i..-a .trimis săgeata; 
Ca'ntr'un vârtei se risipi duşmana. 
Acum şi Sân:Mihal îşi strânse ceata 
Luând şi artileria ,cerească, 
Pe duşmanul cel crunt să,,.-l biruiască. 

Luat"'a . cruci de viată dădătoare, 
Ceasloave mati şi evanghelii sfinte, 
Mătănii, moaşte, mii de sărindare, 
Un p.ost Ct.Jraf cu ruga lui ferbinfe, 
Agheazmă, paracHse şi molifte 
$ ·i tot ce face rău spurcatei lifte, 

Cu:~cestea toate, făra de .zăbavă, 
A mers Mihai c1t o.astea la bătaie 
Câtttând lui Dumnezeu un imn ·de slavă; 
Satana însă, ca o rea potaie, 
Văzând că nu„i de glumă, lumea: lasă 
Şi sub pământ s'a dus, în Jqd, acasă. 

, 

4. Sân-Spiridon strică dragostea lui Parpanghel şi 

• 

a Romicăi în palatal vrăjit. 
Satan produce multă tulburare 
La fete şi neveste mai cu seamă, 
Pe când Parpanghel vru să se omoare,, 
~ Făcea de nu„i era de piele teamă! __, 
Au cine..-ar fi putut atunci să creadă 
Gă"n braţele iubitei va să şeaaă? ... 

Satana fete" şi feciori adună, 
De:aici ştiind că pot urma şi rele ... 
Pe când Romica se visa, nebună, 
Că ~estecă pe tavă floricele, 
D~"'od.v:ă tava îi scăpă din mână 
Şi pat'că $e făcu lâng'o fantân~ • 

Pe când în somn Romica"'i afundată, 
Şi tânărul Parpangh.el se trezeşte; 
Priveşte'n jururi vreme'ndelungată 
Şi nu'nfelege unde se găseşte. · 
Dar nici nu poate ochilor a crede 
Că strânsă lâng·ă el Romica şede . 
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Şi n' a putut lupta prea mult ispitei, 
.$1..-o sărută • . . Ce flăcări în privire ! 
n . d ~ ' " · I . b"t · ,~om1co raga . . . . Z1Se e tu t e1, 

,.Eşti moarlă ?... Sau în nesimţire?" 
Romica însă cu' nroşită faţă 
va prins pe tânăr într'a sale brată. 

Ale Romicăi buze ard ca focul, 
Dar nici Parpanghel nu era de gheată ; 
In sine..-şi binecuvânta norocul .•. 
Iar fata, suspinân\:3., şi.cascunde faţa ... 
,.Ce vre1Patpanghele? ... Oh! .•. Va,i de.mine!" 
Dar tot mai tare..-! atr~gea spre sine .. 

Atunci trecu Sân..-Sj:>iridon _prin aer 
Pe măgăriţa lui Valaam călare, 
Cu chica.-i albă'n urmă ca un caer, 1 
V~u pe. drac ferb~nd păcatul mare, 
Făcu din înălţime semn d.e cruce 
Şi, iată! ... Tot palatu' n fum se duce t 

Parpanghel se trezi'ntr'o neagră balt3 
.Cu .mult ttoroi şi groaznic puturoasă; 
Cu mare caznă pe un mal se şal:tă. 
In vremea asta şi Romica.1i scoasă, 
Asina chiar, cu..-a cerurilor ştire, 
O duse'n depărtări la mănăstire. 

Astf.el Ţiganul, dup'atâta trudă 
Se răcori chiar bine în băltoagă; 
Murdar de tină grea, cu haina udă, 
El tremu.ră de frig ; privirea..-i joacă 
De spaimă şi..-osteneală' ndelungată 
Si=î clănţăneşte gura larg căscată. 

5. Sân-Spiridon s'arată lui. Vlad Vodă.~ 

Mihai, cu ceata sa de sfinfî; călare, 
A dat o raită nevăzut prin tară ; 
Luând păgâna oaste'n cercetare, 
Nu tocmai prea departe o aflară 
Stând la odihnă'ntr'o vâlcea ferită, 
Cam lângă Ţigănia mult vestită. 
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Vlad Vodă sta cu bună rânduială 
Şi sfătuia'n div,;1,n ce trebuieşte; 
De=-odat' ca din pământ ieşi' n iveală 
Patronul care pe R-0mâni fereşte, 
Sân=-Spiridcn, şî ... aşa fără de veste 
Le .zise clar cuvintele aceste: 

1,Zit: Pace vouă şi la'nti:eaga ţară! •.. 
,,Să nu vă fie frica: vefi învinge ! 
, V~i da păgânul în curând afară t 

11Tu1 Vodă Vlad, te scoală şi te'11cinge! 
11Sân.=·Gheo:rghe şi Dumitru sont cu tine, 
,, Dar cată să te pc.rţi în luptă bine ! 

,,Eu, Spiridon, rămân aiţî acasă 
,,Pân 'ce pe toţi Variijmaşii ii vefi bate, 
„Tocmind c fară încă mai frumoasă 
,,:Şi ridicân<I din nou disttuse sate!" 
Iar după ce grăi aşa cuvinte~ 
Prea Sfântul o luă ca' n zbor nainte. 

Cucernicii boieri adânc tăcură 
Vâzând ei o minune ... aşa <le rară. 
A.poi nenumărate crud făcură 
$i de bătut metănii s'apucară. 
Dar ia să ne'nturnăm un pic în urmă 
Să prindem bine a lui Işfoc urmă. 

{). Drumul lui Becicherec lştoc. 

Becicherec din drum nu s' abătuse, 
Dar nici nu scoase un cuvânt din gură. 
Doară'ntr' o vale zăpăcit stătuse, 
Căci dase pesh: ... o mare' ncurcătură : 
Cărarea lui.se desfăcuse'n două; 
Sta ded nehotărât într'amândouă. 

Şi'ntcarse capul către Bucur, care 
Dormea pe cal cu fata într' c parle : 
11No 1 Bucure ! . . • Pe ... aici cum ţi se pare ? 
„Aici vom fi1 de sigur, prea departe 
„De nobila şi scumpa noastră casă1 
,,Dar fa'l'.a asf' aşa ... i că„i mai frumoasă?" 
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....... ,,De bună seamă că•i .grozav frum0asă t': 
Răspunse el cu' genele lipite ; 
„Dar ce,mi văd ochii? Lemne lungi. şi groase 
,,Şi stânci enorme'rt drumur-i prăvălite .•• 
,,Oh l Ce jivină or fi pândind pe,aice ••. 
~,Se poate ~iata piele să ne,o strice J" 

- ,,La asta mă gândeam şi eu acuma l 
,,Dar, după câte mie mi s'arată; 
,,Suntem în ţara . zânelor l ... Ci numa 
„Eu .•. zău, mă mir ·că nu văd nici o fată 
,tPe carvaş întteba)l'o cam pe' unde 
„Cel zmeu pe Anghelina mi•o ascunde J'f 

.-e, •• Oe,o, fi aşa, e vai de noi, stăpâne J 
li zise sluga supărată fearte; 
„Uitaşi r·., .. Aceste blestemate zâne 
,,De oameni chipeşi se'ndră-gesc şi moarte·! 
„Dar c~i mai rău, e mintea că le,o' ncheagă 
„Şi,apoi le sug putei:ea lor întreagă l 

,,Ba le şi ia a ochilor lumină, 
„Le fură inima adevărată 
.,.Şi'n locul ei un putregai anină, ,....., 
,,Ori că le las'o minte .strămutată, 
.,,Iar cel care,o scăpat, şi de nu moara, 
,,Dar nici că va putea să· mai se' nsoare l 

,,S' o şterpelim, stăpârţe, de pe,aice, 
,,Ca nu cumva. să ne'ndrăgeasc'·o zână; 
.,Nu doarme dracul, vecHea vorbă -zÎce ,. 
„.Şi,i bine să ftigim de.=-aicea pâriă 
1,Avem de partea noastra c1îpe bune. ,....., 
,,Altfel. .. un pufr.egai în ·piept ne,or pune!'' 

,- ,,De· ce,mi înşiri aşa cumplite rele 2"' 
Baronul i•a răspuns cu supărare; 
,,Să ştii că•i vai de capul tău, miş~le . t 
,,D&acum încolo soarele•mi răşare 
,,Şi mândra raz' a lui va· fi lumina:, 
,,Ce,mi va aduce'n braţe pe,l\nghelina J 

„Aceste zâne toate ştiu şi•or spune 
.,,Cam unde Puiul meu se necăjeşte, 
1,lar dacă nu vor vr~ cu chipuri bune, 
,,Vor zice ele'n silă, putereşte ! ... 
,, V a fi cu musai s~mi mărturisească, ,-, 
,,Aşa şi Dumnezeu să mă trăiască !1

' 

.,.Analele Dobrogei" XD, 1931 
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Zicând acestea ochii şi•i ridică, 
Musteafa lungă'nfaşurând pe deget, 

, G:ontinuând apoi mai· mult să zică: 
,,1n scopul ce..mi ptopun sunt fără preget r 
,,Cum armele•mi nu prea vor şti de şagă, 
„Să nu'"1lli glumească, viaţa de li•i dragă t 

„Nu trebuie viteazul să se teamă 
„Cu . ori ce duşman musai a se bate t 
„De nu, atunci om de nimic se cheamă f 
,,Deci: cel ce vrea să'nfulice bacate 
,,Şi de.:ro potrivă mie"n minte nu e, 
,,Acela contra mea să nu se pue t 

,,ln faţa no,astră calea e dublată. 
,,Pe care .... om merge noi la zâne .... acasă ? 
,,ln dreapta una..-i largă şi umblată, 
~,ln stâ.nga una strâţniă, colţuroasă .•. 
,,Hai, Bu:cuFe I C 'um socoteşti ? la spune, 
,,Că poate ai acuma gânduri bunel" 

• 
Şi Bucur mi se'ndreaptă greu din şele: 
.. ~şa precum eu văd, drăguţ stăpâne, 
,,De vrei s'ajungi la zânele acele,, 
„Om nemeri cu mult mai drepţ, de•om ţâne 
i,Această cale careii mai pătută, 
,,Pun r,ămăşag cu una la o sută t 

• 
,,Aceasta•i cale muli mai desfătată, 
,J)e. oare ce ea printre munfi apucă, 
„E calea zânelor adevărată I 
,,Iar ceia. strâmb' aşa ca o nălucă, 
„Pe ea să meargă pot strigoii doară 
,,Când noaptea de pe munţi în văi . coboară ru 

Baronul aprobând, porni pe datt 
Mai mult nici un cuvânt nu mai grăeşfe ; 
lşi jine frunte.,'n ceruri ridicată,; 
Cu mâna'n şold, el merge voiniceşte 
Cătând cu bună seamă'n ori ce parte 
De nu e cineva ta să•I întarte. 

•••oo•••oo 0 • ............ 
, 

www.ziuaconstanta .ro 

• 

• 

I 



• 

·~ 115 -

CÂNTUL AL ONCILEA 

• 

• 

• 

I 

• 

B.ecie/1erec cu un b~lauc· luptă 

ŞJ,.,a/Jând o zâf,lă::i c;ere ajutor; . 

... 

Cu Bucur cearta lui e ne' ntreruptă. 

Parpanghel bea din fermecat izvor 

Şi arme de voinic viteaz găseşte 
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• 

1. B~cicherec luptă cu bc,laurul. 

De n • ar fi pană, nici n· ar fi scrisoare, 
A.ceste'nşiruiri de slove mufe 
Car.e deschid şi lumii viitoare. 
Secretul vremilor de mult ttecute ; 
N~am fl ştiut de lştoc, omul care 
N' avu pe,..-aceste lumi asemănare. 

El, · după ce prin munJi şi văi adânci 
Mersese iufţ zîle'n~elungate, 
Stătu'ntr'un loc şi'n sus privind la, stanei 
Barbar de'ngrămădite şi crăpate, 
Lui Bucur îi strigă aşa de„odată 
ln câi sări cu fafa'nlăcrămată_! 

,,Ia adă;rmi sulij_a şi scutu'nc~ace, 
,,Jar- -tu fă oine armele şi=-apucă ! 
,,Vezi colo un balaur cum se coace. 
,.Şi cum la soare dinţii şi"'i usucă ? ••. '' 
Făcând întocmai dup'a So!. poruncă, 
Spre fiară Bucur ochii şi=-i aruncă .. 

Nu prea departe se găsea o stână ; 
Din ea se coborâse-=-o gospodină ; 
Mergea să scoată apă din fântână, 
Mergea cântând o dragoste senină ; 
Iar o pi~ică, ce cu ea venise, 
Pe:.,,.un carpe:n verde, doborât, sărise. 

Când frunchiu:.ra fost tăiat, dintr' o'.ntâmplare, 
Cffi,zu cât fu de lung, pe"'o mare stâncă, 
Şi cum era verzui, lucea în soare 
Cjudat şi se părea să fie încă 
Mai mult decât balaur sau jivină, 
Cu.,,.acea pisică stând pe rădă-cină, 

Şi cum se zbenguia cu botu'n soare, . 
Părea cu mult mai mare şi mai groasă. 
Deci Bucur dă Baronului crezare: 
,,Drăguţ Stăpân, să ţ11ergem iar. acasă I • 
,,Ne sfarmă fiara asta pe=-amândoi . 
,,Şi e păcat de::aşa voinici ca noi !" 
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,,Destul l'r a zis Becicherec : ,,rniş.elef · 
„Să nu crâncneşii o vorb'a doua oară t 
,,Sai jos şi ţine caii de zăbele 
.,De vrei să fii cu_ inima murdara I" 
Aşa zicând, cl 4e pe cal sări 
Şi'ncet, mai mult pe br.ânci, se ·târai. 

F'erindu-se un zgomot să producă. 
El suliţa o'ntinde voiniceşte ; 
Pe Bucur ameţelel~l apucă; • 
El scoate capul, când şi când priveşte 
Şi'n sinea lui cu totul sincer crede 
Că nu motan, ci crunt balaur ved~. 

Acum Becicherec s' alăturase 
De,;un pom, de unde ţi venea aproape ; 
Pe lance mânile şi le'ncleştase, 
Chitind dihania să nu o scape. 
Cu lancea lui cât o prăjină lungă 
Greiu că pân'l~ cap o s' o ~ăpungă. 

Dar când se repezi, neporQcire I 
Cu zdruncin mare a căzut lunganul. 
On ,Jvaletiu crunt a străbătut în fire •.. 
Cu miaunat groZ#v sări motanul. 
Iar Iştoc strigă : nBucure, fereşte 
»Că drept la tine,,,acuma'nemereşt.e l'~~-

V oinicul Bµcur nu putu răspunde, 
Spre coada cailor el se retrage, 
Aiurea ne având mai bine urtde· 
Mai la fereală bună să se bage. 
Iar fata, auzind dela fântân~, 
Ulciorul plin şi l.,.a scă_pat din mână:. 

Iar când iări şi · chivăra cea mart>, 
Peptarul de oţel şi lancea •lungă, 
.ln lături ca o caprioa'ră sare 
:Şi ca"tă'n gr,abă cât mai sus s'ajungil 
In faţa unei peşteri de pe,raproape, · 
De,,asupr-a unor mari şi.radânci vârtoape. 

Şi curµ sta sus pe piatr<l cQlfur:oasă, 
Infricoşată spre voinic priveşte; 
Dar când acesta o văz.u frumoasă„ 
Că nu e zână, nici că se'ndoeşte, 
Ştiind prea bine că pe stânci în.iJ}te 
Nu locuesc femei de celelalte. 
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~ci el s'apropi~ pe cât mai' bine 
Putea, ca ~orba lui să o' nfeleagă; 
Asvârle crunta lanae de la sine 
Şi•aşa vorbi, duios : ,,_Oh, zână dragă, 
,,Tu care eşti aicea păzitoare, 
„Ascult'.a sufletului meu plânsoare t 

.,Eu sunt Becicherec din Urum:-Haza., 
„Baron de Turda, ins'a noastră :spiţă 
,,De la' nceput pu,cede din vite~ 
"'Lui Negru~oevod măreaţă viţă, -
,,Ş1 chiar din fata lui cea mai frumoasă : 
uAşa spun cărţile ce,,.avem acasă J 

,,Dar n 'am folos de,,.a<,eastă mare 5:lavă, 
„Căci nu,..mi fu. dat'o viată fericita t 
"''ln loc de miere am mâncat otra\lă 
,,Şi multă răuta(e•mi fu sortită, 
,,Silindu•mă să pribegesc de$acasă, 
.,Cătân4 in van fetita mia fi:um~să . 

.,Pe când eram flăcău, odinioară, 
,;Aveam şi eµ drăg1.1fă pe o fală, 
,,Pe o copilă gingaşă de fară .• 
,.Pe fafa,i rumenă şi'mbujorată • 
,,S' amesteca şi tr~nd~.fir, Şi crin, 
.,Şi'n ochii ei zâmbea un cer senitt ... 

,,Avea o gură gingaşă de floare, 
„Mărgărifare•.ivea, nu dinţi, în gură t 
,,Mânufe albe, pline, rotungioare, 
,,Şl plină'n trup~ năltuţă la statur;ii. 
,,Nici zorile n 'a,veau aşa privire, 
,,Şi soarele râvnea a ei zâmbire t 

,.Pesacest odor mi J.,..a răpit şi.,1 duse. 
,,Un zmeu pizmaş, pe cine ştie unde ! ... 
t,De•atunci îndur mereu dureri nespuse 
„Şi'ncer~, umblând, doar..-dqară voitţ pătrunde 
,,ln fara unde•o fi · şi•a mea copilă •.• 
,,Te rog din suflet, Zână, fie,..ti milă. , • 

,,Fii bună, Zânişoară, şi ... mi arată, 
0 Fii bună cel pufin cât eşti frumoasă r 
,,Şi dacă ai iubit în viaf'odată, 
„Arată.somi undvi fericita casă 
,,ln care Anghelina loc'!Jeşte, 
,,Şi•al'ată•mi Smeul care 1ţ1i,..o păzeşte t" ... 
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2. Butur vorbeşte închipuitei Zâ~. 

' 

O vreme Bucur, nvauzind nimica 
$i toate'n jur părându"'l liniştite, 
Cu toate că..-1 cutremurase frica, 
Privi'mprejuru.,,i lungi clipite 
Şi mersincefişor sprei"al său stăpân, 
Făcându~i cruce şi scuipând in sân. 

O mare bucurie Îl cuprinse 
Când a văzut stăpânul că-"i trăeşte, 
Că, stând plecat, cu vorbe dinadinse 
Spre.ro zân'adevărată se jeleşte. 
Voinic .el sare de pe iap~i brează 
Şi,,.alături . de stăpân Îngenunchează. 

'Baro'nul dacă şi.:ta sfârşit cuvâ.ntul, 
El inima""şi luă în dinfi şi zise : 
.t,Mârită Zână, cărtfa pământul 
,,Acesta i se' nchină, Qare,:,mvse, 
,,De nai avea o inimă' mpetrită. 
"Ai să ne.,.ajufi mata şi n~ilită l 

\ 

,,Cum vezi, stăpânul meu nu ştie şagă, 

1,De nici un fel de- zână nu se teme 
,,Cât are'n mâni o suliţă. întreagă •••• 
1,Mai bine să ... 1 ajufi mata din vreme 
„Şi spun să n~aşţepfi să te mai si'leascăi 
,,Atunci nimica n'o să4i mai tihnească t". 

,,Taci, boule lH ••• -Îi zise cu mânie, 
Stăpânul. ,,Ce fe=,ţamesteci tu În treabă? 
,,Cin'te,,,a'nvăfat această măgărie? 
,,Cum de vorbeşti când nimeni nu te'ntreabă?'\ 
Atunc.ea Bucur iar spre cai fereşte 
$i'ncd stăpânului aşa-"Î ş0pteşte: 

„la lasă,,.mă, că ştiu· ce fac, stăpâne l 
0 Ca să priceapă ea, că n1avem teamă 
,~De nici un soi de fete, sau de zâne, 
0Că sânge roş avem În trup,, nu zeamă t 
„Măcar să ne.:tarătăm la gură taFe 
,,De n' om putea să facem lucru mare t". 
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3. Zâna !l'Perie pe Bucul' şi bucură pe Becicherec. 

C.um ceşiiia'nfre ei aşa se ceartă, 
Copila nu şiia ce să se facă; 
Era'ngrijată că prin stânca spartă 
Ar fi putut uşor la ea să treacă 
Cel mai .subţire şi cu lancea lungă 
Şi.war fi putut s'o prindă ca'ntr'o strungă. 

Dar ea fiind vicl~â.nă şi iste.ţfă, 
Văzu în ce le sfă lor n.ebunia ; 
Cum „Doamnă Zârrăi~ ~i fot ziceau în f~ţă, · 
N\l vru să le mai sirice 'bucuria ; 
Şi se purflţ cu ei curat zâneşfe, 
[ar în răspuns ca~ astfel le gr:ăeşfe : 

„GYea jale fe lovi, o, drag jupâne I 
,,Dar Dumnezeu la mine te trimise, 
,,Eu toaie. şi pe rând ji le voiu .spune, 
,,Căci eu le ştiu · de rost, că parcă•S scrise: 
„Să ştii câ Anghelina cea frumoasă 
,,Tot mai trăeşte şi'ncă.,,.i sănătoasă. 

,,Nici ~n1bra unu'i Zmeu nu ti•o păzeşte, 
,,Ci ea se, află într' o mănăstire, 
,,Acuma,s ani de când te fot jeleşte, 
,,Că nu,i dăduşi din parteqi nici o ştire! 
„Deci du.,..fe bărbăteşte înainte 
·.,Şi toate ce ji,a,m spus, le fine minte-I 

,,Curând vei da de sfârtta mănăstire, 
,,Că nu,i de..aici atâta de departe, 
,,Dar pentru marea mea bunăvoire, 
,,De..aceasfă slugă să•mi faci ~ie parfe. 
„Cum izbânaeşfi, să mi.wl aduci la mine 
,,De \mei să•ii fac să meargă totul pine ?H 

Aşa vorbi ~opila, iar :viteazul 
Becicherec la Bucur. aspru ct1fă ; 
Dar Bucur îi arafă'nfreg necazul 
De care inima.,,.i .e apăsată. 
Şi zâna le pieri într' o clipită 
Sub fufă de~ă rămânând pitită. 
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Când bietul Bucur înţelese bine 
Că Zâ'na,I vr'ea, fu prins de=-o spaimă 
Pe cap tot păru.=:-i spin de mărăcine 
Si,I trec .flori de groază prin spina't"e. 
Âpoi durerea grea la plâns l'îmbie 
Şi el vorbi cuprins de duioşie : 

mare: 

) 

• 

11Vai, măiculiţa mea, la cc pc lume 
,,l"[ă mai năs,cuşi tu, ăracan d\ mine 1 
,,La ce degeaba mi,:,ai mai pus un nume? 
„Că mult era. măi~ută, mult mai bine 
,,ln. scalda cea dintăi de mă ' necai, 
.,Cu faşa' n 1~agăn de mă sugrumai" 

Apoi cu ciudă mare şi ocară 
S~'nt~rce spre siăpân şi.=:-aşa îi zice: 
i, Ţi ... am spus eu doar şi poate=-a mia oară 
„Că zânele pc oameni vor să"'i . strice,1 
,.La ce m' ai fost adUŞ pe.=:-aici, Sfăpc1ne, 
,.Ca să m' arunci de viu pe mâni păgâne? 

,.Să mă răpui clar . . • inima fe 1ndur:ă ? 
,,D01aceasta am slujit eu ţie ? 
,.1\-f arunci pe drumuri ta pe-"o stârpihrră? 
,,Nu: ... mi faci destul cu marea.::fj nebunie ? 
,,Aceasfa.=:-i mulţumirea ta, J upâne ? 
,,Dar trebuie să şfii că eu nu.=:-s câne t" 

Ba încă Bucur ar fi spus mai multe, 
Că vrea să„şi verse.::-acuma rânza ,toată ; 
Becicherec nu vru să,.-1 mai asculte : 
11Ja sfrân~e,,fi limba groasă, mă, şi cală 

• 

,.Cu cine stai de ·vorbă fu, mă câne 1 . .. 
,.Nca!D păcătos t. •. Valah infect 1.. , J?.omâne ! ... 

,,Nu ştii că mi-"'S baron de viţă doară, 
,.Jar tu, Român plouat, iobag la mine ? 
,,Că dacă vreau iobagul meu să moară, 
,.lmi poate cere seama ori şi cine ? 
„Nu ştii .că legea noastră g1ăsuieşfc 
,,Că poate .face Domnul ce vo.eştc? 

Atunci mânia oarbă..:! învinsese 
Şi Bucur sia cu capu'ntr'o ureche ; 
Din ochii crunţi săgeţi spre Jştoc ieSţ . 
Şi sare par' că,•f apucat de sfrech~, :J 1~· 
Sau par' că ar fi fosi împuns cu sula t'"' "'> 

Şi cu necaz puternic îşi trânt.i căciula. 
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,,Aşa de=i • • • Nat . . . Că dacă e pe•afâf, 
,,Să•fi cauţi alt nebun să te slujească t 
„Apoi, orice să,nii fie hofărâf 
,,Ghiar după legea fa cea· nemeşească. 
,,Că eu nu•s Ducipal, nu,s nîci Suran, 
,,Ci,s om sadea, măcar că n'am dolman / 1) 

, ,,Mai bine să mă duc de. voie bună 
,tAcum la cea frumoasă zânişoară, 
wSi chiar pe/jar de,aţ 6 ca să mă pună 
.,Mai bine e decâf să freer tară. 
"La urma urmei fu, ca mulţumită, 
,,Tof mă vei vinde ca pe•o simplă vită t". 
Becicherec văzu c' a mers departe, 
Căci Bucur puse•o fufă sub picioare. 
Şi zise deci, lu~nd' o pe--'alfă parfe ~ 
,,Mă laşi aici ? ..•. Şi dacă nu te doare, 
,,Te lasă inima s'o faci? .•. Haina t ••• 
„Gândeşferfe la mama ta, Tindina t 

,.N' o părăsi acum la băfrât)efe, 
„Căci ar muri de•o jale ficăloasă 
„Aflând că fu de zâne pădureţe 
„Tea-ai îndrăgit şi ţi,ai uifaf de casă t 
,.,Sânzeana, sărmănica, ce•ar mai plânge t 
,,De bună seamă' n lacrimi se va stânge t". 
Re Buour insă J~a slăbii pQflleala 
Şi groaz~ica mân.ie•l cam lăsase; 
Cu sjn.e sta făcându,şi socoteală, 
Că el o clipă doar se1nfierbânfas.e, 
Des-i bifle, sau ae este rău să sfee. 
Voinic frwnos cu şlujbă Ia femee. 

Când auzi de scumpa lui Sânzeană, 
Plângând grozav, abea pufu să'ngâne : 
,,La ce mă'mpingi pe„o câle,aşa .duşmană 1 
,,De ce•ai vrut să mă vinzi aici la zâne? 
,,De asfa m' ai luat de lângă e;asă ? 
,,M'arunci ca pes-o. cusfurâ netăioasă?". 

,,No t" zise Iştoc din cealaltă par.te, 
1,Nu fii copil t Să ne'mpăcăm t Hai, vină r 
HCă eu fi•oi da de slobozire carte 
~,Când om afla pe- mândra ffilghelinj ! 
,,Şi curn sunf nobil, ai să vezi, fărtate, 
,,:r ~oi face şi boer pe jwnăfafe t''. -------

1) Hail}ă puiţată ·d'g nobilii maghiari. 
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• Cu as.te vorbe•aşa de mari şi flare~ r 

La slujba lui se' nt~rse Bucur iară ; 
&cicherec îi dă ~credintare 
Că nu,1 va vinde. Ei ap-0i plecară 
De..,adr<:'.ptul prin păduri mer.eu mai dese 
Precum frumoasa zână le spusese. 

4. Parpanghel se'ntâlneşte cu voinicul Argineanu. 

• 

Parpanghel toate câte se'ntâmplase 
Prifi amintire iarăşi le ttăeşte. 
Ştia că sub un paltin se culcase, 
Şi .... acum vedea di' n baltă .se trezeşte. 
A~easta n'o putea el s'o priceapă: 
Cum de,~ căzut pe nesimfite'n apă? •.. 

• 

Fiindcă c~lelalte lucruri, toate 
Ce se'nfârnplară"n J?alat cu Romica 
Nu se'ndoia c'au fost cutaf visţlte, 
Gândind, îl prjnse dintr\od.ată frica, 
Deoarece văzu aievea că. spre sini 
U·tţ călăreţ voinic în goană vine. 

Era cumplit armat şi sta călare · 
Pe..-un cal p0rumb ca şoimul şi mai iute t 
Şi=-mi alerga voinicul pe €ărare 
Ca un viteaz cu nobilă virtute ! 
Strângând cu dreapta spada vitejeşte, 
Părea că dup'un crunt duşman zoreşte. 

Ţiganul când văzu· o spadă goală, 
In gură vorba..-i înghefă pe dată, 
Iar părul, îmburzit i se răscoală ; 
Ar fi fugit . . . dar cum să se'ncumeată? 
Ostaşul însă 1,a văzut din vreme ~ 
„Ori cinvai fi tu, stai şi nu te teme t 

,.Asupra celui care n'are armă,· 
,.Nu se va slobozi o spadă scoasă. 
,.,Degeaba nimeni capul nu i#l sfarmă l 
,,Dar nu văzuşi peio . tânără frumoasă 
„Cum chiar pe,aceste drumuri alerga 
1,Cu doi păgâni în goană după ea ? .. , ". 

< 

www.ziuaconstanta .ro 

• 

• 

, 



' 

- 124 -

Ţiganul bief, cu minfea' nfierbânfafă 
De câfe însuşi lui i se'nfâmplase, 
A zis : ,,Drag Coconaş, văzui pă dafă„ 
,,E drepl pă tânăr.a hea mai frumoasă, 
,,Mâncafi"'aş calu, . ză-u1 să-fi spun desehisi 
N J.! dv S:. h • · · • h' • ' i( ,, u şuu a 1.u aievea ... on... un vis .... • 

' Vt>inicul din aceste mici cuvinte 
Văzu că cioara încă fot visează1 
A sfat o clipă cugetând în minfe, 
Dar armăsarul sare şi nechează, 
Frământă rău zăbalele'nspumafe, 
Dă des din cap, şi din -Copită. bate. 

Era voinicul Ărgineanul, care 
Băgase groaza' n toată păgânim,ea, 
Văzâ~d că Mohamed cu· oaste mare 
Venea at să distrugă creşfinimea, 
Lăsă acasă tânăra soţie 
$i hofărâ pe Turci în loc să.,..i .fie. 

De trei ori se lovi'n păgânăfafe 
Şi larg~ cale'·n ea pufti să,,.şi. facă; 
P1oua'mpr:ejur cu trupuri sângerate 
.Atunci când sabîa.=şi scofea din teacă. 
Dar ostenind, pofti la umbră deasă 
Şi s'abăfu'n pădurea răcoroasă~ . . 
Dar din păc11te sparfa lui amară 
[I duse la pădurea- fermecată .. 
Sub un stejar băfrân el se scoboară, 
Când Ârgineanu :vede dinfr' odafă 
Cum doi păgâni gonesc dup' o copilă 
Ce se ruga dup'ajufor şi milă. 

Ş.i ne:şfiind că nu-=i decât nălucă,, 
Indafă după ei cât- poafesaleargă, 
Acuş..-acuş îi pare ·că~i apucă, 
Dar capul când voi ca să lisl şteargă, 
C-a printr' un farmec foţi cei trei pieriră : 
Deaceia sfă pe loc şi mul! se miră. 

5. lsvoarele fer.me"Cate schimbă firea lui A,gineanu 
şi-a lui Parpanghel. 

Un fag uinbros era, nu pr.ea deparfe, 
Sub el curgea un şopoţ l.t răcoare : 
Io două ramuri insă el se'mparfe 
Curgând în alfă parfe fiecare. 
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lntr'unul apa•i bună şi dulcie, 
lntr1 altul, dimpotrivă, e sălcie. 

Un om de l,>ea din cel din mâna dreaptă, 
Un, duh înalt îl împresoară'ndată ;-
Ăşa de mult cu mintea se deşteaptă, 
lncât mai sus decât spr:e nouri cată, · 
Pe loc preschimb' an iepure fricos 
ln leu ne' nvins, viteaz şi inimos. 

Dar apa ceea de pe mâ,na stângă 
Puterea sufletului. o p.otoalei 
[1 face puom cu mintea muft nătângă, 
Iar firea dârză, tr4ndavă şi moale. 
Şi unul şi,,,.altul, 'tot asemeni mic, 
Cur:g între Parpanghel şi' ntre voinic. 

Acesta vede recea apă clară, 
Şi, cum era voinicul frânt de sete, 
Către isvor cu dinadins coboară 
Şi bea din stânga. Cu mişcări încete 
Dezbracă armele şi .calu..,şi lasă 
Şi merge de se pierde' n umbra deasă. 

Parpanghel la ·isvorul drept se pleacă, 
Scufundă palma -şi o soarbe' ndală ; 
ln clip' aceea c-hiar, pe faţa.:si , seacă 
Se şi văzu · schimbarea minunată. 
Ii, ochi privirile=i se' nflăcărară, 
Slăbite mâni puternic se'ncordară. 

Fr~mos ta chip, dar cfunt la 'nfăfişar~, 
El simte' n minte.:so istqime rară. 
Privind pe sine hainele murdai;e: 
0Că nu deahestea, ci deahele dară 
0 Se cade eu să port acum I" şi.:sarată 
Spre armătura colo aruncată. 

' Cu grabă cele două râuri trece 
Şi toată armătura o şi'mbracă; 
Gândea că nu s' ar teme nici de iece 
Când greaua spadă şi.:so trăgea din teacă ; 
Dar dacă ~e mai şi sui călare, 
Simţi că nici de.:so oaste frică n' are, 

,,. 
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De1aici se'ntoarse fără de zăbavă 
Spre drumul bun, voind să iasă, 
Din fundătura ceea de· dumbravă. 
Despre R.omica •.• de demult uitasă„ 
Dar i•aminti de dânsa, o'ntâmplare, 
Pricinuil'!du,.,i astfel jale m~re.c 
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CÂNT~ AL ·şASELEA 

Ţiganii sfălu'esc şi voiniceşte 

Ei spun să nu se ducă ori şi unde. 
J\1vnlenii .însă îmbrăcaţi furceşte 

Dau peste dânşii .. • Neicu le tăspunâe. 

Parpanghel plânge"'a lui iubită moarfă, 

Iar lşioc şi cu Bucur foi se ceartă. 
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1. Ţiganii sfătuesc. 

Sunt multi la plită ? Ciorbel~s săraf.e l 
Prea multe' m'.'aşe dess, copilul piere l 
Iar dacăss doctori mulţi, bolnavul pate l 
Aceasta estesa'ntregii lumi părere. 
Cu drepf cuvânti deci, s'ar putea chiar zice 
Că nj<;:'i belşug de sfat nu.,.i prea ferice l 

„Mai bine una bună !f' e cuvântul 
Străbunilor, şi socoteau pt·ea bine, 
Căci, ori de când v.a fi pământul, 
Rău n'au fost cele hitne şi puţ.în~, 
Ci'ntotdealiita cele r.ele mulfe ; 
Ceţ ce nu vr.ea să cre~gş., să n' asculte i 

Ţiganii foţi grămadă s'adunase 
A doua' zi de dJmineafă iari; 
Nu vru nici unul sfai:la să şiso lase 
Din .zori de zi şi pân' fârziu pe seară. 
Şî nu putură să se· hotărască 
Să stea pe loc, ori să călătorească. 

Cei multi ar 6 voit pe loc să şeadă, 
Dar împo.trivă foarte mulţi strigară ; 
Către Spăteni i11dată să purceacţă 
Ii îndemn.a· Drăghici a mia oar·ă l 
Doar · Neagul co'tilia e ~i sfătueşte 
Pe loc să .stea şi'nfr'ast chip le grăeşfe ~ 

,,Să mergeţi voi pă'n toată hasfă ţara, 
„O locuitesaşa mai dăsfăt.ţtă 
,,Cum n'am avut noi nici odinioară, 
,,Ca ha.sta n'aţi găsi I ••• Ded, dăss bucate, 
,,Eu zâc să rămânem eu.. toţi aice 
,,Şi să trăi111 o · viaţă mult ferice. 

„Că ... dec I ... Am. să vă sptm eu cu drăptate 
„Că drumul lung, zău l mia nusmi prea place l 
,,Mi s'a urât cusatâfa ţrăpădate ! 
„Mai bine e: să stăm aicea'n pace 
„Cât timp nu ne urneşte nici o silă 
,,Şi ne prieşfesa cerurilor milă. 

www.ziuaconstanta .ro 

- . 

.. 



- 129 _, 

„Deci tabăra aici 'Tămânl! toată 
,,Şi .... aşteaptă neclintită pân' ce, dară, 
tt Va trece hastă vi:eme 1u1buraiă 

' ,,Şi iar se va întoarce, p-acea'n fată. 
»lară de,.."1funcea'ncolo va să hie 
nAşa cum numai soarta noastră ştie I" 

2. Ţiganii sfătuesc cum trebue să se lupte eu duşmanii. 

Aceste vorbe Neagu de le spuse, 
Cu toţii într'un glas le aprobar:ă. 
De...-acurmezişul doar Dr~ghici se 11u_se, 
Zjcându...-le' ntâmplijri de•odinioar ă, 
Rugând să fie..-ale lui Vlad cuvinte 
Şi..=a crede'n sfaful unui om cuminte. 

Dar într'un glas strigară toţi : ,,Aici, 
„Aici cu tofi vom sta !". . . şi1i astupară 
Cuvântul infeleptului Drăghici. 
ln urmă ei pe" Brafu,,.I ascult<1.ră, 
Căci îşi deschise rostul vitejeşte 
Şi ... aşa precum urmează .... i sf:ătuieşte: 

„Amu, Yedeţi ... se poate să se zică 
„Prea bi,ne că sunteţi la f nimoasa, 
,,Că, precum văz, nu vă mai taie frica! 
»Da'n ori şi care loc vă fle casa, 
, , V oi sâ şeclefi aşa Gtt bună pază ... 
,,Vă fie mintea t9tdeauna trează. 

• ,,Că până ieri voi furăţi nişte cioare, 
„Dar azi voi sunteţi oastea lăudată 
,,Lui Vodă Vlad, hăl ce vă dă mâncar~ ! 
,,Şi dacă v'a dat harme bune, cată 
„Ca să vă socotiţi pe cât mai bine 
,,Şi să nu;rl dafi odată de ruşine. 

„Da eu am să va zic aşa pe fată 
,,Că n'afi avut nici ,ând o rânduială, 
,,Să tot vorbifi şi până dimineaţă! 
,,Vei n'afi \1ăzut că duşman duh vă'nşală ?' 
,,Tot lungul zilei gura nu vă tace, 
,,Dar să 'ncheiafi ceva ... nu prea vă place! 

„An.tete Dobr~i:ci" XJJ. (9~t 
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,,Că Vodă arme de v'a datt îndată 
ttVa frebui cu elva vă deprinde. 
,rCred .•• arma nu vă este dată 
ttOe stăpânire ca s'aveti ce rvindet _:_ 
,,Ci ca s'avefi cevaşilea în mână 
,.Când veti lupta cu oa.Stea hea păgână ! 

,,Drăpt săvă spun ... că eu ... dintr' a mea parte,. 
,,Eu o dădeam de la'nceput la dracul 
t,Pă scula basta carvaduce moarte. 
,,Dă Dada dacă nu mi„ar fi, săracul I 
„Că doară„l ştiţi şi voi : bătrânu1i tare 
,,ş· afară dă ce,ri dau, cl hrană n' are I 

,,Cu„adevăraf dorinţa dă V~ duce 
,,Să' ncingeţi armele, ia spuneţi dară : 
,,Cutn ttăbuie o hannă să s'apuce? 
,,Că • • . deh I . • . Să nu vă fa ceţi dă ocară 
,.Gând veţi da ochi cu oastea cea duşmană, _, 
,1Şi să vă taie--aşa ca la tocană I'' 

Aluncea iute se sculă.'n picioare 
Şi falnic Bo~@şmândru prinde gr~iul : 
HMăi fraţilor, că mie mi se pare 
,,Că d.ţcă n'ar avea f~_puşe scaiul, 
,,N' ar fi aşa de,ravan I ... f'}J)UŞa face 
,,Să hie hirea lui aşa pungace I 

ttLa oameni arma e ca şi ţăpuşa ; 
,,Acel ce are mâna binC1armată, 
,,Ori cui el poate să„i arate uşa ! 
,JSi biruie' ntr' o luptă' ndelungafă 
„Acela ce se simte--armat mai bine 
„Şi1a cărui arm.ă vreme lungă ţµie I 

,~Zâc doar că'ttfâi d~o armătură bună 
,,Să ne'ngrijim şi cât mai dă degrabă I 
„Da' ·mie dă dămulf p'în cap îmi sună 
,1Clî s'ar pu_fea să facem bună trabă' 
0.Şi să ne,.armăm aşa mai ••. vitejeşte. ,-,. 
,,Ei, iată, Bot"°şmândru sfătueşte : 

„Ori ce ţigan să•şi aib'o săbioată 
,tŞi' n mâna stângă . . . şti fi : o sulă lungă,. 
,,Vârtos cu dreapta taie şi omoară, 
,.,lară cu mâna stângă tot să'mpungă I 
,,Să aibă la' ndemână fiştecare 
uGătit un laţ clă frânghie mai tare. 

www.ziuaconstanta .ro 



• 

- 131 -

,,Că dacă va vedea că nu se p(?ate, 
,,Decât s'o ja mai s,ănătos la fugă, 
,,S'arunce laţul în vrăi,maşe gloate 
,,Şj,apoi, zmuncin4u„J„ ştH, vârtos, să· fugă ; 
i,Pe b' un vrăjmaş cu fes să mi,I trântească 
,,Şj pân' la tabără să•I târnosească. 

,,Cum dar vă place..-a mea părere? 
,,Şi ce.=-avefi împQtriva ei a zice ?" 
Aouma DfaJlomir cuvântul cere, 
Dar se scorneşte şi un pic de price, 
Căci Bratu'n vorba lui tot stărueşte. 
La unnă Dragomir rânji mânzeşte. 

Iar Dondu, un figan cu fruntea l.;ttă, 
Un lingurar ce ştie multe, zise 
Tot mângâindu•şi barba;i afumată: 
,,Dec 1. .. Boroşmândrutaie'n Turc ca'n clise! 
"Ba vrea săwl tâfnosească pân' acasă 
,,Pă băl cu har-mătură mai frumoasă. 

11Da'. . . fraţâlor, ahest<ta toate multe 
,,Câte,.aţj l{orb.it amu . . . nu fac o zală ! 
,,Da' dacă Ţigănia vrea s'asculte, 
"Oiu spune cum să faceţi rânduială, 
,,O.a ştîţi, o rânduial' caşa, pă dăscălie, 
"Ca să puteţi învmge'n bătălie I 

,,Zâc: Să săpaţi in jur dă Ţigănie 
,,Tot neşte groape d'ălea mati şi•afunde, 
„Că Turcii d' or veni ca repeziet 
"Orbiş să cad' acolo, să s'afunde 
·"Ca lupH cari tot îmbiă dupj pr,adă l 

D ·,1 d t· 1 s.~ d~ , ,, a,gropt e ... ve e 1. • • • a nu se va a. 

"Dec! . •. Trăbuie să t1e-=<acQperite 
,,Cu mult frunzar, cu pae şi nuele, 
,,Să nu mai poata fi deosăbite, 
„Să cad' acela ce,,,ar călca pă ele t 
"D'ăti face,:,aşa, să ştiţi cu bllllă seamă 
,,C'aicea'n Ţigănie n'avem teamăt" 

Dar iată că şi Tandaler se scoală : 
"Abasta crede Dondu căwi bâtaie I 
,,Să:şi puie capul la muiere'n poală, 
"Iară vrăjmaşul băl păgân să saie 
,,ln groapele lui Dondu chiar orbeşte ! 
,iZău, fraţilor, că Dondu bâigueşte l'~ 
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3. Dau Turcii. 
• 

Ou strigăt groaznic răsună de..-odată : 
,,Dau Turcii păste noi! ... Păgânii! ... Iacă I" 
Şi sfătuirea fu pe Ioc curmată. 
Tot insul într' acolo tocmai pleacă 
De unde vine vuetul mai mare ... 
Şi se vedeau păgânii Turci călare! 

Ci Vlad era, cu călărime-"aleasă; 
EI, ca să poată spiona mai lesne 
Pe Turci, curat turceşte· se' mbt-ăcasă 
Din vârful capului şi pân' la glesne ; 
El hotărâse ... anume să se..-abată 
Şi pe · 1a 1'igănimea înarmată. 

Ţiganii, când pe TuTci venind văzţtră, 
Au fost c,uprinşi de~o spaim' aşa de mare 
Incât li se lipise limba 'n gură ; 
Crezând că nu vor mai av,ea scăpare, 
Gu toţul despre arme îşi uitară 
Şi toţi fugeau spre tufa mai desşoară .. 

. 
Dar cum v.edeau că nu mai e'n putinţă 
Să fugă prea departe să s' ascundă, 
Ori care mai cu multă năzuinfă 
Şi 1n mare grab' acolo mi s'afundă 
"°oele zărea grămada că"i mai mare 
Şi unde alţii se'mbulzeau mai tare. 

Ca oile'n ocol se fac grămadă, 
Cu ţipete cumplite .ei s' adună 
Si ochii şi,i închid ca să nu vadă 
Cum Turcii iute vin ca o furtună, -
A:cuş..,acuş de dânşii ot să deie 
Şi dulcea viaf' a lor or să leso ie.ie I 

Iar când vrăjmaşul fu aproape 'n faţă, 
Cu tofii la pământ se şi plecară i 
Şi mânele'otinzâod, cerşiră viaţă . 
Şi fafa'nlăcrămaf.ij şi,..o ple~ară. 
V ·1 1 V ·1 T" ~ ~ d · ,, a1 eu .. .. a1 eu . . .. racnea gram a ,a; ,,1aca, 

.fi:! •• d Ţ· u • t V . . t s~ t" oe p1er e . agan1a .... at ... . arac a . 
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Doar Neicu în.tr'acele elipe grele, 
El, ~re fuse'n tăr:i deosebite 
Şi care'n minfe.,.avuse ,nulte socofele, 
Cercat fiind şi de mai mari ispite, -
El strânse doi },j).tfâni şi bărbăteşte 
Păgânilor cam astfel le vorbeşte: 

4. Neicu cere'r,durare. 

,,Domnilor Turci, deh t • ~. Să vă fle milă 
„Dă Ţigănia noastră, că•i săracă l 
,.Că nu dă vo0e bună, ~i dă silă, 
HCa -doar mai rău cumva să nu petreacă 
,,A trăbuif cu harme să se'mbrace, -
tlZău, dă nevoie ! .. , Nici n' avea ce face ! 

,,Iertafi'lle şi hmişoar4 să v'ajufe, 
,,Multî ani Mernef al vostru să trăi.ască ! 
HUifate hie helea vremi trecute l 
0Că .ză,u 1, .. Şi 't'i:fuhamd să ne trăsnească 
.,Dac'om avea o vin~ într'ahasfa .• . 
,,Ci iacă : au căzui pre noi năpasta I 

,.Tot Vodă"Vlad a hăstora,i de vină, 
,,Lui, Dumnezeu hăl mare să,,.i plăieasc_ă ! 
,,El ne,a băgaf aşa de rău în fin~! 
,,Dar biata ni;;>astră ,vifă fig'ănească, 
,,Să şfifi, trăia cu toată lumeln pace;,! 
,,Şi zău că bătălia nu..-i prea place !" 

Văzând afâta lipsă de ispravă 
Şi"'afâfa figănească· mişelie, 
Vlad,,.Vodă porunci : făr' de zăbavă 
Infreaga oasfe gafa să se fie 
Şi când s'or da semnale de băfaie, 
Să scalde crud în sânge'n.treaga laie. 

Ţiganii, când au înţel§!S a<:esfe, 
Au şi slăbit la inimă de frică : 
Ici unii leşinară fără veste, 
Iar alţii colo ca trăsniţii pică, ,....; 
Şi unii plâng cu,adâncă suspinare, 
Şi gem cumplit cu foţi 'n gura mare. 

www.ziuaconstanta .ro 

• 

• 
• 

• 



• 

• 

,..... t34 _. 

ln voia tristei soarte ei se lasă ; 
Doar singuT Neicu încă firea•şi fine, 
Ce•i dr,ept. cu faţa galbenă şi trasă ; 
Din când în când trăgând adânci suspine, 
El înc' odată pliscul şisl deschise 
Şi'n toată desnădejdea tot mai zise : 

,.Deh r ••• Nu vă lăcomiţi la l'igănie, 
„Că numai Dumnezeu îi ştie traiul r 
.. Averea · noastră toaf a voastră hie, 
:• Vă dăm cămaşa dă pă noi şi straiul, 
„Dar voi să ne lăsaţi ca mângâiere 
tlOoar viaţa . . . copilaşii dragi • . . muiere ... 

.,Ştiţi că 1.'fganii şi la voi, săracii, 
,,_Trăiesc ca vai dă ei, numa dă'n milă, 
uCă fac şi slujbe şi plătesc haracii. 
„Da' noi făcufătn hasta numa'n silă l 
„Să ne ierlafi acutna doar odată 
.,Şi să vă ierte Maica preacurată.? 

„Şi ce folos de•acolo doar vă este 
,.De ne,afi lua şi dulcişoara viaţa, 
„Si de,ar rămâne bietele neveste 
,,Cu hăi dănciuci mititeluşi în brafă? 
„Noi om muri. desi scris aşa, dar ele 
.,Purta.Yor după noi o lungă jele" 

VI-ad Vod' acuma însă nu mai . poate 
Mai mult· s·ă steie fără să .zâmbească : 
Şi râd cu el şiragurile toate · 
Cu hohote de•aceasfă tigănească 
lnfăptuire•aşa de minunată, 
Incât îi merse faima·n lumea toată. 

5. Tflanii st! văd păcăliţi. 

Iar Neicu tot ar mai fi vrut să zică, 
Vlad Vodă insă J,a curmat : ., Văd dară : 
,,Sunteţi mişei şi oameni de "imic~ t 
„Cu•acest curaj luptaţi voi pentru ţară l 
... oe ce v· am dat eu c;are cu bucate ? 
„ Văd c1 aţi rămas tot cioare blestemate I 
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,,A.m să vă iert eu şi de..,.această data, 
,,Dar, de se va'niâmpla şi..,.a doua oară, 
,.Voiu trage'n ţeapă Ţigănia foată ! 
,.V.ă spun : aceasta glumă nu vă pară ! 
,,Vlad V<.,dă Ţepeş este..,.acel ce zice, 
,,Acel ce stă cu voi de vorb' aice !" 

Ca dintr' un somn Ţiganii se treziră 
Şi cunoscu.r' atunci inşelământul. 
Ori care dintre ei adânc se miră : 
Murilenii. .. cum de şi..,.au schimbat veşmântul? 
In timp ce Ţigănimea se mira de:,raceasta, 
T of bietul Neicu,,şi mai înalţă creasta : 

„Să ierfi, Măria Ta, dar ... n'avem vin~ f 
,,D~am fl ştiut că nu sunteţi păgânii .•. 
,,Nici Benga nu credea că pot să vină 
,,Pă noi, cu f'eS turcesc pă cap ..• Românii 1 
,,Avurăfi parte, zău, d' o bună soarte, 
,,Că altfel se putea'ilfâmpla chiar moarte!" 

Vlad Vod' a râs cu inima curată 
De.:această figăn~scă nătângie 
Pţ care el o prevăzuse toată. 
In urmă porunci lor cu tărie 
Cât mai. degrabă drumul să.«l apuce 
De vor s;i le mai dea ceva să'mbuce. 

6. Parpanghel află despre soart,i Romicăi. 

Parpanghel, îmbrăcat în haine bune, 
Cu arme de viteaz, înflăcărat, 
Strunindu„şi calul cu porniri nebune, 
Pe lâng'un sânger a descălecat. 
Voia să..,.şi taie..,.un băţ, dar 'în tăcere, 
Din tufă iese..,un glas de grea durere : 

. 
„Să nu mă frângi, te rog r ... Mă lasă'n pace l 
„A.ici dorm eu, Parpanghele iubite r 
„Trupşorul dragei tale.:aicea zace r 
„Tu vei ajunge vremuri fericite 
,,Şi .... o dragoste mai bună mi fe,raşfeaptă, ......, 
„A fost cu mine soarta prea riedreapfă J 
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,,D~ Boroşmânclru când fusei răpită. 
„L-am pphtQrit S-ă steie•o ţârişoară 
,,Să mai răsullu cole~ sub răchită, _, 
,,De•Qdată Turcii preste noi coboară, 
„Iar Boroşmândrq m'a lăsat pe mine 
,,Pe seama celor lifte mult haine ! 

,,lubiftd meu, eu c.ţre numai ţie 
,,Şi doar lui Boroşmândru dat•am voie ... 
,,Ştii adică. • . li! mândr..a•mi feciorie. '" ' 
,~!lară ei în silă şi'n ne.voie, 
„Mă'ntinseră pe d.os ca şi pe fată 
,,Pân' ce"am rămas aicea fără viafă. 

,,Apoi o măgărijă'ntr'aripată, 
„ Trecând pe•aicea, o văzui căMtlli face 
,,O groap' . adâneă, fărâ de lopată, 
„Ca nu cumva o flată d'a raface 
,,Să1mi rează vr'un osut dintr ale mele, · 
,,Făcu să crească tufa de nµiele l" 

Cu•adâncă scârbă, dureros, ascultă 
Parpanghel a iubitei rea'ntâmplare; 
Rămase ca'm~it _şi vreme mulfa 
Simţi că inima•i zvâcneşte tare. 
Şi.'n urmă, izbucnind îndurerat, 
Un râu de•amare lacrimi a vărsati 

,,Tu eşti, Romică dragă, muli dorită? 
,, V a ileu 1... Vaileu t. .. Oft... Ticălos dă mine t 
„Ce groaznio-grea mai fu a ta ursită J 
,,La ce săami chinui viafa fără tine ? 
,,Ci firul zilelpr acum lS'oiu rupe, 
,,Că vre.au aceeaşi groapă să ne•astupe ?" 

Zicând acestea, sabia şi•o seoase 
Şi vru gâtleju'n două să şi•l taie; 
Cu farmec trupul însă i.:l legase 
Brânduşa, mama lui, iar în războaie 
Nimica nu putea ca să•l atingă, ,...., 
N'ar fi putut un om ca sâS'l învingă ! 

Deci sabia•i aluneca la vale 
Ca pestec.,.o platoşă nestrăbătută ; 
Parpanghel se pierdu sub greaua•i jal~ 
Şi mult timp gura îi rămase mută. 
Cu inima de lemn, nimic nu simte ..• 
La urmă par'că şi•a ieşit din minte. 
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Strângându ... şi bine calul, el aleargă 
Atâta cât în lat şi'n lung se vedet 
Cruciş şi curmeziş câmpia largă, ,....., 
Ici stă pe loc, iar colo se repede 
~u ochi sătbateci, parc'ar fi o fiară, 
Răcneşte, spumegă turbat şi zbiară 1 

• Când vede,o tufă, strigă de departe : 
,.fa stafi, tâlhariltlr fără de lege, 
„La toti am să vă dau o crudă moarte t 
„ V oi„ suflete păgâne şi pribege I 
,,Dar, de,mi redaţi voi iarăşi pe Rorqioa.,. 
,,Vă 'ncredintez că nu vă fac nimica 1" 

Deci, nebunia 'n capul lui puiază ; 
Şi'n urmă, şi'nainte i se pare 
Că vede pe Romica, dar cu groază 
De dânsul iute fuge pe cifrare, 
Şi .... ori cât la fugă calul şi'ntqeşte, 
Iubita=i fuge şi ~i bărbăteşte. 

Din goana lui f erbinte se trezeşte 
Şi strigă cu durere: ,,Dulce Zână, 
,,Nu mai fugi 1. .. Un pic mc!i z.ăboveşte, 
,,Eu sunt iubitul tău, tu„mi eşti stăpănă .. _ 
,,Să mergem iar la Ţigănie.=acasă, 
,,A:şteaptă.-mă,, Romica mea frumoasă t 

· Ce rău ai pus piciorul p 'astă cale 
Parpanghele ! ... Nu merită o fată 
Atâta plâns nebun şi,atâta jale l 
D~r cred că este vremea, de:astă dată„ 
Pe Iştoe să,,} vedem cum vitejeşte 
Cu Bucur prin păduri călătoreşte. 

7. Păţaniile lui Becicherec. 

Viteazul nemeş, lştoc, merse iară 
Intreaga zi cătând vr'o mănăstire; 
Dar Bucur nu mâncase pân 'pe seară 
Şi la stomac simfea o grea lihnire, 
Sfârşit de foame, chinuit de sete, 
Ne mai puti1nd răbda, pe loc el stete •. 
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'$i•aşa către stăpân vorbi cu jele : 
„Mergi sănăto,.s, Jupâne, mergi cu bine I 
„Eu nu mai pot I Cum s'au sfârşit cu•a mele 
„Săr,mane zile, 'ărăcan de mine t 
„Ori, ce păcate m'au adus pe•aice 
,,Să ,m1 termin zilişoarele voinic ?" 

,_, ,rCe•i, Bucure, 'CU tine? ... Ce te doare?'' 
....- ,,O foame grea la inimă mă frânge ! • 
Şi matele în mine ard şi,mi pare 

· Că Oltul seteasrni n'ar pufea•o stânge!" 
Şi'n iarbă cade fără de vârtute ! 
I4r [.ştoc sare jos, vrând să•i ajute. 

Din fericire işi aduse•aminte 
· Că'ntr'o desagă a luat de•acasă 
Un bulgăr greu : pogace de plăcinte, 
Ba şi rachiu într'un clondir luasă I 
Deci, repezindu,se la cal, pe dată. 
Dă jos desaga şi cu grabă cată. 

l'ntinde 'ntăi clondirul : ,,Na, sărace 
'Si bea de•aici şi vezi de mi te'ntramă !H 
Apoi îi dă dărapul de pogace 
Pe care şisl legase·ntr'o năframă 
Dar,, cum era cu mafele•opărite, 
Din sticla cu râchiu mereu înghite . 

Nici nu gândea băutul să"'l încete 
Pân' nu va fi golit cu fotul vasul, 
Până'rttr'afâta fuse fript de sete . 
A.cum Becicherec îşi strâmbă nasul : 
,,Ho, măl.. Nu mai gândeşti să•mi laşi şi mie?" ... 
. Şi,abia de•i smulse sticla cu rachre. 

„Eeeeh ... chiu!" ... Şi Bucur face:o-o strâmbătură 
Cu faţa'nlăcrâmafă de rachie; 
Cu palmele se ,şterge•apoi la g«.ră, 
Simţind Îil suflet mare bucurie. 

"Vârtos şi grabnic mâncă din pogace.., 
[ar gura vorbăreaţă nu•i mai tace. 

„Drăg\,lf stăpân t.. .. Hej ! ... Cum o să se ducă 
,,ln largul astei lumi a noastră faimă ! 
„Cre~eai balaurul ca o, nălucă 
,,Să fugă el de noi cu""atâta spaimă? 
,,Eu mă temeam eă vine să oe'mbuce, 

_,,Dar el pieri ca diavol ul de cruce I 
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.,,Ce rău îmi pare mott că nu rămase 1 
„Mi,,.1 jupuiam aşa cum se cuvine 
,,Şi•apoi topiam şi căl'nurile•i grase, ,..... 
,.Untu.ta mi=o purtam cole?, cu mine; 
„De tvai fi uns cu ea pe la picioare 
„Ţi se făceau ca pana de uşoare l 

,,Că nu•s solomonar, au cine,...ar zice? 
,,Ce teamă le•ar fi fost la tofi de mine ! 
,.f.'ăceam la grâie, ca să n q se :strice. 
,.De piatră, sece.tă, ori ploi· haine! 
,.Mi,aş fi umplut o' pung' aşa rotundă" 
Dar Nemeşul pe gânduri se cufundă. 

·Cu Zâna'n vorbă până ce se dase 
Şi până ce pe Bucur să,,.l împace, 
De groaznicul balaur îşi uitase 1 
~µ-aceasta'n inimă ce rău îi face! 
De ce nu l•a gonit el mai deparfe 
·Ca să•i fl dat de:sâvârşită moarte ? 

Deci dânsul, căire Bucur, cu mâhnire 
Se'ntoarse şi grăi 'aş-a: ,.Vezi· dară 
,,Oe mi•ai făcut cu•a ta'ndărătnicire? 
,,Eu mă'ntorceam după balaur iară, 
,J)e nu,...mi sminteai cu•avana•fi văicăreală ! 
,.Tu, bouh~i făcuşi să,...mi uit de bală !" 

. Şi iar o lungă ceartă se'ncepµse 

.Ş.i .şe ·iscă'rure ei o şi mai grea gâlceavă; 
Aminte Bucur iarăşi îşi aduse 
Că p.oate fi vândut făr' de ispravă: 
,,Mă pofi, stăpâne, ca pe.ro vită vinde t~· 
Aceasta Bucur n' o putea cuprinde, 

·········o. , .... ~.9 .... 
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CÂNTUL AL ŞAPTELEA 

Becicherec ,şi Bucur iar discută ; 
Făcut acum boer pe jµmălaie, 
Cu diplomă tocmi.fă'ntr'o minută. 

• 

Şi BuEur pe Stăpân din greu îl scoale. 
Ţiganii însă şi.=-au uitat de frică 

Şln vitejie armele ridică . 

• 

• 

, 

• 
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t. Bucur ajunge boer. 

Nobleţe sfâ.nfă şi adwărafă, 
Tu care..-ai coborâf azi în bordee, 
Nu ... i cu pufint-ă vremu· de•alfă ~tă; 
Căci meri.tele tale nu se'nchee 
Cu niscaiva hâr:fii sau pergamine 
Şi n'ai la bază vi:ednkii sfreine I 

Noi ş.fim că lucrurile Încâlcite 
lnVe stăpân şi sluga lui rămase t 
Zicea baronul că iobagi,Şs vite, 
far Bucur asfa nu putea s'o lase; 
Cu mult curaj ii spuse drept în barbă, 
Că n'a văzut iobag să pască iarbă. 

• 

,....., ,,Sf ăpâne„ asta nu..-i deloc dre~te, 
,..De..-i vorba să mă faci să,mi pierd sărita I 
,,Vă pot iobagii oare duce'n spate 
,,Cu„aceeaşi nesimfire ca şi vita? 
- ,,Noi v'am supus prin luptă pe vecie ! 
,,E drepf să duceţi şi mai grea robie l" 

- ,,Dar ce sunf~m acuma noi de vină, 
,,Strămoşii dacă n'au ştiut să lupte?" 
,....., ,,Sunfefi V a1ahi şi minte:iravefi puţină 
„De ·ce,...afi purtat răsboaie ne'nfterupte 
,,Şi nu v'ati fost supus de bună voie? 
„Purtaţi de.=-acum şi jugul de nevoi~" f 

,- ,,Dar rogu.fe, cu drept să:mi spui, stă{)âne) 
„ce ... ar fi de vine unul ca să,..fi zică 
,,Aşa ca din senin : ştii fu, j upâne, 
„Că un strămoş de.=-al tău luă, de chică 
,,Pe until din strămoşii mei? • • . Hei, iacă, 
„De.=-aceia mâna mea acum le freacă I 

„Şi.,..aşa vorbindu.sJi el, să mi ie bată 
,.Ştii, sănătos ! Ori bine.=-ar fi, cu cale?" 
Baronul nu pufu răspunde'ndafă. 

• - ,,Hei, Bucure ! ... vorbeşti foi d'ale tale t 
„La vârsa asta n 'ai un pic de minte t 

• ,,Indrugi mereu dobi.toceşfi cuvinte l 
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,,E una fof ce spui şi alfa este 
,.Robia care şi la prunci rămâne t 

• 

,,Dar fu, Valah, poţi ~i ce'nseamn'acesfe, 
,.Când nici ·nu p,oţi .cdi măcar?" -,,Stăpâne",. 
A spus mâhnii iobagul i „dracu şfie 
,,Ce cartea legii voastre ne mai scrie !" 

De,odată, dintre fufe şi nueJe 
Le :sare'n fafun călăreţ năpr~nic. 
Pe trup voinic lucesc armure grele, 
In mâna dreaptă tine,un paloş groaznic ... 
Baronul stâ spre el cu fata'nfoars.ă 
Şi•abia de•şi du.ce mâna către cioarsă. 

Le sfrigă el : ,. Tâlhari fără dă lege t 
„Cum mi v'a dat arhanghelul în mână l 
uSă•mi daţi iubita, că de nu, s'alege 
,,Din stârvul vostru praf doar şi ţărână Jf" 
Ins' a lui lştoc spadă mult vesfifă 
Nici nu ieşi din teaca•i ruginită. 

Protivnicul îi dete ... .,0 lovi.fură 
Puternică în chivăra miţoasă 
Tăindµ•i peste fund 0 largă gură. 
Iar pân' ce Iştoc suliţa să•şf iee, 
Veni şi Bucur ajutor să•i dee. 

Cu paloşul izbi odată bine 
ln înspumatul cal chiar peste şale. 
Nu•l mai putu nici călâretul fine: 
Focos, muşcând înfr'una din zăbale, 
L•a dus· pe•esfaş departe, fără voie, 
Scăpând pe lşioc de la grea nevoie. 

Baronul cată lung şi mult se miră 
De~acesf curaj, dar mai ale.s de fuga 
Prin care cal şi cavaler pieriră. 
Şi'n fimp ce c'ătre cer se'ndreaptă ruga„ 
Alături Bucur nu mai confeneşfe: 
De cruci şi multe sfinte pomeneşte. 

Cu ochi duioşi spre dânsul Işfoc vine, 
Cu dragoste lovindu•l pesfe spate, 
Ii zise : ,,Astvmi place t • • • F oarf e bine l 
„N' o voiu mai da nici pentru o cetate 
.,Pe10 slugă care este1aşa vitează, 
,,Incât şi contra zmeilor cutează l .•. '' 
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Dar celăla rămâne gură cască, 
Apoi zbucneşte' n râs pr.elung de.,.odată :; 

, ,,Tâlharul, ţi{<' făcut o gură'n cască!" 
Bar.onu.,..şi drese chivăra pe d.ată 
$i iar şi.,...a'ntors privirile duioase 
Cttăind cam astfel slugii credincioase:. 

„Eu mult mă tem ca nu cumva să fie 
„Acesta zmeul cel hapsân ce ţine 
„Pe scumpa J\.nghelină în robie l 
,,oe ... ace45ta a. sărit a;şa la mine 
0Şi.,.a vrut ca să.,.mi doboare biata viafă, 
,,De, nll.:'I goneai cu mâna ta'ndrăzneaţă r 

,,Măi Bucure, stai drept! Oe-=acum nainte 
,,Nu eşti iobag, ci chiar fecior de curte .. -
.,Şi pentru c'arătaşi atâta minte, . 
,,Să porfi dulamă peste haine scurte l 
.,Oe:.eacuma'ncolo te numesc fârtate, 
,,Fiindcă ~ti boer pe jumătat~ !". 

Iar sluga mulţumi cum s,e cuvine, 
Si dap'urt gât mai straşnic de răchie, 

- Işi înşeuară caii şi mai bine 
Şi iar purceserf n călătorie. 
Au mers mereu nainte pe cărare, 
Mai mult per pedes, mai pufin ~ălare..-. 

Ciudata soartă vru s'ajungă'n locul 
Pe care Ţigănimea poposise, 
Când, prin tufiş, avu din nou norocul . 
Să vadă cavalerul ce..,-1 lovise 
Tăindu..-i chivăra mifoasă'n două, 
El prinse pala' n mânile..,.amândouă. 

Si fântuind pe duşmanul din 'faţ~, 
Cu ochii înroşiţi de rlzbunare 
Se hotărâ să nu,,-{ mai lase'n viaţă. 
Dar Oucipa!, şoldit, abia de sare, 
A.şa că cel voinic ce forfeca'n nuele::. 
A dispărut pe drumuri şi mai grele~. 
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2. Ţiganu luptă cu Turcii adevăraţi. 

Vlad V odă şi c.u ceata..-i prefăcută 
ln bună pace pe Ţigani lăsase. 
Dup 1 o' ntâmplare,..aşa de ne--aşteptată 
Mai tot cioroiul împetrit rămase. 
De şi prea multe..-ar fl avut să zicăt 
Uitară totul în grozava frică. 

Târziu de tot li se înoarse iară 
Curajul ce..-1 uitară după uşe ; 
Când călăreţii tnu1t se depărlarăt 
Cu prafu'n capt 'iar alţii cu cenuşe, 
Ca iepurii scomiţit aşa ieşirăt 
Uitând avana frică . ce•o păţiră. 

Muţui atuncea rupse..-aşa tăcerea : 
uDă ce nu mai venifi hacuma'nco.~ce, 
ttVifejilort să v'arătati puterea? 
,.Dar vouăt păcătoşilor, vă place 
>:)Ca să veniţi furiş; cu'nşelăciuni 
"Să speriaţi pă pruncii dă' n tăciuni !" 

La aste vorbe Ţigănimea toată 
C 11rajul cel mai mare'n inimi prinse ; 
,Ja mai venifit bătu..-v' ar să vă bată !u 

• 

Dar Vlad cu.,,ai săi de mult din zări se stinse, 
Iar altul nimeni nu veni, pe care 
Să1şi poată stinge râvna lor cea mare. 

Ot de„ar fl curajt de„ar fi virtute 
Cu vorbele aidoma'n măsurăt 
Ot câte zeci de oamenit câte sute 
S'ar bate crâncen numai printr\, gură! 
Şi..-acel'ar fi viteazul cel mai mare 
Care..,~r ~vea şi gura cea mai tare! 

Omar Paşa în vremea asta vine 
Cu multi ostaşi păgâni să iscodească. 
Aşa cum la războaie se cuvine ; 
Dar dete peste oastea figănească. 
Un bun prilej acuma li s'arată 
Ţiganilor ce vr.ură să se bată. 
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3. Ţiganii, grezând că-i tot Vlad; dau năvală. 

Când au văzut l'.iganii de departe 
Că dau spr,e dânşii oştile barbare, 
Au fost cuprinşi ca de flori de moarte 
Şi,,,-au .tremurat sub greaua'nspăimâmare. 
Ci Boroşmândru glasul şi;;l ridică ; 
Un sfat baros cu mult curaj răspică : 

;,Tof omul să m'audă şi'nfeleagă 
,,Că peste noi Vlad„Vodă iarăşi vine, 
,.Ca să mai facă doar aşa o Şijgă, ~ 
,,Dar fiţi bărbaţi, şi să vă ţineti bine! 
,,Să nu mai daţi napoi cu una-"două, 
,,Că nu vă scoase Ci'Oara ieri din ouă l" 

Această votb'a mers din gură'n gui:ă 
Şi:a străbătut întreaga Ţigănie, 
Fiind Ia .toti o bună' ndemnăf ură ; 
Strigau încât. cei morţi RUieau să'nvie. 
Ori care'n repezeală se'narmează 
Şi'n luptă fiecare'n.tâi cutează. 

Şfn fimp ce se gătesc pe apucate, 
Aproape chiar de ei Omar sosise ;, 
Privind foiala tigăneşfei gloate, 
EI •şi opri armata şi trimise 
Câţiva să i s'aducă lui nainte, 
Să"'i cerceteze numai din cuvinte t 

1n vremea as.ta laia cea voinică 
Le şi ieşise întru'nfâmpinare ; 
Părea că n' ar fi cunoscut Ce-"i frica, 
Atâta fu curajul lor de mare! 
De vuiete, de vorbe şi strigare 
Puternic clocoti întreaga zare. 

Şi năvălind cu totii dintr' o parte 

• 

Spre Turci, au f9st şi~gata să-=i lovească; 
Parpanţhel îns'apare şi-"i desp~rte, 
EI care n rălăcirea,,.i nebunească 
Sărea din întâmplare ici şi colo, 
Ca dup'o clipă să dispară'ncolo. 

„Analele Dobrogei" XJI, 19lt 
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Iar Turcii, când zărir'atâta gloată 
Că vine contra lor şi cu fărie, 
Şi peo-Argineanu'n haina..,.j fermecată. 
Nici unul lupta n' a mai vrut să ţie, 
Ci'ntr' o clipita s'au întor,s şi'.ndată 
Fugiră către mar:ea lor armată. 

Parpanghel însă după ei alungă, 
Dar vai 1 Ce clipă mult nenoroci,tă ! 
Sărind călare peste.c'O râpă lungă, 
Căzu , 1oinicul fără de ispită 
Cu capu 'n jos în baltă puturoasa, 
In .timp ce calu.:ri fuge, nici nu"'i pasă! 

_ 4. Becicherec dă peste Ţigani. 

Din urmă ia:tăt ceJ din Untm,,.Haza 
$~nlâc:şontâc pe Ducipal soseşte ~ 
Măcar că şva luat .el toată paza, 
Hainul zmeu; pe care.c'I urmăreşte, 
Ca printr'un farmec i"'a perii de..,.odată 
Şi„acuma în zădar mer"'u îl cată. 

Cu gândul după zmeu, nici nu zărise 
Că este'nconjurat de murga laie 
Şi că pe Bucur chiar il poticnise, 
Şi..,amenintau cumplit că vor să""l taie 
In ~cazul când pe loc nu v.a răspunde 
Ce fel de oameni sunt, şi sunt de unde ? 

Frătutul, biet, n'avu ce să mai facă; 
S1ătu un timp C\l mintea zăpacifă ; 
Acum pe toate le băgase1n teacă! 
Dar ii veni ideia fericită 
Ca să le zic'o vo.r.bă foarte bună 
Ce altfel s'ar mai zice şi minciună : 

· ,;Sunt scutier la omul cela mare 
,,Pe care hăt,,.colo, ,..lvedeti nainte; 
,,Patronu"l groaznic de cumplit şi· tare ! 
,,Când îl cuprinde furia fierbinte, 
,tEl taie oşti întregi, nenumarate ! 
nBa co bala uri şi cu zmei se bate 1 
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„ Şi· de mai vreţi ca încă să se ţie 
,,De gât a voastr~ negre căpăţâne, 
„Ori care'n faţa lui plecat să :fie 
,. Şi să:.l cinstiţi cu sare şi cu pâne, -
,,Dar asta pân'ce fQana nu:1 apucă 1 
,,Altfel vă sfarmă capul ca pe,,.o nucă!" 

(n Jimp ce astfel Bucur se făleşfe, 
Patronul lui într'ajutor n.u.,,.i vine, 
Ci spada şi,:-o învârl-e voiniceşte 
$i de departe glasu ... i tună : ,,Cine 
Să stea· mpo.triv.a mea rl mână piaza ! 
Eu sunt ... Becicherec.~. din ... Umm..-Haza !1

' 
. ' 

Iar la dndata lui îmbrăcăminte 
$i mult mai mintmata"'i armătură, 
$i mai ciudat stmar'a lui cuvinte. • 
Nici vorbă că Ţiganii foţi crezură 
PQveşfile ce Bucur le'nşirase. 
T oti dau napoi, drum · liber ca să lase. 

Plecândwşi capul, ei ingenunchiară, 
Ba s' aµ. rugat şi pentru iertăciune ; 
11Iertafi să Jlfi din parfe.=mi de-"'astă dată, 
,,Fiindcă văd a voastră . plecăchme I" 
Le.:ra zis viteazul : ,,Mergefi dar cu bine l 
,,Fârtate B1tcur, .stai mai lângă mine l" 

In urma lui balaurii s~ miră 
De o făptur'aşa de minunată ... 
Ş'i cum şi ceialalţi Ţigani sosiraă, 
Cei ce-"'au gonit a lui Omar armată 
Şi cari'n· so'Coteala mintii proaste , 
Credeau c'au alffl\gaf mtmfeana oaste, -

Şi ei privesc cum Nemeşul se duce 
Şi unul sp1me altui la ure·che: 
„Cum tava dă aramă ... i mai străluce I 
,,Ce barosană..,., chivăra ha veche! 
,,Si ce cumplit d'avan o hi'n mânie! 
,,Când nu se teme el dă nici o mie". 

Aşa din ochi prelung îl petrecură 
Pân'se pierdu prin· fufele vecine; 
Apoi cu straşnică chiuitură 
Sărbătoriră biruinţa bine ; 
Tar dac'ajunseră în Ţigănie, 
Au desfundat o bute de răchie. 

• 
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5. Ţiganii sfătuiesc iarăşi. 

• 

• 

Acel la care ,tine mult norocul 
Dormind îi cade para bună'.n gură ! 
Al lui a fest, de bună seamă, jocul ; 
J:iganii însă nu o pdcepură, 
Căci ţocmai când Omar cuia ,sa ordie 
V oia s' omoare' ntreaga Ţigăni 0, 

Vlad Vodă şi cuiarmata sa voinica, 
leşind fără de veste, îi năvale ; 
Pe mulţi din ei îi taie şi1i dumică, 
Pe10mar îl strâmtorează într'o vale 
Şi1l bat~aşa de răn, încât rămâne 
Cu mai nunic din oştile păgâne. 

Ţiganii Însă au /Crezut nainte 
Că ei pe Vlad la sigur îl bătură. 
A.eum · şi Drago»1ir şi•aduc,Qaminte 
Că bineiar fl să le mai dea o gură·. 
Văzând că'ntreaga laie îl priveşte, 
Ridică pliscul sus şi1aşa grâeşfe : 

,,'fâgani viteji! ..• Eu zâc ~ întăi dă toate 
,,Ar trăbui o lege să s'aşeze, 
„Dă trăhue noi sâlnic a ne bate 
.,Cât timp avem în cap şâ noi minţi treze! 
„-Ahasta oare n' ar putea să hie 
,,Să1şi aibă şâ ţâganul o domnie ? 

,,Dă ce dar Vod'aice ne trămisă? 
,,Dă ce neiau pus şi harma la spinare ? 
,,Dă ce ne1 au dat potop mălai şâ clisă? 
,,Aha:sta trabă . . . ştiţi voi cum îmi pare ? 
„Eu cred că noi suntem aiee 
„Ca lor să nu le facă TurcU price I 

„A:h~şfi păgâni cari iau ~enit în f ară 
,,Şâ rău dă'n orice parfe10 năpădiră, 
,,Nu păntru noi haicea se'ndesară, 
,,Ci păntru Vlad şi1ai săi Munfeni s.osiră ! 
,,Ei cată dar războiul să,l înceapă, 
,,Că ei p'-a1âfia Turci i1au tras în ţeapă ! 
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„Acum ••• ia zâcefi voi curat: au cine 
uE„aşa. nebun şi•atâta fără minte, 
,,lnc-ât să•şi bage'n suflet ditai spine? 
,,Ori car~ dintre voi să ia aminte : 
„ln Turci a da năvală cu tărie 
„Ar h.i pă noi • curată nebunie I 

,,A ne scula noi preste stăpânie ••. 
„Că nici aşa nu prea ni se loveşte I 
,,Ar hi din partea noastră mişelie 
„Să tăbărâm pe hăi dă ne hrăneşte I 
"Ori într'un fel, ori halful dac'om face, 
„ V aileu-vaileu de,,.a noastre piei sărace t 

,,Aşa dar nouă nu ne mai rămâne 
,,De cât să ne chivernisim în pace, 
,,Gri;intlu,,.ne· dă astăzi până mâne 
.,Să nu lipsească gurii dă mântare l 
,,Şi să lăsăm războaiele cumplite 
,, Pă sama neamurilor odihnite ! · 

„Da 'ce folOi\Se ·vom avea d' aciea 
,,Dă birue ori Turcul ori Munteanul? 
„Pâ noi. doar numai cazna şâ robia 
„Ne,.,aşteaptă, căci aşasi ·sortit Ţâganul l 
„Haici ca şi'n bea ţară păgânească 
„El tot va trăbui c~, să slµjească 1 

D r E t' h' 'h· ,, ec . . . . · u soco c ar 1 aşa mai g ine, 
,, Ca şă ne tragem noi în sus la munte, 
„Să n"'aşteptăm aicea Turcul. care vine 
„ln sâi:tgişorul nostru să se'ncrunte l 
„Cetatea Neagră cred că este Io.eul 
,,ln care ne vom aştepta norocul I" 

Când Dragomir îşi termină cuvântul, 
Tăcură fofi înqehingată vreme, ,....., 
Deplin rosJindu,,.şi astfel crezământul I 
Şi alţii începură a se t-eme 
Că Turcii ar putea să năvălească~ 
Să'nece'n sânge şatra ţigănească. 

Se ridică şi Balaban cu grijă 
Şi cam într'astfel rostul ş~l deschise : 
„Acel ce n'are mintea mult ponivă 
,,Va şti ce=-i dă făcut acum, nu vise; 
„Acela trăbuie să şi'nteleagă 
„Că Vodă Vlad cu noi făcu doar şagă I 
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,)Au • -. ~ socotirăţi voi că el nu ştie 
„Cu ce putere mare Turcul vine 
,,Ca să ne puie fara sub robie? · 
,,Şi dacă V odă ne"",a vrut . nouă bine, 
,,Dă ce ne„annară făr'a noastră voie, 
,,Dă '"-ât ca să ne bage la nevoie ·'! 

,,Când Turcii vor voi ca să lovească, 
,,Intâi sit stea 'Ţâganul la năvală ! 
11La dosul nostru -vor să se ferească, 
,.,Şî'n urmă, fără nici o osteneală, 
,,Pă Turcii rău slăbiji , d 'a noastră moarte, 
,,Uşor să..:ri poată bate .' .. ştifî ••. la toarte ! 

„Sli"'111i zâcefi vei l Da păniruce s.'ascunde? t 
,,Dă ce nu"'i nici picior dă om în sate? 
,,Toti au, fugit, dă nu să ştie unde, 
,,Ducând cu ei potopul dă bucate ! 
,,Văzut""ati voi, mergând amar dă loc, 
,,8umva găină, om, sau dobitoc? 

„Cum dar aţi vrea să nu putem noi crede 
„Că nu suntem mânaţi curat la moarte 
,,Ca nişte boi ... mişelnice cirede? 
,,Oh! ••. Oh I. •• Cumplită şi amară soarte ! 
,,,In două sufletul mi să dăspică 
,,Dă mare jele . . . dă bănat . . • dă f:rică. 

,,Dar ascultaţi şi sfatul ineu cum este 1 

,,S' alegem doi bărbaţi dăn cei cp minte, 
,,Să meargă ei ,şi să ne,,,adu€'ă veste : 
,,Vor hi dăparte Turcii înainte? 
,,Iar d1om vedea cumva că nu-"'S dăparte, 
,,Noi s'o şparlim pă dată~n altă parte! 

,,Că dă n\,m face.,,.aşa, pierim dă tot, 
,,Nici n'om putea g~si altcum scăpare ! 
,,Cât dăspre Vlad •• ~" aici strâmbă din bot, 
,,Să lupte el cu gura lui ha mare, 
,,Da nu sa'n.şele biata Ţâgănie ..• 
,,Dă are'n suflet pic dă omenie!" 

Când Balaban ace;ste vorbe zise, 
lşi şterse· năduşeala de pe frunte 
Privind ~um adunare.a le primise i 
Iar Voevozii, toţi cu bărbi cărunte, 
Au întărit cu semn din cap sau gură 
Bătrâna şCnfeleapta'nvăţătură. 
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Oi numai Tandaler p.t semeţie 
S'a mai -sculat: ,,0, cât sunteţi fricoşi !· 
,,s~ vede că sunteţi dăn • . • 'fâgănie ! 
,,Că inul± mă mir dă voi, cărunţii moşi, 
„Cum ascultarăţi cu aşa răbdare 
,,Vorbind dă frică şi dă spăimânfare? 

... 

,,Noi să fugim? Dar încob-0? Şâ .• ~ unde? 
,,Da pănfru ce ? Sau poate vă e friiil!ă? ! 
,,Acel ce trămură, 'să poate,ascunde ! 
,,E codrul ici ! Da, . . căruia voinică 
„In sânişor o inimă îi bafe1 

,,Ahăla stă pă loc atât cât poate l 

„Au n'afi văzut cum am luat izbândă 
,,Pă Turcii cari,au vrui ca să ne · taie? 
„Iar de-!a gâ·ndit el, V o.dă, să ne vândă 
11Doar pentru neşte cară cu mălaie, 
,,Să,i dovedim 'f âganul că nu zboară ! 
,,Şâ nici nu este pui dă căprioar~. 

„Dar mie•mi vine, fratilor, în minte 
,,O horbă mare . . . mare cât un munte; 
,,Eu să v' o spun în două,frei cuvinte!" 
$i T andaler se scărpină la frufite : 
,,Să zâcem cum că Vlad bătut să hie, 
,,Că Turcii puneior ţara la robie. 

,,Au cine va domni p'această glie? 
,,N'ar fi păcat să stea aşa'n JJ,eştire? 
„Aici s' alegem locul dă moşie 
,,Şi,un Reage, ştiţi, mai mare pă oştire. 
„Şi,apoi să hotărâm sSă se numească 
,,Cum va să hie : Ţarră 'fâgănească !" 

Cum Tandaler îşi te"rmină cuvântul, 
Ce fu primit cu mare bucurie, 
Scornind în tineri mai ales avântul, ,...., 
Bătrânii . . . cată rostul lor să•l fie ~ 
Ei stară multă vreme la'nd0ială, 
Ne,având încredere'n:fr'aşa tocmeală. 
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CÂNTUL AL OPTULEA 

.. 

Pe Tarlărul din Iad Urgia,,,J roade; 

El sraluie'n soborul ce„f adună 

Pieirea creşiineştilor noroade. 

Toţi dracii fnsă au crezut mai bu:nă 

Vidtana lui Mamona socoteală 

Ca dreapta Belzebutului năvală . 

• 

I 
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1. Satana adună pe baci. 

Departe'n mări şoimanul soare 
Apune pohdnd frumos ostroavt f 
Grozav de neagr' a nopti'nvelitoare 1 
Scoboară peste câmpi şi prin dumbr ave ; 
De munca zilei grele, obosită, 
Somn .dus adoarme lumea nesfârşită. 

Ci treze sunt dihănUle răpitoare 
Şi oamenii ce,au cugeteJe rele ; ,...., 
Un ltip ar vrea să prindă căprioare, 
Iar buha'n negre tufe păsărele. 
lnspăimântat de..-orăcăit de broaşte 
Sărmanul iepure nu poate paşte •. 

Era pe vremea când jntâiaş <lată 
Cântau prelung cocoşii de cu seară 
Şi când, călâd pe stuf sau ~ lopată, 
Spre Retezat strigoi şi draci scoboară, -
.Când umblă duhurile păcătoase 
Ce strâmbă ale oamenilor oase. 

Odihn' aveau doar duhurile bune. 
Ci numai spiritele blestemtl'te 
Umblau prin lume după'nşelăciune. . 

· Sortife,..s duhurile necurate 
Şi'n ziua de,:,azi, ca şi odinioară, 
S ă umble'n tit:npul nopţii pe afară. 

Pe,..această vreme tocmai, în afundă 
Şi nea_gr,ă peşteră, în Jad, Satana. 
lşi scoase capul din zmolita undă ; 
Cu ochii verzi privfmprejur, tiran~, 
Şi,..apoi poporul său de draci l'învită 
Să spurce legea, cum e,a lor ursită. 

Iar Tartorul prin asta se desfată, 
Precum un crai tiran după bătaie 
Când vede oastea duşmană'njunghiăfă, 
Când, beat de sânge cald, no.roade taie 
Şi e mâhnit atunci când nu mai poate 
Să'neee.'n sânge neamurile toate. 
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Satana socoti'ndelung În sine 
Cumplita 1ui din ceruri scăpătare 
Şi pentru veci pierdat divinul bine, 
7\.poi gândi 1a reaua lui d~ astăzi stare 
Şi.ctatunci răcni cu ciudă şi urgie, 
1n cât clăti stâncoasa temelie. 

Holbându.:-şi ochii cru'nfi, a· zis = ,,Vai mie 
Hcu-această viaţ'aşa nesuferită I 
11Mai bine.:raş fi murit în veşnicie 
.,Decât să rabd o viaţă înjosită.! 
,,Potopul fericirilor pierdute 
,,Mă chinue şi astăzi greu ... O, du...fe ! 

„0, piei din ochii mei barbară SQarte l 
,,Şi'n luptă, nu.,,.mi fuşi tu duşmană oare ? 
,,Nici biruintă nu mi.rai dat, nici moarte! 
„Mă laşi în cumpănă chinuitoare I 
,.Dar ... sunt Satana ! Sus ! c·u bărbăţie ! 

. ~,Duşmane Savaot, ţi ... arăt eu tie JH 

Aşa chelălâtnd, el urlă iată 
Şi Iadul tot râsună'n greul muget. 
CumpJlJii diavoli chiar se'nspăfmântară ! 
Voin;r,,să ~tie al Satanei cuget, 
Boorii Iadului veniră'ndată 
Şi'n ;uru-=-i s'aşezară'n largă roată. . ,\ 

2~ So.borul mai marilor ladulu,i. 

Privr mpre;ur puternica Satană 
Şi cercetă'ndelung pe cei din faţă. 
ln piept tresare inima„i avană 
Văzându,şi bqer,imea lui semeaţă. 
Apoi cu glas de câne care moare 
A zis aşa, muşcând cumplite ghiare : 

,, Voi, sofi necredincioşi ursitei mele, 
„Protivnici ai înaltelor lumine 
,.Din ţara ce e dincolo de stele, .-
„ V'aduceţi voi amintvacum prea bine 
„De ziua ceia groaznic de cumplită 
,,Când neagra-=-mi stăpânire ... a fost stârpită ! 
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,,M'au biruit, ce=-i dreptul, în bătaie, 
,,Dar- nuxs răpus!. .. In noapte ne1aruncară, 
0 ln fumuri de pucioasă .şi'n văpaie, 
,,Răbdăm nestinsa zmoalej pară , , . 
,,Prin mii de · ani· ne paşte,..aceea.şi spaimă : 
,,E Savaot şixa- cerurilor faimă ! 

„ V of ştiţi c~ singura~ne- mângâiere 
,,E să lucrăm cu cea mai neagră ură, 
,iCiupind mef.'.eU ce·reasca ' lui puteJ::e 1 
,,Să nu,..J iertăm, t;:ă nici el nu se'ndul'ă ! 
,,Dar, după câte mi .se pare mie, 
,,V'afi cam lăsat cuprin,şi de trândăvie ! 

„La poartă nu mai văd să dea năvală 
,,Cu mia suflete ca'n altă aată, 
,,Şi ne rămâne borta asta goală ! 
,,Ne,..a fript pe noi căldura ci fierbinte : 
„Va trebui să mai cerc.ăm odată 
• ~'nfrânge crâncen oastea luminată 1 
,,J\.m fost pe lume şixam văzut pământul ! 
HTot ce se'rt"fâmpl'acolo. ~. zău, nu.rmi place l 
„Creştinii vor să=-şi ia din nou avântul 
„In contra ţârilor turceşti sărace I 
„De' nving creştinii, ce mai .tristă soartă l 
,,Un suflet nu ne va mai· bate'n poartă! 

,,Priviţi !. Vă jur pe Iadul meu fierhinte : 
,,Creşfinătafea'ntreagă va să . piară! 
,,Vom pune la cercare,a noastră minte: 
,,Păcat, urgie, boale, crime grele, -
,,Pe scurt, acestea"'s dorurile mele!" 

Răspunse Belzebut, hatmanul mare 
Al oşti1or întunecimei sale : 
,,întunecate Doamne, mi se parţ, 
,,Cred, lucrul cel m.a,i bun de pus la cale . 
. ,E să lăsăm acestea pe'ndelete; 
;,Dar azi să strângem noi a noa·stre cete. 

„Ştiu din iscoade bine'ncredinţate 
,,Tot cexi pe drum ca să se'ntâmple'n lume: 
„Vlad,,.Vodă cel muntean ar vrea asl bate 
,,Pe omul nostru, Mohamed anume ! 
„Dar, după' ·câfe-"'am auzit, se zice 
,,Că sfinţii vor pc Turci de tot să-"'i strice! 
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„Nici nu•i frumos c-,. să lăsăm noi 4ară 
,,fu voia lor pe c:.ei ~e•a noastră parte I 
,,Cu oaste să purcedem n0ci afară 
p,,Şi pe creştilii săi:i potopim cu moarte. 
,,De sigur, dacă Mo.hamed învinge, 
,,Din lume toţi ci:eştinii se vor stinge I". 

,_... ,,Imi dai, hatman nevrednic, bună ştire.t 
,,Dar ne~gra minte,..a mea ar vrea să ştie : 
,,Etern fidela Iadului oştire, 
,,Cum poate spi:i;inită ca să fle? 
,,Pe fată şi cu fortă'nvederată, 
,,Sau într' ascuns şi nu chiar dintr' odată ? 

Aici se scoală Mamona cel Mare, 
Cel mai bogat v.ţ.stemic al Satanii. 
Pe seama lui sunt multele comoare 
De sub pământ, tot aurul, toţi banii. 
„ Tot Iadul, zise el, prea bine ştie 
1,Ce•aduce'nalt.a mea dregătorie ! 

,.,Plecat e omul eâtre lăcomie, 
,,Că--1 roade egoismul lui cel mare. 
,,De,..acilea izvorăsc păcat(>;.#o mie : 
,,Răscoalef vinderi, furturi, înştţlare, 
,,Omoruri crunte, strâmbă judecată, 
,,Minciuna grea şi camăta urcată. 

,,Azi numai auru..,.i stăpân pe lume ! 
,,Prin el eu cumpăr inimele toate ! -
„Asvârl în jur cu fel şi fel de sume 
,,Şi mijlocesc tot felul de păcate • 

• 

,,Silesc pe unul Patria să,,.şi vândă 
,,,Şir'} pun pe..-un altu'n confta lui la pândă-

,,Pe bani dau popii darurile sflnte 
,,Şi ~ntru bani miniştrii f ae războaie ; 
,,De.1ri pui tfn pumn de aur · înainte, 
„Cel mai puternic împărat se'ndoaie I 
„Cu bani orbesc a omului prăsilă 
,,Şi,,.o pun s'ă stea'ntt'a Iadului topilă! 

,,(n cât ·priveşte îns' ajutorinţa 
,,Lui Ma.homed şi a turceştei gloate, 
.,Eu ••• drept vă spun : nu..,.:i bună socotint.a 
,,Lui Belzebut şi cred că nu se .poate! 
„G·ândiţi că cel ce are'n mână slava 
,,Să facem tot ce vom .pofti lăsa~a? 
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,,Ce poâte.-:ajunge marea ta'ndrăzneală 
,,In fata unei forfe înmiită ? 
„N u vitejii I Măiastră socoteală 
,,Va trebui să fie felosifă ! 
,,Deci nu pe fată dăm ~j.utorare, 
,,Ci tot pe.:ascuns, ba şi cu grijă mare! 

,,}\ici mă fur : ruşinea mea să fie 
~,De nu voiu izbândi prin banl a face 
,..Mai mult · cât · ladu'ntreg prin voinicie !H 
Zicând aşa cuvânt, Mamona tace j 

Se scoală Asmodeu, , prelung rânjeşte 
Şi,uitându,se'mprejur, aşa vorbeşte : 

3. Votbesc ~modeu, Moloh şi Velial. 

,,Sunt sfetnic' tainic al Slufiei Sale 
,,Şi,s cel mai diplomat în ne~gra .fară. 
,,Şi ban\t.:şi face~n lume bună cale, 
„Nu~i pot Jăgidui valoarea; dară 
0 La om vidutea.s-i şi mai tare îneă, 
,,Toti i se pleacă'n adorare=-adâncă ! 

,,Mamona, da, va face to.iate, 
,,Dar numai celor prinşi d,e lăcomie, 
,,La suflete d,e;:,avere însetate ! 
„Regret dar că Mamona tot nu ştie 
~,Că orişi c-ât s'arunci cµ bani în vânt, 
,,Nu pofi să faei prea multe pe pământ . 

. 
,,Ascunse curse . . . da i lnşelăm.inte ... 
„Cu intrigi şi cu sfaturi prea viclene 
,,Să6Î surpe unii p'ăi ce sunt cuminte, 
„Iar alţi s' ajute oştile•agarme !H 
Acel ce'n Iad poliţia o face, 
Burtosul Velial, nu poate tace: 

,,Mustrez ~aceia ce.:au vorbit nainte ! 
,,Temeiul său şi..-1 laudă oricare, ,_. 
„Al altuia n'ar face ... un bob de linte t 
,,Cu tofii vă'nşelafi, pe cât îmi pare, 
,,Căci vrednicia voastră împreună, 
„Nu despărţită, nu, aşa e bună t 
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„Uniţi să Hm cu tofii şi'n bătaie 
11Să nu in.trăm cu forţânvederaiă ! 
,,Ci mergem din odaie în odaie, 
"'Cercând pe om: ce..-anume îl desfată, 
„Iar dup'aceasta'n chipul cel mai rău 
,,Vom murdări ce~i sfânf în gândul său f" 

Moloh, ce peste qezmierdări· e mare, 
S' a ridicai să,;şi spuie=-a sa părere·: 
„Eu nu'nfeleg această 'nfrigurare l 
,,Când oan1enii sunt morfi după plăcere. 
„Ei cad în laful dulce..-al dezmierdării 
„Şi tofi la rând vor fi supuşi pierzării l 

,,Pr:in măestrii pfăcufe, prin ispite, 
,,Prin măguliri, prin gldiliri, mothele, 
,,Prin zâmbete şi glume îndrăznite, 

J 

,,Prin mii de meşteşuguri de~ale mele , 
„Să umplu Iadul voiu avea putinţă l 
,J\ceasta nu..,..j suprema biruinţă? 

Şi V elial, cei peste băutur-ă, 
A zis: ,,De fapt eu cred aşa că· este l 
,,i..J'oi. nu sutrlem pe=a ,cerului măsură 
,,Să dăm făţiş ! Aceasia e poveste t 
,,Pe careva de„l roade la spinare, 
,,Acela poate face şi~o't1cercare ~ 

uAti vrea s'o pmem fără nici o treabă? 
"Ei, .. hai să zic la fel, anume cum că 
„L'om doborâ pe Mihail În grabă"l 
,,liie · însă fulg..ere aruncă !. , . 
,, V efi crede voi că el să rabde poate, 
,,Să ·doborâfi a cerurilor gloate? 

,,,Un tunef azvârlit din înălţime, 
,,Şi iar cădem în gropile cu smoală, 
„Ba chiar sub Iad, · la mile adâncime l 
„Zic dar : noi treaba s' o lăsăm domoală 
,,Şi să lucrăm ca de""obicei : 'în taină, 
,,Schimbându-='ne pe cât mai des la haină !" 

Acum şi Velfegor cuvânf apucă, 
EI care...-i domn credinţelor deşerte : 
„Eu nu=-1 opresc pe nimeni! Să se ducă 
,,Acel ce vrea cu cerul să se certe ! 
,,Dar Ia.' mpărfit, acela, după mine, 
„In mod egal cu noi nu poate vine t 
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,,Când unul crede sincer într\, lege 
,,Pe care cea mai bună o socoa'te, -
,,11 sap furiş şi dânsul, se'nfelege, 
,,Bin calea adevărului s'abafe ! 
,/Aşa de bine,,.l măsluiesc la minte, 
,,Io cât se face răJJ cu cele sfinte ! 

„Să nu dispreţuim dar toafe.:oaceste1 

„Că,,-s mari foloase ce le.,,.avem în mână l 
„Altfel . • . Îienorocire nouă este r 
11Nu lupta dreaptă,d peste noi stăpână ! 
,,Acest pericol pentru noi e mare ! 
,,Deci eu vă reg să nu.,,.i mai daţi cătare t" 

Satana i."a privii cu suferinţă 
Şi=a zis : ,,Destule sfaturi prea viclene 
,,Oe Turcilor nu dau ajutorinţă t 
,, Ca să v· ascult ... drept spun : îmi este lene ! 
,,Vreau grabnic biruinţe cât mai grele ! 
,,Fac dar pe pofta inimioarei mele ! 

„Hatmane Belzebut, vezi desmi adună 
,,Din mii de duhuri cele mai viteze, 
„Să fie.,.aproap~o legiune bună t 
,,Curând să fie gafa să ... mi urmeze'' .•• 
Tăcând Satana, drăc~ria toat~ · 
Cât ai clipi din ochi fu'mprăştialt. 

4. Ţiganii au terminat bucatele. 

Când sfatul ţigănesc fu mai fierbinte, 
Cu mare spaimă Corcodel aleargă, 
Zicându=le în câteva cuvinte 
Că de mâncare botul să şi.::l şteargă, 
Cum că rămân cu buzele uscate, 
De oare ce n' au mai rămas bucate. 

„Că bine staţi aicea pă burice 
,,Şi sfătuiţi aşa cu gura goală! 
„Da n' aţi văzut? Trecutără p' aice 
,,Dulăi ducând colaci !'' .... Mai toţi se scoală, 
Nici unul însă nu putea să creadă 
Că fu'n bucate;,aşa de mare pradă. 
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,,Lăepi şi Golepi sunt dă vină !" 
Ziceau acei din cete rânduite ; 
,,Ei le.:!'au mâncat ... punea:li,s'ar pă splină! 
„Afâtea c1ise râncede şi zară 
,,Dă să putea hrăni o'nfreagă tară !'I 

Iar Tandaler, dorit de'ntâietafe, 
Lui Cercodel îi zise sus şi tare : 
.,DJ cine1au fost bucatele furate? 
,,Tu eşti Ţâgan ? ..• Tâlhar dă drumu'mare I 
„Neruşinat lăet ! . . • Ce, trezi fu dară 
,,Că vei scăpa c'o horb'aşa uşoară? 

,,Dă ce n' ai spus tu, mo; mai de cu vreme 
,,Că merge la sfârşenie bueata? 
„Dar las ! Acuş,.,acuşa te vei screme 
,,Să scofi pă gtţră ce,ai mâncat ..• Fiî gata!. .. 
„Alegem unul dăntre noi mai mare 
,rŞâ vai atunci dă groasa ta spinare!" 

I,avânfă Corcodel privire,,-amară 
Şi1i spune printre dinti, rânjî,}!d : ,,Dă tine, 
,,Dă n 'ai cerea .să te mai urci pă scară, 
.,Mo Tandaler, eu cred c'ar fi maj bine J 
,,Da cine te~a mânatără, mişele, 
11Să,ti bagi. tu nasu'n frăburi1e mele?" 

:J 

Tuireaga golănime· ntărâtafa 
Jur,împrejurul lor se şi'ndesase ; 
Aproape fură gafa să se bată, ...-J 

Până' ntr"atâta cearia 'naintase ! 
Dar s'auzi de.,..odată, nu departe, 
Strigări- de surle, cJobe~ vuiet mare ! 

,,Fugiµ ! Fugiţi ! ~ .. Tot insul care poate, 
,,Că iată, viî10 Turcul şi ne taie f" 
Strigau bătrânii către cele gloate. 
Dar îngrozita ş'împetrita laie, 
ln loc să,şi cate'n grabă o scăpare, 
Rămase fără grai, făr~ mişcare 
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CÂNTUL AL NOULEA 

• 
Asupra Turcilor Vlad dă năvală; 
Sul!anul pe::unde„J duce ochii me.,ge,. 
Satanei, d1,1pă ce,:,a făeui răscoală, 

Arhanghelul Mihai o palmă,:,i şterge. 
Făcură şi Ţiganii un război, _, 
Dar s'au luptai cumplil cu nişte bei. 

• 

„Ânakle Dobrogci" XIJ, 1931 

-

, 
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1 • Vremile de-glorii au trecut. 

Trecură anii când vr'o .strâmbătate 
În lume nimeni nu'ndtăznea a face; 
Eroi salvau atunci jări apăsate 
Sub jugul barbariilor prădace, 
Când -pentru munca lor nes.asemănată 
Nici nu gândeau măcar să i;:,. răsplată. 

Era această vreme mai cinstită. 
Cum ,s'au pierdut tocmelile acele l ... 
Dar astăzi lumea noasfră,,,.i stăpânită 
De miliarde de cumplite rele. 
TUt omule, de..-aeestea eşti de vină, 
Fiindcă'n primul rând nu cafi lumină. 

[ţi dete cerul minte şi vidufe, 
~nfâia la'nfuneric să..ţi lumine, 
A doua la nevoie să„ţi ajute ; 
Dar fu„ti faci lanturi groase'n jur de tine 
$i..-fi dai virtutea la tirani în mână, 
Ca fruntea să ti..-o plece'n grea fărină. 

Coconii duc o viaf ă' n trândă:vie; 
Pe haine mândre cât şi pe cocoane 
Işi risipesc îtrlt.~ga avufie, 
Dar fug din fruntea unei legioane 
Atunci când gloaiifele roesc cu mia : 
Li..-i teamă să nu,..-şi piardă scăfârlia l 

Un coif în cap şi.,o sabie în mână, 
Un piept ne'nvins, un scut în mâna stângă~ 
Virtute veche, inimă română ... 
Acestea numai vor putea să frângă 
Ale robiei lanţuri a,şasine 
Cesapasă greu în ţările creştine. 

I 

2. Vlad f!ate cumplit pe Turci. 

Era'ntr'apus, când astrul intră'n zare 
Şi când copacii umbre lungi aruncă 
Gătind amurgului senin răcoare ; 
Vlad Vod'a răspândit atunci poruncă 
Să iasă oastea'n semnul crucii sfinte 
Şisa.poi tiptil să meargă înainte. 

www.ziuaconstanta .ro 



• 

[ar după ce ieşiră 1<1 lărgime, 
El oastea şi•o'mpărfi în trei coloane: 
Pe lăjuri puse bună călărime, 
La mijloc stând pedestre legioane. 
In văzul tuturor apoi se scoală 
Vorbind r,;am ce să facă'nfr'o năvală. 

Alese'n urmă oare care sute 
De ... oşteni voinici, deprinşi în lupte grele 
Si pricepând a luptelor virtute, 
A vând şi surle, tobe, tinichele, 
Mergând pe după tabăra fut;cească, 
La timp din spate să o năvălească. 

Aceştia, din semn ·când s'or pricepe 
Că la coloanele orânduite 
Puternica năvală va începe, 
Să facă ei' din părţile dosite 
l'.>e cât mai mare sunef şi strigare, 
Să=i cteadă Turcii" că,.,s armată mare. 

Străbat cărărî ascunse şi făcute 
Sub priceputa Domnului povaţă ; 
Acestea nici nu fută priceptţfe 
Pân'nu le răsări o strajă'n faţă, 
Pe care'nft'o clipit'o răsturnară, 
Apoi pe Turci în grabă'mpresurară. 

Cei dinăuntru n'au simfÎf nimică 
Despre ... o năval'atâf de tăinuită, 
Dar 'când simţiră fier creştin că pică, 
Grozava Turcărime adormilă. 
A prins a muge cu adânci suspine 
Că răsunau şi văile vecine. 

Prin Turci a mers curând această vestei 
,,Turceasca tabără:;.i Înconjurată ! .. .'' 
In fugă doar scăpare de mai este t 
Ori ce păgân de fugă dar se gafă !. 
Se'nvălmăşesc ca viermii fără mi.nt.e 
Şi fug avan, scuipaţi de foc fierbinte. 

· Cereştii călăreţi se arătară 
Către ... a văzduhurilor înălţime 
Cu şăbii lungi de luminoasă pară; 
Şi glasuri răsunau~napoi mulţime 
Şi surle de război nenumărate, 
Că parc'ar fi şi-"'acolo mari armate t 

• 
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Vâzând Sultanul nostru astea tQate, 
Izbful;da•şi uită, jalea î1 pătrunde, 
CJubucu1şi sparg~, fata crunt şi•o bate; 
Nici unul din supaşi nu"'l poate .... ascunde r 
Sărmanul, cearcă doar atât : să scape 
Sau sub pământ, sau poate chiar sub ape. 

Cu greu adună două sau trei cete 
Şi se strecoară prinft'1aceia parte 
Pe unde poate merge pe'ndelete, 
Să scape, de se va putea, de moarte. 
·Aşa Sultanul a scăpat cu viată, 
Lăsând lui Vlad victorie măreaţă. 

Păgâha tabără fugi'n risipă, · 
Căzând pe drumuri fără centenire i 
Rânjesc cei morţi, răniţii gem şi ţipă, 
Dar \TJad îi fine'n strânsJ urmărire; 
Strigând oştirii sale înGălzite, 
Goneşte pe.,,..a fugarilor cQpite. 

3. Vin Dracii în ajutor. 

• 

• 

• 

Satana ş,î cu oastea sa'ndrăzneaţă 
Ca o furtună mâniat soseşte ; 
Pe Turci i...-aseunde într' o deasă ceaţă 
Şi de peirea grea îi ocroteşte. 
Dar spumegă i:le ciudă şi mânie 
Văzând c'a lui sosire:"'i prea târzie. 

Dar şi Arhanghelul r;1ihai avuse 
Din timp înştiinţare despre toate 
Şi..-anume de la străjile ce puse, 
Cum că Satana, gloatele.,,.alungate 
Nu numai că le apără, dar vine 
Să năpădească oştile creştine . 

Cu mult curaj în contra lui purcede; 
Iar când vrăjmaşului ii fu în fată, 
O luptă crâncenă!n văzduh se vede. 
Cu inima voinică şi isteaţă, 
Armiata îngerească arme prinde 
Şi•o groaznică bătaie sus s aprinde : 
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Mii paloşe de foc, nemurifoare, 
Lucesc şi răni aduc nevindecate 
Şi ciopârţesc · drăceştile ciopoare ; 
eu fulgen~ cereşti greu încărcate 
Mii tunuri. vars'a cerului văpaie 
Şi tremură pământul de bătaie t 

cr ne'nvingând la'ntâia lovitură 
Teribilele cete'ntunecoase, 
A se'-ndoi de luptă începură. 
Satana însă cuţitoiu#şi scoase 
Şi ... apoi scrâş,rlnd, aşa răcni de tare 
ln cât păru pământul că tresare! 

Şi' n urmă năvălind cu silnicie 
Asupra tet~lor de cer sfi.nfite, 
Nici unul drumul nu putu să.:<i tie 
Şi nici la luptă dreaptă Sa"'l jnvite ; 
Ci toţi fugind, în lături se feriră 
Şi tofi sub sfântul scut se sprijiniră. 

Atunci Arhanghelul Mihai, când vede 
Această a Satanei cutezare, 
La ea ca !u'lgerul mi se repede 
Şi bine"'i şterg€.:'o palm'aşa de tare, 
Incât Satana îi căzu'nainte 
Ca o fantasmă fără pic de minte. 

„N~i vrednic un tâlhar murdar ca fine 
,.Să ... mi spurce armele nemuritoare, 
,,Ci palma,..i pentru suflete ha,ine 1" 
Şi""aşa zicând, îl şi călcă'n picioare ; 
Apoi frumos i=:a prins în niâni copita 
Şi""a dat cu negru ... i leş de,.a asvârlita. 

Acum şi.,,un foc de tunuri se deschise 
Ce'mprăştia cu mia sărindare, 
Sfeştanii şi tămâie, paraclise 
Şi moaşte sfinte . . . ŞÎ-"'altele, de care 
Se tem aceste spirit€"'osândite. 
Topită..ri gloata'n câteva clipite. 

Câţiva pieriră'n vânt, câfiva'ntr' o stâncă, 
Iar cei mai mulţi prin bălţi se pitulară ; 
Câţiva intrară într' o groap' adâncă, 
Iar cea mai de pe urmă cetioară' 
Nu fuse chip s.ă scape de război 
De cât bâgându.,,se'ntre nişte boi. 
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' 
4. Ţiganii pornesc la luptă-. 

Din toate celea pân' acum cânlate 
Cu multă uşurinţă se'nţelege 
Ce' nseamnă zgomotele'ncrâncenate 
Ce pe Ţigani i~au îngrozit în lege ; 
T"Qt codrul s'a umplut de negre gloate, 
Că nu ştiau ce nenoroc se poate. 

I 

Dar Tandaler striga cu voinicie ; 
„Războiu.,.i mooo I • • • aicea foarte l 
„Cu harma <lupă mine tofi să viei 
;1Sau dăm dă biruinfă, sau dă moarte! 
,,Mai bine să murim cu totii pă'ndelete 
,,Oă cât să tragem foame grea ,şi sete 1'' 

eu•aceste vorbe inimăsşi luară 
Şi?aşa precum putură, rău sau· bine, 
fn câteva clipite se'narmară"; 
Dar pe picioarc,;,abia de se pot fine, 
CăGi ci au scârbă de bătăi şi sânge ... 
f n piept părea că inima le plânge. 

' Dar Tandaler i'ncuraja din gură, 
Căci se temea să nu,...i doboc)re frica. 
Dar când cu arma'n mână se văzură 
Credeau: că nu Ie. pasă de nimica. 
Scotâitdu.,,şi s~da crâncenă di,n teacă 

. Le şpuse Tandaler a.şif să facă: 

„Cătaţi la mine, mo ! . , . Luaţi aminfe.t 
,,Acum suntem cu totii înarmaţi, 
,,Deci trăbuie să socotiji'nainte ! 
,,Oă ce? ... In care .parte? .•. Ce cătaţi? ... 
,.Să nu mai zâcEtfi mâne sau poimân~ 
„Că Tandaler lătrat.oa ca un vâne l 

,iCopii cer ca să le dafi mâncare 
,,Şi cătră voi cu jale mare strigă, 
1,0ă socotesc că nici nu. e scăpare 
,,De cât să ne găsim dă mămăligă ; 
„Că, gura pruncilor dă pă tăciuni 
„Nu poate fi hrănită cu minciuni l . 
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„Ţâganu care vra să mai trăiască 
,,Să vie după mine'ntt'un noroc! 
,,Numai că trebuiţ să se păziască , 
„Aşa cum maică„sa•l păzi de foc I 
„Iar dac' o da spre noi păgâna gloată 
„Să nu'nl~mnească unul dintr'odajă l 

,,Iar de•oiu strâga eu dă la frunie, 
„Şă•şi aibă tof Ţâganul anna gat,a I 
11Vrăjmaşu să toi hie câ.i•un munte, 
,,Da voi să daţi mişio, d'a dărâmata! 
,,Să'nchideii o~bii şi să daţi pă moarte, 
,;Cruciş şi curmeziş în ori ce parfe l 

,,Cu ochi'nchişi mai bine.,,.i a fe bare, 
,,Că n' ai să cap duşmanului în fafă, 
„Nici nu ie temi de. harme'nfricoşafe 
,,Şi nici d'o cătătură prea'ndrăzneafă, 
„Nici vezi p'a.cel ce lângă fine pieă 
,,$i pân 'la moarte n' ai să şiii dă frică! 

„Da: să răcniţi şi să strâgati dân gură 
,,Pă cât vă ţine hăl grumaz dă tare ! 
,,Aiasta este buna'nvăţăiură, 
,,c~ dă foi şapte inimi la oriaţre. 
„Pă duş~n însă rău il spăimântează 
,,Şi.::'a stărui ta luptă nu cutează!" 

Cum Tandaler sfârşi cu'nv~ăfura, 
Intreaga laie merse după sine 

r 

Strigând în gura mare: ,,Ural ... Ural" •. -
E drept că merg ei căire rău şau bi;ie, 
Se ţin de Tandaler ca <\up'un iaiă, 
Dar inima în piepf li.ei îngheţată. 

Au trepădai aşa pân'mai pe seară; 
Nici oameni şi nici saie locuife 
Pe drumul lor îndelungai n' ăllară ; 
Dar gurile sărace, hămesite, 
Nu mai puteau nimica să vorbecţ5că 
Şi nici picioarele să mai păşească. 

• 
lVIergând aşa cu silă bărbătească, 
Au fost ajuns într'o pădure ~să. 
Aici s' au învoit să poposească. 
Tot insul, ostenii, domol se lasă 

- ; 

Pe iarba verde'n umbră şi J\ăcoare, 
Ştergând cu mâna fruntea· de sudoare. 

-
,I 
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Dar n' a trecut un ceas şi jumătate 
.Din somnul umbrei dulci şi liniştit~ 
Când, vuiete adânci şfnfr.icoşate 
Pătrund în inimile adormite; 
Şi focma'n ceasurile cele scumpe 
Din nou odihna dragă li se rumpe. 

Dar ci. în loc să fugii'nfr' altă parte, 
Au mers, 'clin centra, foarte· 'bărbăteşte, 
De unde zgomotul ltenea mai foarte. 
Chiar însuşi T andaler se pomeneşte 
Că, tull>urându,se de fot la minte, 
ln loc să dea'.napo4 fugea'nainfel 

Şi s'au trezit ~ă, pe la.Miază,..Noapfe, 
Zdrobiţi dvo alergare îndelungă, 
Au dat şi peste pomi cu roade coapte 
MulţiJne, că putea la tofi s' ajungă ; 
Răgaz beleaua însă nu le dete 
S-ă,::'şi stâmpere pâr<lalnica de sete. 

Din frunte Tandaler dvodată strigă: 
„Staţi moe) l. .• Voinicilor I. .• Şi dafi dă moarte I ••• 
,,Vrăjmaşul vi.ne ca să ne ucidă l" ••. 
Cei de pvaproapvaud, celţde departe 
Nu ştiu ce estej:i primele ciopoare 
Şi totr se'nvălmăşesc cu''nf'rigurare. 

5. Ţif anii dau lupta. 

I) 

-

In rându'ntăi începe· grea bătaie, 
Dar o bătaie groaznică şi tare: ; 
Inchid0 octlii Tandaler ,şi taie · 
In cele patru părţi. . . Şi i se pare 
Că singur el cu groaznică. lui spadă 
D~boară mii 'tle Turci într' o grămadă. 

Ţiganii tot se ţin mai câf p~aproape, 
Inchid din ochi şi luptă vitejeştţ. 
Mergând orbiş, câţiva mai . cad prin groape, 
Dar alfîi dau nainfe voiniceşte. 
Şi ~um. ci n~ ştia1;1 !1ici_ ~deA sân~, 
Mat tof1 se ş1 trez1ra la pamant. 

www.ziuaconstanta .ro 



- 169 -

Ce mare nenoroc. atunci avur;i 1 

Să deie peste dracii din cireadă I 
Loviţi· ca şi de streche boii fură 
Şi, dând prin laie, o făcu grămadă. 
Doar singur Tandaler mai stă'n picioare 
Lovind cu voinicească'nf:rigurare. 

Dar se trezi c'un taur de Moldova, · 
Iar Tandaler voind săsi SGrie'n &uri.te 
Cu spada lui cea ruginită slova, 
El se,. trezi izbit de coame crunte 
Şi aruncat cu.:ravânt grozav spre stele, 
lncât gândiră toţi eăJ:'t dus de iele. 

Căzând se şi cutremur.l pământul ; 
O clipă mândrului voinic îi pare 
Că sufletul din zbuciumatul, fr-ântul 
Trupşor al lui, acuş .•• acuşa sare; 
SiJ:'l năpădi pe nas izvor de sânge, 
Iar de dureri nici nu maj poate pliini?;e~ 

Măcar că vitele înspăimântate 
Din drumul lor în goană se'ntorsese,., 
ln urmă mult timp gloatele bărbate 
Dădeau în vânt tot lovituri mai dese. 
Simţind în fine cum că'n gol loviră, 
Puţin câte puţin din ochi · clipiră. 

Şi Vodă G:uliman păfi ruşine: 
Cu..-avânt s'a repezit din depărtare 
V oind să taie duşmanul mai bfue,I 
Să ... J toace'n bucăţele de mâncare, 
Dar rămânând deşartă lovitura, 
Căzu pe faţă, ba.,,.şi zdreli şi gura. 

Şi peste el căzură mulţi grămadă, 
De oare ce de el se'mpedicară. 
Atuncea .se'ncepu'ni're dânşii sfadă, • 
Dar, cunoscându„şi graiul, s~ sculară 
Şi, deschizându.,,.şi ochiî şi mai bine, 
Văzură fuga oştilor haine: 

Atuncea Parnavel cu gura mare, 
Acela care'n toată Ţigănia 
Cânta, striga, zbiera mai tare, 

-

,,Staţi mooo!" ... strigă de tremură tăria; 
,,Stafi mooore mooo I" . . . a doua oară ţipă; · 

• ,,Ui mooo I ... Am pus vrăjmaşul în risipă I" ... 
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In jurul lor Ţiganii t0ti cărară, 
Oti Pamavel adevărat va zice? 
O clipă steteră şi răsuflară, 
Dar se născu'ntre dânşii iarăşi price-; 
Câfiva voiau napoi, câţiva'nainte, 
Deci nu se mai puteau 1ovi'n cuvinte. 

Atuncea Tandaler de jos se scoală 
$i zice : ,,Ascultaţi acum la mine, 
.,,Voi cari vreresaţi la muierce'n poală 
„Să hodiniţi, şi voi la cari spine 
1,Nu v'au intrat în hal picior ca mie, 
.,,Ca să · vă sature dă bătălie t 

,.Aş socoti că astăzi nes.ar ajunge 
,,D' atât amar dă trudă ş'osteneală ; 
,.,V ăzurătl dar cum a putut s' alunge 
,,.Vârtutea noastră groaznica năvală? 
,,Dar vlaga noastră e de mult ro pită ... 
,,Să nJ1 mai zădărâm nici o ispită ! 

„Oa nici nu cred c'om poate mergv-acasă 
,.Pân' ce nu se va face .bine ziuă, 
„Fiindcă am slăbit în trup şi'n oasă 
„Că parc'am fi bătuţi trei zile n piuă t 
„Au ••• n'ar fi dar dă sute ori mai bine 
,,Un somn să-"'i tragem ici •• ~ .că se cuvine? 

I 

„Oe vreţi, ne-"'om trage mai în ha · pădure 
,.Şi.ş-om fi ascunşi ca nimeni să ne ştie, 
,,Iar mâni, de-"'o vrea şi Domnul să s-e'ndure, 
,.Domol ne-"'om trage către Ţâgănie, 

-,.Şi socotesc că om afla mâncare, 
.. Că mie, zău, dă basta mi.Ş'i mai tare t" .•. 

~<lest cuvânt la toată gloata place,; 
Ţiganii toţi în codru adăstară, 
Dar focuri se temură mult a face, 
Să nu mai dea de ei vrăjmaşul iară t 
Visând ,ca por,cuJ ghinclă'mbelşugată, 
A. u adormit cu gura larg căscatj t 

• • 

• 
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CÂNTUL AL ZECELEA 

• 

' 

Pe laia murgă Asmodeu o'nşeală; 

Mamona pe Munfeqi ii ispiteşte, 
Iar Mohamed căzu la gr,ea sminteală. 
C§nd1 Hriza'n cânt pe:rArghir îl proslăveyte, 
Ca sol de pace Asmodeu revine 

Şi'nşeală boerimea foarle bine. 

• 
• 

• 
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1. Ţiganii cred că ei au bătut pe Turci. 

Zădarnic omenirea noastră plânge 
Cum că în foaie ale ei sminfele 
Toi Dracul e de vină, căci constrânge 
Pe om Ia sfrâmbăfafe şi la rele. 
Dar cercetând de.saproape lucrul bine~ 
Pricina îns~§i de La oameni vine. 

De nu ar dare omul ascultare 
La cea dinfăi cercare diavolească, 
T of Iadul şi cu.1armafa lui cea mare 
Nu ar putea nici când să"'l biruiască; 
Lucrăm sub forta voii dinadinse 
Şi totu,.şi zicem: ,,Numai Dracu'mpinse !" ..• 

A.veri strcine omul dacă vede, 
Dorindu,le cu•adâ'ncă1nfrigurare, -
Când tânărul Ia· fată se repede 
Şi sfă cu ea 'nfr'o lungă'mbrăfişate, ,._, 
Trupeasca poffă un m011ah de•şi stinget 
T ,of i zic Ia fel că Dracul îi împ1nge. 

Nu fusv:-aşa'n sărmai,a Ţig~ie I 
D.e foqfe.,.acesfea ea nici nu visase I 
Dar tainica Safanei măesfr.je 
lncei,;'încef către ispite.ro frase, 
Iar cu ascunsele-"'i înşe1ăminfe 
f,.-a fulburaf pe foţi Ia minte. 

Când T andaler şi cu voinica ceafă 
leşi din a pădurilor desime, 
Văzu câmpia'nfreagă sămănafă 
Cu leşuri dese peste fot, mulf ime I 
Şi nici nu le venea mă~ar să creadă 
Că ei au fost făiaf ·aşa grămadă I 

Ţiga1;1ii însă începur' a"'şi spune 
Tot ce'n ajun făcură'n vifejie ; 
Lui Tandaler i s'a părut minune, 
Dar nu crezu că s'ar putea să fie 
Acesfe zise chiar minciuni, dar nice 
N'află pe cineva 'mpotriv' a zice. 
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In fimpu1acesfa iafă că soseşte 
Un Turc annaf, pe.-un negru cal călate; 
Goneşte c~e dânşii voiniceşte 
Şi, făr' a le mai face o'nfrebare, 
IndafJi cei de faţă gura,s-şi cască 
Şi le vorbeşfe'n limba ţigăneascij : 

• 

2. Asmodea făgă'daeşte Ţiganilor stăpânirea Man
leniei. 

11 Vitează egipteană rămăşiţă f 
"Tu vif a Faraonului slăvită t 
„De vechi eroi prea tânără mlădiţă f 
110, dragă Ţigănie, azi ·cernită I 
1,Prin mine, solul său umil, trimife 
,,Sultanul nosfru scump urări cinsfife ! 

11Sol~mn e1 vă promite har şi pac:e 
,,ln urma băfaliei de cu seară, 

• 

,, Când crunt băturăţi oştile fugace, ,....., 
,,Munteni ce.,..au vrut poporul să vi,,.1 piară! 
11Căfaţi aici I Vedeţi voi ce tnulfime 
,,De.,.ostaşi aţi doborât din Munfenime? ••• 

1,Nu v'a,:u.ăgifi, văzând voi pe cijmpie 
„Şi multe leşuri furce'mpr-ăşfiafe I 
,,Este.,.a lui Vlad această şmecherie, 
,,Sunt oşfi de,,.a lui, turceşte îmbrăcate, 
„ Că Vodă Vlad ar fi dorii prin ele 
,,Pe Mohamed, ca şi pe voi să'nşele ! 

11Munfeni sunt dar acei pe care 
„l•aţi biruit ; deci fiţi cu voie bună I 
,,Că veţi avea belşug şi de mâncare, 
,,Precum şi.,.a biruinţei grea cunună : 
1,Vă dă Sultanul vouă ţara'nfreagă t 
,;Cu voi în pace pentru veci se leagă I 

,.,Aşa Sultanul vouă porunceşte : 
,,Mergeţi acasă'n bună rânduială, 
,,Zvârliţi baroase, suliţe şi cleşte, 
1,lar cum ajungeţi, faceţi o~focmeală 
,,Urcând din voi un Vodă pe moşie, 
.,,Că tara'ntreag' a voastră va să fie I 

www.ziuaconstanta.ro 

• 

• 



I 

- l74 -

,,Colea mai jos, 4e•afcea nu departe, 
,, Veţi da de taberi de curând lăsate ; 
,,De.,..aici cât veţi putea vă faceţi part~ 
,,Din haine, vite~ scule ori bucate, 
,,Şi duceţi cât puteţi de mult acasă I'" 
Aşa vorbind, în grabă Turcu"'i lasă. 

De .bucurie chiuir' odată, 
Apoi cu joc şi cântec Începură ; 
Iar tabăra'nrr'o clipă fu prădată. 
Ducând încet o grea încărcătură, 
Spre tabără s'au dus; de voie bună 
Şi depărtările puternic sună. 

3. Mamona ispiteşte pe Munteni. 

Satana oştile tur€e:şti oprise 
Şi'nvăluindu.,..le 'ntr'o deasă ceafă, 
Mai multă -vreme le ţinu închise~ 
rriunteana oaste1 atâta de'ndrăzneafă· 
Dutu uşor momită ca să fle, 
T'rezindu~ pofta pentru bogăţie. 

Văzând Mamona palma'nflăcărată 
Pe care Sân .... Mihai Satanei şterse, 
Nu stete mult pe gânduri, ci de .... odată, 
Pieri din ceata lui şi iute merse 
Ca fulgerul în tabăra română 
ln chip de.11'.ostaş cu fata mai bătrână. 

Se'nvălmăşi prin cet.ele gonace, 
Apoi tună cu glasul lui odată ~ 
,,Staţi, fraţilor, şi m 'asculta{i în pace I. 
,,Turceasc"!l oaste fuge'mprăştiată 
„Şi nu,i speranţă undeva să steie 
„Cu noi o luptă nouă să mai deie I 

„Ne.i:-ajungă dar CUD'atâta vitejie I 
„Lăsafi Turcimea asta'nvolburată 
„Să fugă forţele cât pot să,i fie I 
„In ăst timp, dintr'o tabără bogată 
,, Ţiganii noştri vor fura de toate, 

• 

,,Iar noi să stăm cu buzele umflate ?" .••. 
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Tăcândf ostaşul cel bătrân arată 
Mulţime de argittţi şi lucruri scumpe ţ 
La prad· aşa dorită mvitată, 
Armaf4'ntreagă rândurile,,.şi 'rumpe; 
Ori unde vrea se duce frecare 
Dând Turcilor putinţă de scăpare. 

4. Viziunea lui Mohamei:L 

Sultanul Mohamed, cu greutate, 
Scăpă furiş prin tabăra română, 
Iar cum ajunse'n larg, din drum s'abate 
Şi fuge încotro norocu"! mână; 
Dar obosit, stând sufletul să.=-i iasă, 
Spre somn s'asctmde 'ntr'o pădure deasă. 

Din toţi ai lui doar un arap rămase ; 
, Ceil;;tlfi căzură fără de ,pufe-re. 
Odihna dulce'n braţe o luase, · 
Când auzi suspin de..-amarnică durere. 
Sultanu'ndată capul şi...-1 Tidică, 
Dar I.va trăsnit pe loc. o mare &ică. , 

• 
Cu fata descompusă de'ngrozire 
S'a 'nfors de la vedenia amară. 
Căci se făcea că dintr'un nor subţire 
S' arată Ham za, cel ce-"odinioară 
Trimis la Vodă Vlad drept capagiu, 
De..-acesta fuse tras în teapă viu. 

, Cu fata ca pământul colorată, : 
Cu ocbi,,.adânci şi .barba rău sbârlifă, 
Cum din văzduh Hamza..,.Paşa s'arată. 
Pe Mohamed cu degefwl îrlţ,ifă 
Şi pune'n glasu"'i multă stăruinţă; 
Sultanul merge fără de voinţă. 

Iar după ce făcură paşi trei sute, 
Spre umbră mâna întinzând arată 
Şi'n urmă ca prin, farmec fuge iute. 
Şi ce vedenie înflorată ! ... 
Un câmp imens .de larg, cu ţepi mulţime 
Şi 'n ele'n spasme se sbătea Turcime • • • 
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Sultanul prins' de scârbă şi de greaţă 
Slăbi la inimă şi la pjcioare, ,..... 
Şi ametind, el cade peste faţă ,; 
Iar fără veghea -cea sârguitoare 
A credi:r,tciosului harap, Sultanul 
Ar fi rănias întins ca şi buşteanul. 

Ci negrul îl trezeşte şi,,.l ridică, 
Apoi luându..-1 şi de subf:ioară, 
n duce de la locul p,lin de frică 
$i.=1 pune într'un strat de iarbă iară; 
Puterea cu balsam lo:o întăreşte 
Şi iarăşi vremuri mari îi soroceşte. 

5. Boerul Dănescu, duşmanul lui Ţepeş, petrece. 

-

In aste vremi mulţimea diavolească, 
Imprăşfiată peste tot În ţară, 
Voia ceva mătar să dobândească 
Pentru cu greu cercata lor ocară. 
Deci} născocind drăcească şmecherie, 
Cereau să se'ntărească l!'l domnie . 

• Vicleanul Asm~eu minciuni scorneşte; 
Hain, trădări urzeşte şi le'ntreamă ; 
Boerilor din f ară le şopteşte 
Că trebuie de Turci să aibă teamă ; ,_, 
Iar pentru .Vlad făcu sforţare mare, 
G:ătîndu.,.i o teribilă .vânzare. · 

Era'ntre cei boeri, Dănescul, unul 
Ce vr~ pe tronul tării să se vadă, 
Pizmaş şi rău cum nu mai fu nic,i unul. 
Acum stătea la- chef cu o grămadă 
De cuconite şi coconi, pe care 
TI veselia cu vinul în pahare. 

Iar Hrizea, cântăreţ la bune mese, 
Ce dtagostele fetelor frumoase 
Ştia să c,ânte'n stihuiri alese, 
El desfăta privirile focoase. 
O tânără ce fu de doruri frântă, 
TI zice : ,,Hrizeo, pe Arghir ni;l cârftă . !" 
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Iar cântăreţul, suspinând din strune, , 
Incepe.,,aşa cântarea'nflăcărată t 
,.,O, care.:-i ce1 ee poate bine spune 
,,Cât fu iubirea voastră de curată? 
,,Măreaţa ta, Ileana, pătimire? 
1,Şi doru.sfi nesfârşit de ea, Arghlre ? 

,,Coboară~4e, muză drăgăstoasă.,, 
11Şi cât mai bine adă-mi tu aminte 
„De,,.a Ilenuţei dragoste frumoasă 
,,Şi de dorinfa lui Arghir fierbinte! 
,,Să.:mi aminteşti ce Hor şi.:ramar păfiră, 
„Pân'ce târziu de tot iar se'ntâlniră l 

„Flăcău, Arghir umbla prin fări streine 
,,Şi pretutindeni întreba prin sate, 
,,Dar în zadar J.,,au zguduit suspine, 
„Căci n'a putut afla în ce cetate 
,,Se află draga lui : şi mic, şi mare, 
,,N'au fost ştiut să,,.( pună pe cărare. 

,,Ih valp,adân,ă obosit ajunse ; 
,,De,,.obidă grea:i e mintea tulburată. 
,,Amară jale inima..s-i pătrunse .. '. 
,,El de pe cal uşor coboară'ndată, 
,,Din teacă,,.şi scoate săbioara luce, 
,,Mâneril'n jos, iar vârfu'n piept },aduce. 

,,Dar cum ridică ochii către stel~ 
,,Şi glasu'ntr'un suspin amar deschide,, 
„El ' plânge : ţintă a dorinţei mele I 
„Ileana mea, de.,,ai şti că azi se'nchide 
,,Iubitul tău Arghir cu zid de moarte, 
,,Cum te,,.ar mâhni de rău această soarte! 

„Dar poate nici în vremuri viitoare 
,,N' ăi şti de soarta mea nefericită ! 
,,Au cine poate, cer, să te'ntloare? 
,,Ci numai voi doar, stânci ne'nsufle.ţite, 
„Priviţi acum şi dafi-'i socotinţă 
,,Că pân' la moarte i.,,am păstrat credinţă! 

,, Umblai tări mari şi multe după tine, 
,,Dar azi cărareaqni văd pe veci curmată! 
,;Sosind în locuri rele şi streine, 
,,Speranfa.=mi pierd de"'a te afla vr'odată; 
-,,Dar fără tine să mă'ntorc spre casă 
,,Cumplita mea iubire nu mă lasă . 

.. An~lele Drorogei" XI.I, t 931. 
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uRămâi, · iubito, veşnic sănătoasă 
„Şi, dacă vei afla odiniotlră 
,,De moartea mea atât de dureroasă, 
,,Să plângi şi pentru mine.:ro lăcrămioară, 
1,Zicând : Să nu...,.l apese greu pământul, 
,tDe somn uşor · să...,.i facă parte sfântul I 

„A;şa zicând, era ca să...,.şi afunde 
,,In pi~ptu1 gingaş spada ascuţită, 
,,Dar glas ştiut urechea i:;'o pătrunde : 
,/Arghire ! Vai! Ce faci? ... Şi'ntr'o clipită 
,,li cade nemilQsul fier din mână, 
,,Iar el se affă'n faţă cu. o zânij, 

„Era Ermina, tlr.aga:i protectQare 
,,Şi'n totdeauna înţeleapta.:ri zână; 
,,Ea...,.i fuse'n multe rele păzitoare, 
,,Condus fiind de nevăzuta"'i mână. 
„Ea l.:ra urmat tot timpul nevăzută 
,,Şi sare' n astă clipă şi...,.1 ajută. 

,,J,,a zis : Nu trebuie să ·mergi la moarte ! 
,,Să nu hrăneşti gândiri aşa de slute ! 
,,Te...,.apasă greu barbara vieţii soarte? 
,,Dar unde este marea ta v.irtute? 
,,Când eu de mic copil fi...,.am fost povaţă, 
,,Cum te...,.ai gândit să...,.ti curmi '? dulce viaţă? 

,,Nu ştii că n'ai plăcere la dulceaţă 
,,De n'ai gustat amar? Şi dup'o zi 'norată, 
,,Cu \rânt şi ploi, cu negură şi ceaţă, 
,,Un s0~e şi mai luminos s'arată ! 
,,Să cazi' strivit sttl> gânduri înjosite, 
,,Când zileJe...,.fi răsar · mai strălucite ... 

itDeei. sus I Arghire ! Incă te a~teaptă 
,,Necaz amar şi lungă oboseală, 
„Dar tu şi cu virtutea ta' nfeleaptă 
„Vei birui, de vei avea'ndrăzneală l 
,,Nu stă norocul într'u."l loc anume, 
,,Ci este călător în larga lume . 

,,De tesai afla cândva 'ntr'o grea cercare, 
,,Gândeşte şi la sfaturil~ mele : 
,,Avân.tă:;'te cu multă cutezare, 
,,Dar uită,,,.1, uită...,.J gândul morţii grele ! 
,,De porţi cu tine cugete curate, 
,,Să ştii că poţi curând intra'n cetate l" 
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6. Dănescu bâtfeşte pe Vlad Yodă. 

Dar Hrizea nu pufu cânta 'nainfe, 
Cunnaf fiindu=i cântul dexoJ}iâmplare; 
ln gât rămase cântec şi cuvinte, 
Căci a venit un sol în aqunare 
Şi.,..o mare'mbucurată vesfe=aduse : 
Pe Turci Vlad Vodă Ţepeş îi băfuse ! 

Cu foti s' au bucurat, ci doar Dănescul 
Mâhnirea lui abia şi:o sfăpâneşfe ; 
Iar după ce plecaf:a şi domnescul 
Trimis, el singur nu se mai sfieşte, 
Ci'nşiră vorbe grele şi amare, 
Râzând de.,..această' biruinţă mare t 

Iar Asmodeu atât' a lui mâ'nie, 
Spre defăimare dându"'i socotinţă ; 
Bogat fiind şi mare'n boerie, 
La foţi ceilalţi boeri afla credinţă. 
Cu cei de faţă un divan aşează 
Şi .... aşa, Dănescu lor le ,c;uvânfează: 

,,Măcar că, dragi prieteni, vi se pare 
,,A.ceastă biruinţă prea frumoasă, 
,,Dar socotesc eu, fără supătare, _ 
,,Pe tioi ne-=aşfeapf o soartă păcătoasă ! 
„Vai nouă'n urmă l.,. Pronia cerească 
,,De.,un · rău aşa de mare ne ferească! 

,,De sigur, am învins şi Turcul fuge, 
,,Iar Vodă e'n triumf t Muntenii saltă 
„Şi pregătesc păgânilor lănţuge l 
„E„adevărat că biruinfa:i naltă I 
,,Aceste bucurii sunt însă grele, 
,,Că merg şi'ntr'alt chip gândurile mele! 

,,Voi ştiţi ce greutate ţara trage 
,,Fiindcă Vodă fine:o oasfe'ntreagă? 
,,Când a război pe dealuri surla rage, 
,,Au cine plugul în pământ mai bagă? 
,,Şi cine poafe=-şi mai griji de viafă, 
,,Când fiecare=-şi duce capu'n brată ? 
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,,}\şa trăim de ani de zile'ncoace : 
,,,Tot lupte mari şi,adânc primejdioase l 
„1 ... ofi tinerii· se $,ţing ... iar ţara zace 
,~usti~ .... plină' de grămezi de oase ••. 
,,Şi cine-i cel ce duce astă vină 1 

• ,,Jupâni boeri,' nu noi suntem prit:ină ! 

,,Ci Vodă Vlad, care'ntr'a lui trufie 
,,Sultanului puternic duşman este ! 
,,Pe Turci el îi afJfă la mânie, 
,,La r,ele ,Şi mai mari de cât aceste I 
;,Nu, pentru noi, boeri, nu este şagă, 

1,Ci bagă la pericol fara'ntreagă ! 

„Să nu v' aud că dac' am face pace 
nCinstit cu Turcul, astalÎ proast.fţ treabă ! 
,,De când ştiu eu, de zeci de ani încoace, 
,,ln -treburi dvastea Vodă nici nu'ntreabă, 
vCi ·face tot din capul lui şi doară 
.,Prostia lui tot peste noi coboară I 

„Au cine merge şi pe Turci îmbie 
,,Cu mult bănd să•l puie domn în ţară? 
„Şi cine Jăfu.ie ca'ntr'o pustie 
,,Puind atâtea dări ce ne doboară ? 
,,Şi cine focul vrajbei îl aprinde.? 
„Românu1 !. •. Ce1 ce pân' şi farac<rşi vinde I 

,,Putea.=.voin noi cu Turcii să ne punem ? 
,,)\vem noi oare,aşa de mari putinţe 
,,Pe,ai Asiei stăpâni ca sălÎ ·supunem? 
,,N'ajung la asta mii .de biruinţe ! 
,,In fata lor suntem făr' de•ocrotire, 

· ,,Cel mult ne•aducem altă năvălire! 

»Fiţi siguri, Mohamed în primăvară 
,, V a fi aici cu oaste· şi mai mare ! 
,,Şi credeţi c' om putea săxl batem iară? 
„Odată dacă n' om mai fi în stare 
.,Să'nvingem, d~m de zile neferice, 
„Iar ţara n' o putea să se ridice !0 

Soseşte,un sol al oştilor zdrobite : 
„Cinstiţi boeri, cu pace şi iertare I 
„ Tot ce vă spun v~ sunt adeverite 
,,De Mohamed întocmai în scrisoare, 
,,De nu veţi crede toate ce voiu spune !" 
Zicând aşa, Firmanul fată•l pune. 

j 
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Prin el Sultanul tuturor da pace 
La cei ce fug dintr' a lut Ţepeş parfe 
Şi pocăifi la el se vor întoarce ; 
Iertare de robie şi de moarfe 
Da celor. cvar admîte ca să fie 
Un frate desa} lui Ţepeş în Domnie. 

B~ solul groaza'n ei pufu să bage 
Zicând că oastea..-i numai risipită, 
far ~u :Zdrobită, că'napoi se trage, 
Ca'n urmă, cu putere indoităt 
Să dea o şi mai groaznică năvală. 
Aşa pe tot,i boerii solul ii înşeală. 

Şiretul Asmodeu fu cel de faţă ; 
Firmanul lui. . . scrisoare plăzmuită ! 
Cam ce să facă pe hoeri i'nvaţă, 
Ba încă şi mai mult, el îi invită 
Să facă intre ei o legăfură 
Şi s'o:ntărească prin iscălitură. 

00000 000000 
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CÂNTUL AL UNSPREZECILEA. 

Sultanul vru să:şi facă si11gur silă; 
Satan relugiu::şi cată înllo mănăstire 
Luându-=-şi chip de gingaşă cop11ă, 
Făcând i"nfre monahi o grea'nvrJjbire. 
Vlad Vodă Ţepeş merge'n pribegie, 
Iar Tandaler chifeşfe la Domnie. 

c,000000000.,. 
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1. Mohamed e desperat. 

La bun noroc şi'n zile fericite 
-Ori ce nebun îşi poate firea fine ; 
Dar ia să ltlV'l arunci în mari ispite, 
Ca nici o treabă să nu,i meargă bine, 
Şi1afunci s'arate el aceeaşi fire 
Neschimbătoare şi'n nenorocire l 

Acela1 i om, ce minte neclintită 
Şi'n veci ~tatemit:ie nes<::himbată, 
Si inimă la vreme nerocită. 
Ca şi'n nen0r0<::iri adânci ar-ată : 
Acela, cerul dac'ar sta să cază, 
El îşi păstrează, toiu.şi, mintea trează. 

Iar cel ce,şi µne flrea'n zile bune 
Şi nu,şi gaseşte capu'n clipe grelE;, 
Şi'nfreaga lui nădejde'n moarte,şi pune, 
Acelâ,i dintre suflete mişele I 
Nu,i vrednic el bărbat să se mai cheme 
De'ndaiă ce'n nevoi cumplite geme. 

Luând boerilor din Sfat scrisoare, 
Satana Asmodeu zbur ă' n pădure, 
Găsind pe Mohamed-la grea strâmtoare. 
Nu mai afla chip nou spurcat să'nj:ure 
Norocul său şi soarta lui barbară 
Ce i,au adus pe cap aşa ocară! 

Ci, biruit în urmă de mâhnire, 
Un cuget foarte greu în minte,i vine : 
Să,şi rupă ale viefii sale fire I 
,,Aman ! ... " a zis el, prea scârbit Îil sine ; 
„Sultan ca mine'nvins. . . ca mine. . . care 
,,A fost învingător pe,uscat şi mare ! 

,,Sub pasul meu a tremurat o lume ! 
,,Şi,acuma'nvins de,o oasteiaşa de mică ... 
.,Să pierd atâta slavă şi renume . . . 
„Dar nu va fi ! Nici vreau ca să se zică 
,,Aşa, că.::s biruit de.s'Un •.. ori şi cine! 
„Sultan Mehmet a fost învins de sine I 
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,,Eu nU"'mi doresc să cad în mâni streine~ 
„Cuţit strein nunni curmesa vieţii ajă l 
„ Ci singur sting a ochilor lu mine t 
,,Eu singur vreau să ies din asiă viaţă t' 
Zicând aceste vorbesaşa duioase, 
Curbatul iatagan d~ teacă...-1 scoase, 

1n clipa'n care fu să se omoare 
Atunci şi dracul Asmodeu soseşte : 
„Su1tane, stai t Ve'Zi. ce"'i aci'n scrisoare 
,,Şi,apoi, de vrej, să mori împărăteşte 1, 
,,Mai bine tristul c::uget ţisl îndrea.ptă, 
,,Căci mâine bîruinţa te aşteaptă t" 

Vicleanul dup' aceasta îl şi' nvaţă 
Cam ce să facă şi îi spune toate ; 
Sultanul de plăcere:aproape 'ngheaţă. 
De bucuria celor întâmplate. 
Apoi, cu grabă, pe cărări ştiute 
Puţcede către•ai lui cu pasul iute. 

În urmă dracu;,rşî ia înfăţişare 
De blând călugăr .şi pe~ascunsă cale 
ş;,..apoi zbura în graba cea mai mare 
De...-adreptul către..-acea umbrită vale 
ln care s'adunase de...-astă dată 
Ne'nvinsa Faraonilor armată. 

2. Satana la Mânăstire. 

Satana1 dacă se văzu căzută 
Sub palma lui Mihai, se scoală 
Şi gândul de bătaie şi,l strămută 
Şi ruşinat de•atât de vana-"Î fală, 
Făr'să mai dea la nimenea de ştire, 
A şi ţuştitso cătreso mănăstire. 

Luă dar chip de tânără copilă 
Şi cu smernie bătu'n portiţă, 
Rugându...-se pentru...-ajutor şi milă: 
,,Sunt, zise ea, copil de bună viţă, 
,,Dar Turcii năpădindusne aseară, 
„Pe mama, taţa şi pe &aţi tăiară 1 
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,,Eu 'singură scăpai, nenorocită, 
„Fugând doar printr' a negrei nopţi scufinţă t 
,,Înfomefafă•s foarfe şi•obosifă, . 
~Căci, alergând cu foat'a mea silinţă, / 
,,,Muli rM'ăcii pe•aicea prin pădure 
,,Pân' ce dădui d«acesfe zidu'ri sure~ 

,,Deci . . . dac'avefi o inimă creşfină, 
,,Scăpaţi..rmă de moarle şi urgie, 
,,Lăsafi•mă să mor . • . dar ,fără vină, 
,,Decât să iniru'n cea mai grea robie .. . 
.,Să..rmi pierd şi cutlifia de fecioară .. . 
,, Oh t Soarlă jalnică ~i mqlf amară 1'' 

Aşa vorbea cu lacrimi mincinoase 
Şi•i tremura irupşorul plin de grafii, 
lncât şi de canoane îşi uifase 
Când au privit mai lung la dânsa fraţii. 
Priveau când părul slobozit pe Sp;i,!fe, 
Când pieptul dezgolit pe jumăfafe, 

Înţelegând cel ma.i bătrân părinfe, 
Egumenul Gheronfie, îndată 
A zis să i•o aducă lui 'nainfe, 
Zicând, măcar că vorba e de..ro f afă, 
Dar faţă de'nfâmplări cum sunf acesfe, 
Se cade a primi'n locaş nevesfe. 

6ăirânul pe copilă deci o quse 
. Şi singură o 'nchise 'ntr'o chilie; rn urmă fraţii ceasurile•şi spqse, 
Fiindcă fimpul fu pe la chindie. 
La cină, după mulfe pioşii golite, 
Chiliile rămaser' adormife. 

Când vremea îns' ajunge'n miez de noapte 
Şi vraja dracului pe lumi se'nfinde, 
Când zboară prin văzduh ciudafe şoapfe, . 
Păgâna poffă'n trupuri când s'aprinde, 
La fraţi s' a fosf trezit o rea pornire, 
Care făcu să•şi . iasă foţi din Bre. 

Gorgonie băuse trei" ocale, 
Dar gândul nu•şi luă dela fecioară. 
Prin noapte el păşi încet, agale 
Şi nesimfif păfrunse'n chilioară; 
Săria din piepfu•i inima fierbinfe 
Şi sângele iuţeşfe'n vine sflnfe. 
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Dar când s' ajungă la mai bine, 
De1un ftopot nou răsună chilioara.: 
El vede:o matah~lă 'ncd că vine 

' Călcând ca'n străchiJ1i şi'nchizând 1,J,Scioara; 
"Ce eşti fu1 hă? Eşti om1 eşti drac, nălucă?'' 
Şopti prin dinfi şi,,,apoi de pi~t l'apucă. 

Sosise Gherman, pivnicerul, care, 
Mânat d,~-=-aceiaş poftă la chilie, 
Venia cu şi ·mai multă 'nfrigur<1U'e ; 
Prea mult la vorbe-=-acesta nu. se' mbie1 

Ci1i trage.,.o palmă bună peste faţă, 
.încât căzu Gorgone fără viaţă. 

Atunci Partenie faman sose,ş.te 
$i peste dânşii lin deschide uşa ; 
Păşind uşor, de Gherman se loveşte; • 
Şi cum toţi trei se trag dt bărbi acuşa, 
8op Ştefan, [osafat şi cu Nichita, 
La rând i.,.aduce şi pe ei ispita. 

Gorgonie pţ ~h~rn1,,;,Ut îl Stq)USe1 

Nichita sta cu pumnul să.,.i lovească ; 
Scăpând de Gherman1 celălalt se duse, 
Da'n fugă t,1u putu să se ferească, 
Ci'n grabă ... } puse pe Ştefan pe spate; 
Acesta din picioare prinse.,.a ... 1 bate. 

Aşa stau. lucrurile încurcate 
Când se făcu lumină m chilie ; 
Gherontie simţise ... aceste toate · 
Şi10 clipă martor fu la bătălie. 
11.0h 1 Sfinte cer l Ce"i flilor aiasta?" 
Dar ochii lui batrâni priviau nevasta. 

Şi nu ştia 'nir'aşa nerânduială 
Ce are dânsul mai întâi a face : 
S' acopere femeia ce sta goală, 
Sau pe monahii învrăjbiţi să' mpace ? 
Deci stete mult cu mintea îndoită, 
Cu ochii duşi spre fata dezgolită . 

Pe,.,acolo tocmai în acea minută 
Sân .... Spiridon domol trecea spre casă ; 
Văzând el o 'ntâmplaresaşa de slută, 
Spre sfânt locaş ca fulgerul se lasă 
Şi cum făcu de~asupra fetei cruce, 
Pieri' n puhoiul negrelor năluce. 
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Mirafi monahii de minullea asta, 
Oe jos s'au ridicat făr' de putere. 
Toti se 'ntrebară: ,,cum pieri n~vasta ?" 
far fratele Nichita, cu durere, 
Le povesti că'n viată nu odată 
L' a ispitit Satana'n chip de fată. 

3. Cum lup.tă Vlad. 

Vlad duce·n lupt' armata mijlocie 
Fiind din toate,aceea mai aleasă ! 
Văzând pe Turci învinşi, el nici o măestrie, 
Ca să.,.,i zdrobească şi -mai mult, nu lasă. 
Cu oasfea'n rânduri bine închegate. 
Cum poate,,.ajunge pe duşman, îl bate. 

Ca un şuvoi de munte'n primăvară, 
Când soarele zăpada o topeşteJ 
lnvinge'n drumul lui ori ce povară 
Şi'n· forţă înmiită o zbugheşte 
Şi totu'neacă, surpă şi .prăvale 
Şi nu e forţă să ... J oprească'n cale, -" 

Aşa şi Vlad ne'nvinsul se repede 
Cu,a sale cete neînspăimântate 
Şi frânge, taie tot ce'n faţă vede, 
Răstoarnă, surpă, calcă şi străbate, 
Şi nu e nici vfrtute,.nici tărie, 
Nu să ... } întoarne, drumul doar să ... i fie ! 

Fugarilor el tot la dos le şade 
Şi nici le dă răgaz să mai respire 
Pân'ce nu,,.i vede sângeraţi cum cade, 
Sau cum rămân pe drum rupţi de,obos-ire. 
Dar ce folos, că partea cea mai mare 
Prin vraja lui Mamona au scăpare. 

' 
Cu, patru mile Vlad era'nainte 
Când vestea asta neagră o aflase, 
Că, dintr'o lăcomie fără minte, 
Din lupt'o bună oaste se·retrase, 
Lăsând din mână mare biruiitţ~ 
Şi de scăpare dând duşmanilor putinţă. 
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Deci, obosit de multă 411ergare, 
Odihna porunci s' o ~âmbiţeze-, 
ea să mai prind'un pic de răsuflare . 
Şi rândurile sale prea viteze. 
Apoi , solii cu ordine asprite 
La prădătoarea oaste le trimife. 

4. Intervenţia lui Dumnezeu. 

Aşa, stau lucrurile'n luttie,1 joasă 
Când Marele 'mpărat, privind din stele 
A demonilor ceafă 'ntune-coasă, • 
Văzu cum pierde pe' creştini prin rele, 
1n timp cesale păgânilor armate 
Cătres:a lui Vlad pierzare;-s adunate. 

La sine cheamă pe G.avril şi;-i zice ~ 
„Te du la Vlad în9ată şixl învaţă 
"Să nu se lase-aşa uşor să pice, 
,,Că hotărât îi este ţnult să paţă. 
„Şi zi.ai că încă 'ndelungată vreme 
"Tot rob la Turci e scris ca să se cheme !'~ 

Apoi, întors căire Mihai, grăeşte: 
,,Tu mergi spre duhurile osândite, 
„Care din Iad ieşiră vicleneşte 
,,Şi pretutindeni seamănă ispite, 
„GonW'e,,-le în ]ad şi dvastă dată 
"Şi să nămâivacolo vremea toată !" 

(iavril se 'nalţă'n aripe uşoare, 
Ca o săgeată printre nori străbate, 
Îndată' n urmă lasă sfântul Soare 
Şi nicăeri din drumu"i nu s'abate; 
Zburând din răsărit spre soare,c:-apune, 
El dă de \Tlad şi'nalia vorbă;-i spune: 

,,Măi Vlade, măi I • • • a spus c!.omol solia ; 
„Cuvântul Celui ce,,.i stăpân pe toate 
"E că în van îti este măiestria I 
„Sunt scrise hotărâ.ri nestrămutate 
„Că încă mult dvacuma va să fie 
.,Poporul tău în astă grea robie'!" 
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Zicând aşa, Gavril în sus purcese 
Iar Vodă sortii sale se &URUse. 
CâJiva dîn căpetenii îşi alese 
Şi'n pribegie către munţi se duse. 
Me1gi sănătos, tu, inimă vit.ează l . 
V a străluci şi..,a tării tale rază ! 

5. Becicherec Iştoc. 

Becicherec, scăpând dela stt<âmtoare 
Prin negândita servului minciună, 
Cum leoarcă se găsia de grea sudoare, 
Trecând chia:r prin pădurea cea nebună 
În care umbre multe se văzură, 
La umbra unui fag înalt şezură. 

Cu firea lui cea'n toate vorbăreajă, 
Iar început-=-a Bucur de,,.ale sale : 
,, Văzuşi, stăpâne, mintea me.a iste,aiă? 
„De nu le,,.aş fi ieşit la timp în cale 
,,Şi dacă nu i.=aş fl'nşelat În lege, 
„Nici praf din noi acum nu· s'ar alege 1 

,,D~ ai fi văzut cum i~am prostit la minte, 
„Mult t~ai mira, stăpâne, şi,,.ai pricepe 
,,Că nu'n zădar ,fin Vinerile sfinte, 
,,Mâncând doar mămăligă şi cu cepe ! 
„Şi zău r Doar numai ele ... mi dete gură 
. ,,De ne..-am scăpat de la o grea strânsur·ă. 

,,Văzând în jurul nostru multă laie, 
,,Măcar că sunt boer pe jumătate, 
,,Intrai de groază parcă sub copaie! 
,,Dar când văzui că pari grozav la spate, 
,,.Am prins curaj niţel şi cu 'ndrăzneală, 
,,Pe legea mea, le;-am spus cu multă fală: 

,,Sunt slugă la Becicherec cel mare, 
„Baronul lştoc dţ1:la Urum,,.Hază t 
„El e'ntr' atâta de voinic şi tare 
„Că Zmeii să_,,.l mânânce nu cutează t 
,,Dar oamenii . . . să fie oaste 'ntreagă, 
„El poate să,,.i ucigă într' o şagă t 
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,,Minciuna asta din nevoi ne scoase, 
,.}\lmintr'elea ne şi săria'n spinare 
,,8i nu ne:ar fi 1ăsat intregi la oase! 
,,Ce zici fârtatesacuni? Şi cum îti pare? 
„Ori nu m' am fost purtat destul de bine ?'ţ 
Baronu;sa· zis : ,,.{),,şa cum se cuvine ! 

,.Dar ăst popor cu ochii ca de pară, 
,,'Nu suni l'i_gani c1:un zici; eu îţi Voiu spune 
,1Ce fel de oâmeni sunf şi care ţară 
,,Aceasta e şi„ţi va părea mintţne ! 
,,Suntem aici În India pe semne, 
,,.Z\colo unde curg tămâi din lemne. 

,,Por Împărat aicea stăpâneşte, 
,.Iar el va fi'rtţeles, de bună seamă, 
„ Câ ştim să dăm o luptă -vitejeşte 
,,Şi va fi spus la 0ameni să se teaµiă, 
,,Că doară ştie Por de:al meu y,enume ..• 
,10 ,·orbă doar şi'ncremenesc o lume! .. .'i 

Cum ei se laudă aşa 'mpreună, 
Zicând ce miritea lor scrântită coace, 
De,.,.odată dintr'un fag un glas răsună : 
,,Zădarnic te,,.osteneşti, drăguf Iştoace, 
„Căci A.nghelina:,fi scumpă nu învie 
"Din neagra morţilor împărăţie ! 

,,lntoarce:te acasă, făsmi pomana, 
„Dând.să.simi citească sHnte sărindare 
,,La sfânta mănăstire din 1'ismana ; 
,;Ca să găsesc la Dumnezeu iertare t •.• " 
Şi cum se stinge..-a vocei frământare 
Şi fagul ca prin farmece dispare. 

Tresare Bucur, parcă;i căprioară, 
Şi foarte 'nspăimântat de cap se ţine;. 
Aude Iştoc soarta prea barbară 
A mult iubitei sale A.ngheline ; 
Rămâne mut, privirea'n jos se lasă! 
,,Hai Bucure să mergem către casă" 
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6. Ţigf!nii vor să-şi întemeieze o ţară~ 

Nu rămăsese'n Ţigănie gură 

' 

Să nu rămână ruptă de,..ohosită 
Mâncând la mămăligă cu untură 
Sau hălci de carne'n spuză pârpălită. 
Şi'n toată ziulica îşi uitară 
De visul lor cel scump: să,:'.şi facă ţară. 

Dănciucii fot ar mai dori mâncare; 
Ei chiue şi joacă iepureasca, 
I.ar cei bătrâni, cu multă nerăbdare, 
Înghit cum şarpele înghite broasca. 
Iar dac'avana gură.r:i săturată, 
Pe'ncetul inima li se desfată. 

Ori cinedşi povesteşte de.,..ale sale 
Isprăvi suprafireşti dela bătaie. 
Cum frânt' au ale Turcilor năvalej 
Cum au putut ca pe buşteni să,..i taie, 
Şi nici acuma nu puteau s}l creadă, 
Că din păgâni făiar'aşa grămadă [ 

Sătui când fmă, îndrăzniră încă 
La multe lucruri mari să se gândească; 
Iar Asmodeu a pus o stăruinf adâncă, 
Uzând de şireteniabi drăcească: 
Le..-a pus în cap c'ar trebui să fie 
Sub cer şi..:o tigănească 'mpărătie. 

În inima lui Tandaler se coace 
De mult timp nişte gânduri nalte 
Ce nici o clipă nu:i dădură pace : 
V oia mai sus de câtu-=i să se salte 
Şi socotea în fiecare seară 
Că el e bun să fie crai în ţară. 

Deci, ridicându,..se făr'de zăbavă, 
Pe voevozi la -sfat din nou îi cheamă, 
Zicând că pentru lucruri de ispravă 
Cu ei alături vrea să,,.şi deie seamă. 
Iar dacă fu cu dânşii împreună, 
În chipul următor voroava-"'i sună: 
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r. Cuvântul lui Tandaler. 

"Ia să v'adu.cett mo, acum aminte, 
,,Bătrâni cinstiti şi voevozi, d'a mele 
,,A.cilea vouă spus,el~ cuvinte, 
„Pe când Dr ăghici la muaji după nuiele 
„ Vă trimetea, dar v'am întors dă'n goană 
„Şi~avurăm biruiajă barosană l 

,,Că, dacă bine eu· v'am zâs atunce, 
„Acum şâ cu mai .mare 'ncredinţare 
„Eu pociu să spun că n·ar putea s'arunce 
,,Pă voi dintre Munteni, tJn . . . oare care, 
,,Cum că spre far'avurăţi strâmbătate, 
„ Că . . . făptuirile .•• vi ... s • • • veder~te l 

„ Vlad Vodă 'ntâi poruncă ne trimeasă 
,,Să ne"'adunăm . . .• şâ noi am fost pă dată l 
,,Si?'a zâs la oaste junii ca să iasă, 
„Cât ai ,clipi .•. s'a şi făcut harmată l 
„Aşa c' o horbă, noi făcurăm toate 
„Poruncile ce fură nouă date l 

„Noi nesam purtatără cu cinste, dară 
„Ia să ... l întoarcem lucrul p' altă parte 1 
110ri ă.şti Munte-nt ce ... şi zâc mai mari pă ţară, 
,,Pot ei ca să ne <{ea la mână carte, 
,1s· arate' n ea că n' au vroit cu voe 
,,Să.sl bage pă Ţâgan la ha nevoe? 

,,Ca mult mai lesne dânşii să ne'nşele, 
,,N'au vrut, tâlharii, să ne dea merinde 
„Decât să ne mânjim pă la măsele l 
,,Ş!apoi, vulpoiul, vine spre"-a ne prinde 
„Cu mare 'nşelământ şâ tâlhăreşte 
„Cu ceata ... i îmbrăcată pă turceşte I 

,,Nesa juruiiără mai mult bucate, 
,,[ar noi, propti.fi p'o horbă cum e asta, 
,,Răbdarăm zâle multe 'nfometate, 
,,Ba câte nu ne,.,ar n adus năpasta 
„Dă nu ne ajutam cu voinicia I 
,,Zău, că pieria • . . întreagă Ţâgănia ! 
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,.,$' acuma • . • cine fu cu nec-r.edintă ? 
,,Au nei, sau Vlad ? ... Sulianul singur, dear:ă, 
„Când auzi d'această biruinţă 
,,Cum n' a mai fosf nici chiar odinioară, 
„Au socotit cu dreptele,=i prkine 
„Că ţara hasta nouă se cuvine I 

,,Da păntru ce să nu urmăm noi, dară, 
,,Acestei sfătuiri aşa dă bune? 
,,Eu zic aşa, că până mai pă sară, 
,,Nainte pân'ce soarele apune, 
,,Putem avea o Ţară~ un Divan, 
,,Boeri şisun V od' al nostru... un ... Ţâgan ! •. 'ţ 

8. Vorbesc Drăghici şi Guliman. 

Cum T andaler aceste vorbe zise, 
T oti dară semn de mare bucurie ; 
Dr~ghki doar rostul s~u aş,l\sÎ deschise: 
,,Drăpt să vă spun eu, feţii mei, dar mie ... 
,,În ăst îmbătrânit dă · vremuri cap, . 
,,Aşa străine gânduri ..• zău, nu'ncap ! 

„Să deie Dumnezeu să iasă bune 
„Ce vouă zise Tandaler aice l 
,,Nu eu, Drăghici, în contra mă voiu pune, 
„Ci numai cât am zâs, vă zâc şi.:eoiu zice 
,,În veci dă veci : băgaţi dă seamă bine, 
,,Că numa Dracu'n aste trebi vă tine ! 

„Că nu poci eu cu nici un chip a crede 
„Să vă trimeată Muhamet solie I 
„Aceasta, credefiPJ11ă, ea purcede 
,,T of dela Vlad . . . &o altă şmecherie ! 
,,Sau caută pricini dă . . • pedepsire, 
S .c • • I ,, au 1acesaşa cu vot. . . o şugutre . 

,,Văzuf..-aţi unul dinire voi, hodată, 
,,Boer sau V odă undeva Ţâgan ? 
,,Că viţa noastră e şi ne'nvăfată 
,,Cum trăbuie să şadă la Divan ! 
„Gândiţi că a tocmi o tară 'ntreagă 
,, V a fl un lucru prea uşor, o . . . şagă ? 

MÂnalele Dobrogei• XJI, 193\ 
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„Şl.:rapoi voi .nici nu ştiţi ce.:ri aia c;1rte I 
,,Cum vreţi să faceţi dară judecate ? 
„Jar ăl ce dintre voi 0 vrea să poarte 
,,Domnia şi caftanul lung pă spate, 
,,El trăbuie a fi dă mare vită, 
,,Născut numai dă Doamnă, ori Domniţă ! 

HDa'câţi sunfeti aicea împreună 
,,ut să puteţi voi 'fine~o 'ntreagă ţară? 
I . J..... •• t D ' · · t - b ~ I „ a • . . pau·u mu . . • a n1c1 arma a una 

,,Iar păntru c'afi învins alaltăsară, 
,,Să nu gândească mihtea~ă, nebuna, 
,,Că tot aşa să 'ntâmplă totdeauna! 

„O sută numai dintre călăraşii 
,,Lui Vlad, de,odată păste voi să :vie, 
,,Mo, Tandaler, au unde.:ror hi ostaşii . 
,,Pă cari-••acuma:i scalzi în vitejie ? 
„peci, feţii mei, eu zie,: nu v' amăgească 
,,Această 'ndemnăfură diavolească !" 

Dr.ăghici tăcând, cu · multă nerăbdare 
In .contra tocmai (luliman se scoală : · 
1,Drăghice, horba ta d'acuma n'are 
,,Nici pic; dă haz, că e dă minte goală I 
,,Dă când te ştiu grăieşti prooroceşte, 
,,Dar nici odată nu s' adevereşte ! .•. 

„Tu, dacă nu poţi fără dă cârlea·lă 
„S'asculti -un sfat, ·întoarce.,,.te acasă 
,,Şâ ochii ăia somnoroşi îi spală, 
,,Să vază mai curat! Da ce ne pasă?" 
Şi,:iacum se'ntoa.rse căfte adunare: 
,,Cu noi e partea hea mai mare!" 

Atunci strigară toţi: 11Vrem Crai!.. Vrem Ţară I" 
Mai niult Drăghici cu vorba nu.,,.i îmbie: 
,,Măcar s' aveţi mai mult mălai şi zară !1

' 

Le zise el la urmă cu mânie. 
Se'nfoarse şi plecă din adunare, 
Scârbit de vorbe.,,.atâta de şpriajare. 

,..ooOOOOOOOoo 
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CÂNTUL AL DOISPREZECILEA 

,, 

' 
Ţiganii din adins încep a face 

A' nchipuifei lor moşii '/ocmeală, 

Dar fiecărui alicev.a îi place i 
Cum nu se pol opri de la cârlf}ală, 

Se'ncinge ia/re ei o grea bălaie 

In care multi cu furie se laie. 

. . 
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1. Proştii cred lumea rău tocmită. 

Toţi proştii cred că lumeasi rău tocmită 
Fiindcă apa'neacă multe sate, 
Od pentru că de foc e mistuif~ 
Avere strâns'ades cu greutate 
,Şi pentru că,s prea multe.::acele fiare 
·Ce pot uşor pe oameni să;-i doboare. 

De ce pe lume#s gerur,i şi ninsoare ? 
Furtuni ce pot stejarii să mi=i culce ? 
De ce sunt boli şi moarte crudă oare ? 
De ce nu,i veşnic primăvară dulce ? 
De ce să fug"'un om de..-atâtea rele? 
N'ar fi mai sănătos să fugă ele ? 

Să poată apa ca pe drum a trece, 
Iar focu'n pielea lui să nu pătrundă; 
Să fie vântul nici p'rea cald, nici rece, 
Iar iarna . . . stea 'ntr' o peşteră afundă! 
De ce să n' avem noi un ochiu la spate 
Şi'n frunte coarne bine ferecate? 

A.tuncea s>-ar putea feri mai bine I 
Iar de isar creşte şi.=-aripi de cocoară, 
Ar fi cea mai grozavă'ntre ·jivine 1 
Aşa gândea un porc odinioară : 
,,Să.=mi creasc'un·corn în frunte la poruncă . . • 
,,Atunci poftească să mă facă şuncă!" 

Norodul mult şi prost, făr'de lumină, 
La fel ca porcul judecă în toate, 
Căci mintea lui puţină nu îmbină 
Precum îi e acestei · firi lăsate. 
Ţăranul când pe un boer îl vede, .i 

' Că are şi nenorociri, nu crede. 1 

2. Părerea lui Gogu şi Guliman. 
.. Ţiganii într' acelaş chip făcură: 

Au ascultat pe Tandaler ne'nvinsul, 
Iar pesAsmodeu în toate îl crezură. 
Şi, cum erau convinşi cu dinadinsul 
Că ei pe Ţepeş l1 au bătut cu totul, 
lntreaga şatrăsşi ridicase• botul. 
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S 1asculfî mereu de:ro barbă ce:ri căruntă, 
Că cel ce:ro poartă nu te poate minte ! 
S'asculti întocmai ca de ntm .la n\Ultă r 
Ne spune:ro zicătoare ce nu minte: 
,, Ori când cu fată jună logodeşte, 
,,l)e sfatusi tânăr însă te fereşte!" 

ln earba ţigănească frământare, 
Nu merse:ra lui Drăghici învăţătură 1 
La t;ort îl duse slabele:ri picioare. 
In urmă Guliman iar priQ.de gură 
Şi, sfătuindusşi gloata bărbăteşte, 
In gura mare astfel ii gr.ăieşte: 

nAdevărat! A râde,.zău, îmi vine 
,,Când zâce el că Domn a fi pă ţară 
,,E lucru foarte greu f Din ce pricine? 
„Au doar Domnia este o povară 
„ Pă care fâgăneasca noastre fire 
,,Dă fel nu ar putea ... o ... sprijinire? 

,,Da zâ<:eti, rogusvă t Ce greutate 
„Să aibă V odă? Lucrtlri tot uşoare I 
,,Intâi şi dânsul doarme tot pă spate, 
,,Ori alt cum vra, pân' ce se face soare ! 
„Iar dă să sceală, bea şi tot mânâncă 
„Şi toată zâulica stă pă brâncă I 

„Apoi la helea jalbe multesascultă 
,,Şi hotărăşte 'n bine sau în rele, 
,,Da'nu cu'nvăţătur' aşa dă multă, 
„Că 4oar la bir gândeşte, la plinele l 
,,Dă halte celea, cum se socoteşte, 
,,Ori cum îi vine'n minte, portmceşte ! 

,.Drăghici zâcea c' ahasta· e povară I 
„Da zâc eu: a scobire o covată 
,,&o meşterie grea şâ foarte rară, 
„Mai grea decât să stai într'o palată 
„Dând mii şâ mii portmci de:raceste: ,,Eu 
,,Cutare, din mila lui Dumnezeu ... 

,,Aceasta poruncesc cu străşnicie ..• 
„Şâ mai departe ştiţi voi helelalte l 
,,Iar dacăsi horba despre boierie ... 
„Nici ea nu· are grijuri prea înalte l 
,,Să mă trăsnească Sânt Ilie, iac'! 
,,Dă nusi tot lucrul ' l,oeresc un fleac !" 

.www.ziuaconstanta.ro 



• 

\ - 198 -

,,Că bine spui dă relele lăcuste !" 
De1odată zice Gogu dîn mulţime ; 
,,ln largi nădragi ei duc puteri înguste, 
,,Şâ mici, ş_â mari, aşa-"S în boerime ! 
,~I ... am cunoscut eu doar dih rădăcină, 
,,Prea Sfânta Vinere, zău, să mă ţină ! 

„Stau toată ziua cu ciu.bu·cu'n gură 
,,Şâ pă divan stârvesc . . . doar câte,,-odată 
,,Din pahne,,.a bate dacă se îndură, 
,,C,hemând pe h'un argat ... sau p'o hargată: 
,,Mă doară, mă!! .. răcnesc din plină 1·ânză" 
,,La butc;a mare caii zi să prinză !" 

3. Corcodel ar vrea Vlădici Ţigani. 

Nerăbdătorul Corcodel opi:eşte 
A.c~astă vorb 'aşa de ct âmpiţată : 
oDar hăla ce-'llli mai tot bolboroseşte 
,, Taman aşa ca moara ha stricată? 
,,Lăsafi boerii cum îs ei să hie ! 
,,Ce..-avem cu boereasca trândăvie? 

,,Atâta lume nu ne-=-a.m sfrâns aice 
„Ca să Jlimăm din gură horbe. geale 
,,Şi unul altuia să-:'i pună price ! 
,,Ajung' o bâtă la un car dă cale ! 
„lncepeţi a lucra dar şi a face 
,,Să stăpânim ac;eastă fară 'n pace! 

• 

,,Ei. .. toate,,.or hi cum vrefi, zău, nu.::i minciună, 
,,Dar la ceva de.,,am pune mintea toată, 
,,Nu cred ca să ne iasă tocmai bună! 
,,Nu cred eu c'aş putea să văd h'odată 
„A.cilea'n dalba noastră Ţâganie 
„Că s'ar putea Vlădici şi Popi să hie 1 

„Să poată zâce slujba'n fâgăneşte 
„Şi.::un Paşte fâgănesc ca să ne facă 1 
,,Sau şi călugări cari să mânce peşte · 
,,Şi fără dă muiere să petreacă, 
,,Ci::având spre hastă lurrie greaţă, 
,,Să-=şi treacă'n mănăstire'ntreaga viaţă ! 
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„Mo, fraţilor, ahasfa..,.mi p.are mie 
,,Că noi Ţâganii n' om putea"'o face ; 
„Şă,,.ţi laşi fu dulcişoara fa soţie 
,,Şi toate ce pă lumea asfa"'ti place, . 
,,Şi să te'ngropi dă viu într' o chilie? 
„Aşa, zău, să ... mi ajute Sânt,..J1ie r 

„Vlădică s'ar găsi mai lesne doară 
,,Chiar şi'nfre noi, Ţiganii, căci Vlădica, 
,,Măcar că nici V1ădicii nu se'nsoară, 
„Dar nu1i mai zâce nimenea nimica 
,,Dă fâne lângă c,:asă h'o, ne_poafă, 
„Ba chiar şi când să'nfrupfă câfe..,,.odafă I 

„Dar popii barosani şi..-a lor popese 
„Petrec pă la bofezuri, pă la nuntel 
„Pă la pomeni, ospeţe, pă la mese 
,.Şâ totdeauna să cocoafă'n frunte, 
,,Făcând doar cruci pă vin şj pă mâncare, 
,,Trăgând la ei foi partea hea mai mare! 

• 

,,Dec [ . ; . V refi a face..,.un lucru mai dă trabă, 
„Să lăpădaţi ori care nebunie 

f 

,,Şi..,.alegefi popii cât mai dă dăgrabă, • 
,,Să hie d' ajutor la cununie, 
,,Iar dă Vlădici şâ dă călugări ... pare, 
,,Că n'ar hi frăbuinfaşa dă mare!'' 

4. Ciuciul crede altfel. 

1 • 

Mai multe Corcodel avea sa z1că, 
Dar Ciaciul, îmbulzindu ... se prin gloată, 
Strigând, el mâna dreaptă şi..-o ridică: 
,,Dar ce? Dă fleacuri staţi voi zâua toată ? 
,,Grăiţi fără dă capăt şi'nceput? 
„Era mai bine dac' aţi fi tăcut I 

„Şi fu, mo, Corcodele, e mai bine 
,,Să faci, să laşi odată să vorbească · 
„Şi cei ce..,.s poate mai dăşfepfi ca fine r 
,,Cât dăspre tagma ha călugărească, 
,,Dăspre Vlădici, dă popă sau popeasă, 
,,De ei Ţiganilor nici că le pasă ! 
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~tDă nu,,.i avem, scăpăm dă mâncătură ! 
,,Ba sfântul cer dă popi să ne păzească I 
„lfi cere bani, ba cere şi prescură 
,,0 elipă'.' numai dacă gura..,şi cască ; 
,,Cu mâna dreaptă te blagoslovesc, 
,, Cu stânga buzunaru .... ţi jefuesc ! 

„Un · danci de fi se naşte, nu,,.l botează 
,,Făr'dă biştari t Vrea omul să se'ns.oare, 
,,Nu,i dai arginţi,_ nici el nu cununează ! 
„Ba nici la groapă..-1 duce d,acă moare 
,, Pân'nu..-şi ia dânsul plata legiuită [ 
„Pă sfântul Dar~ noi dăm o sfântă mită i 

„Deci: ori nici pic dă popi, ori fără plată 
,,La noi să hie, da vă place !" 
,1Da fâne-o-ţi botul ăl murdar odată!" 
li strigă Balaban ; ,,mai dă"'De pace 
,,tu sfatutile fale, că.,,.s ne~oapte ! 
,,Aşa n'o mai ,!îfâtşim noi nici la noapte! 

„Bărbaţi buni, ia luaţi acum în seamă 
.. ,,Dă cele <Se.:rs întâi la trăbuinfă ! 

,,Pă cât se pare . . • mai î.ntâi se cheamă, 
„ Cu..-a voastră înţeleaptă socotinţă 
,,.Că trebuie s'alegeţi: Vodă harnic, 
,, Un Ban, un vel Spătar şi un Paharnic ! 

• 
,,Un Stolnic şi=-un Visternic mare, 
,,Apoi şi pe,,.alţi boeri mai mici dă vită: 
„Ispravnici şi Vătafi şi d'ăia cal'.e 
., Urmează pân'la hea mai joasă spiţă : 
„Străjări, Plăieşi •.• La hasta mai întâie 
.,A voastre bune hotărâri să fâie ! ... 

,,Ca să vă pun mai lesne'n bună cale, 
„Eu ..• iacătă ! Vă'ntreb: pă cine 
,, Volţi a.,,l pune'n scaunul hăl moale, 
„Şi cui va trăbui ca să se'nchine 
., Ca unui Reage toată Ţâgănia ? 
,,Şi'n urmă: cui veţi vrea să,:ri daţi Bănia ?" 
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5. Lucrurile ajung la o bţi.taie groaznic,i; 

Şi Bobu-şi zice gândurile toate : 
„Să ai, măi Bălăbane, mintea lungă 
„Măcar atâta câf căciula, poate 
„Ar nemeri şi sfatul tău s'ajungă 
„A ne'ndrepta tot c-ătr'aceia parte 
„Spre care tu ne, duci pă dă dăparte l 

• 
,, Dar n 'am mâneatără noi şteregoaie, 
„ Nici mătrăgună, ca să nu simţim 
,, Când cinevaş dă piele ne dăspo~ie ! 
„Da'păntru ce zâci tu să ne grăbim 
„ Aşa dă mult la lucru ăsta, care 
,,Pofteşte îndelungă judecare? 

„ Ori vrei ca să te punem nor pă tine 
,,Pă tron? ... Sau poate Ban? ... Ori cevaş altă? ... 
,,Ai vrea Ţâganii fie să se'nchine? ... 
„Să caţi la dânşii cu sprânceana naltă 
,, Şi preste ei să scuipi râios, .dăparte, 
,, Uitând d ' opincile ce.:rti fură sparte? 

,,Dar Sfijntul Dumnezău să mă ferească! 
„Mă'nchin mai bine la un rău Muntean 
,,Dă cât pă capul meu să poruncească 
,, Un prost dă... căldărar... un Bă.:rlă.:rban ! •• 
Ci Bobul vorba nu.:rşi sfârşise 
Ciormoia când, sculându,,.se, îi zise: 

,,Da ia mai pişcă,,.ţi limba şi tu, Boabe! 
,,Să nu te ... agăţi dă oameni d' omenie ! 
„ Gândeşti că,,.i vorba ca să facem scoabe 
,,Sau altceva din proasta.:rfi meserie? 
„Mişel ce eşti! ... (~fi leagă p~aia gură 
,, Şi fata tâmpă spală,,.ti ... o dă zgură ! " 

„Da tu ce vrei?'' ... Se ridică'n mânie 
Fierarul Burda, cel cu chica mare; 
„Ne ia Oormoiu'n râs o meserie 
,,Precum cazanu,,.şi râde dă căldare, 
,, Cum Dracul râde dli;spre porumbele, 
,,Când este şi mai negru de cât ele! 
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,,Dar., Dracul a văzut cimar cu minte? 
,,Priviţi la dânsul cum se răscocoară 
„ Gă parc' ar tot mânca ·mereu plăcinte 
,, Şj..-ar screme tot la aur _pă cornoşră ! " 
Lui Tandaler i se păru vecie 
Aceste clipe până la Domnie, 

Iî fuse greu să rabde..-atâta vreme 
Făr' a ţipa cât îi st ăf u' n putil'ijă : 
,,N'aveti de,..acuma pentru ce vă teme, 
,, Voi, oameni ~uni, dar fără socotinfă, 
,,Dă V ozîi cari.,..s doară lungi la plete, 
„Dat b1ătăresc ca nişte babe beie l 

,,Deci iată, vă mai zic ha de pe urmă, 
.,,Dar sănni tăceţi ca peştele în apă! 
,, Că de..-oiu simţi .că cineva mă cunnă, 
„Şi.:<0 horbă -proastă numa;ri scapă 
,, Din gura lui ahea neruşinată, 
,.Să ştiţi că~i sfarm măselele pă dată ! 

11Mişeii ceia făcători dă ciure, 
,,Lăieţi şi mâncători dă mortăciune, 
,,Pot ei pă hăi cinstiţi să.,..i mai şi'njure? 
„lan aşteptaţi un pic ! Acuş vi.,..oiu pune 
„ Căpăstru şi zăbelele în gură 
,, Şi mî ... ţi juca ursească jucătură ! " 

,,Da ~ine ... ţi dete ţie.,.aşa putere?" 
Sşri un gfas mai gros de prin gr~adă ; 
,,Să;rJi baţi tu joc dă noi, mo Tanoalere !" 
Era chiar Sfârcul, iubitor de sfadă. 
,;Dar încă nu ţi...-a fosf sosit clipita 
,,Ca să ne'mparţi tu, ca un Vodă, pita ! 

,.Rugămwne aşa Măriei Tale, 
„Să laşi ahea trufie timpurie 
,,Şi. ... ahastă a.prîgime fără cale, 
,,Că încă nu eşti Vodă'n Ţigănie, 
,,Şi nîce când vei hi, te poţi încr,ede, 
,, Ori cât de aprig pohta.,-ţi se repede f" 

Această foarte gravă defăimare, 
S'o rabde T.andaler nu"'i fu'n putinţă; 
Ci ca turbat, ieşit din fire sare, 
Mânat de cea mai mare..-a lui silinţă, 
Lui Sfârcu..-î rase"'o palmă mult barbară 
Că stele verzi în fafă;ri scânteiară. 
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„Na, Sfârcule ! •.• " ii zice. ,,Asta.:1ţi hie 
0 Pân' una„alta-, bună 'nvăţătură ! 
„Curând.reurând ajung eu la Domnie 
,iŞi n'am să,,,ti las măcar un dînte'n gură ! '• 
Dar Tandaler nici nu sfirşise bine, 
Când iată că şi lui o palmâ,,.i vine 

De la Cârlig cel lung, nepot de frate 
Al lui Drăghici. Se'ntoarce cu iuţhne 
Să vază cine să cuteze-"'a"'l bate? 
Dar alt Ţigan vârtos, tot di~ n,.ulţime, 
C 'o spi,fă,,.l şferge'n ceaf' aşa de tare, 
lncât îi dete sângele pe"'o nare. 

Acuma Tandaler nici nu mai poate 
Să cate cine,a dat, ci dă cu sete, 
Lovind în rândurile îndesate ; 
.Se 'ncaeră'n bătaie multe cete, 
Şi'n sânge roş, în vrajbă ,şi'n urgie 
Se scutură întreaga Ţigănie. 

Din tabără mai foţi acum aleargă 
Şi..-aduc baro-ase, ghioage ori prăjine ; 
Din ce în ce bătai;t"Î tot mai largă 
Şi nu e nimenea care s'aline 
Mânia ţigănească mult amară 
Şi să ostoaie"a I uptei roşă pară. 

a Tandaler, văzând că nu e şagă 
Şi că ciurarii vor să.,,.J împresoare, 
Voi din teacă cioarsa să şî...-o tragă; 
Dar când fusese;-o clîpă la strâmtoare, 
Zlătarul Cărăbuş Î?'o şi furase, · 
Jar el cu groază dezarmat rămase. 

Dar, spre norocul său cel mare, vede 
Zăcând pe jos un os de moartă vită; 
În grabă=-l ia şi groaztiîc se repede 
În ciurărimea'n juru..-i grămădită, 
Prin ei cărare largă...-şi cutropeşte, 
Ucide, dă de.:ra tumba şi răneşte. 

Cu falca.:ri de măgar, Samson cel tare 
Cum fărămase oastea filisteană 
Dând mii de morţi eternei morfi b·arbare, 
Aidoma şi'n gloata faraoană 
Cu osul Tandaler tocană face 
Pe multi dând cru~ei morţi rapace. 
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Întâi _pe Şu.gu.bel în jeasfă.:r) arse, 
Lui Lcipădu.ş îi strâmbă falca dreaptă 
Şi' n urmă nasul lui 'Şoşoi i:l sparse; 
Apoi ciolanul cel cumplit îndreapfă 
Şi mi.:rl pocneşte tocmai 1a u.reche 
Pe Aordel, acel de vită veche. 

7. Moartea lui Tand,iler. Sfârşitul Ţiganiadei. 

Veni şi Guliman spre„a;utorare, 
Să dea şi el vr' o câfeva'n băfaie ; 
Kduce'n mâni o rudă ,foarfe mare 
Şi după eJ neobosită laie. 

• 

Sosind, prea mulf nici nu mai socoteşfe, 
Ci dă pe'ntregul, cum se nemereşfe. 

Cum ruda căire rându'nfăi se 'ndreapfă, 
Lui Geanafir îi face capul fleacă, 
Iar lui Bălu.J îi rupe mâna dreaptă, 
Lui Nufu„i frânge dalba cioarsă'n teacă~ 
Fărâmă lui . Colbei tofi dinfi'n gură ... 
A:tâf făcu doar dintr' o lovi fură [ 

Din nou ridică ruda lui cumplită, 
V:ăzând pe Bratu voinicos că vine 
Cu i.;eafa lui de Jupfăfori, vesfifă; 
Acesfuia acuma drumu„i tine 
Şi"'l nemereşte binişor la tâmplă, 
Decaceia grabnic moarte i se 'nfâmplă. 

Văzând-"o T andafer acea cădere, 
Scrâşnind din dinfi spre noul duşman pleacă ; 
Fierbinfea:si inimă izbândă cere. 
Grozava rudă=i iară ş sus . . . dar · iacă 
Şi Tandaler asvârle cu ciolanu! 
De cade lung în f~rnă Gulimanul. 

Fiind Ciurarul· ametif la minte, 
Cu grabă Tandaler prăjina i:so apucă 
Şi,...apoi, teăpit de patimă ferbinfe, 
Eta să„i spargă capul ca p~o nucă, 
Da„l năpădiră ~i pe el îndată 
Ceilalfi ciurari cu inima bărbată. 
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Aceştia cu rade 'ncrucişate 
Toţj la viteazul aurar săriră; 
Şă fi văzut ce capete crăpate ! •. 
In luptă oarbă fraţii se'ntefiră ! 
lntreaga Ţigănime--acum s'adună 
Şi cu'ndârjire luptă împreună. 

Se văd femei aproape desbrăcafe, 
Se rătăcesc copile sperioase • 
Ce tremură că parc' ar fi 'ngheţate, 
Se'nvălmăşesc ca nişte bi fricoase 
Fugind încolo sau venind încoace 
Şi nu ştiu, bietele, ce vor mai face ! 

Pe câmpul de bătaie grea, dvafară, 
·Se lăfăie în sânge neagra moarte ; 
.Şi dacă nu }..-ar fi găsit, barbară, 
Pe Tandaler o făr'de veste soarte, 
·Sub pofta lui d'! sânge, fără nume, 
N'ar .fi rămas ciurar P'-'"'această lume. 

Ba nici din celelalie împreună : 
Zlătarii, Căldărarii şi Ferarii 
,Şi toţi ce'n contta vrură să se pună 
Cu rudele, ciocanele şi parii ; 
·Căci el, văzându.:rse împrejw·at, 
Răcnia cu groază ca un om turbat. 

·Când arma şi.:o rotia 'mprejur, cumplită, 
Dând peste îndesata ciurărime, 
·Cădeau tot câte şapte 'ntr' o clipită; 
Din tabără nu mai cutează nime 
'Mai mult să dea cu dânsul fată, iară 
Acei ce dau, pe toţi el îi omoară. 

,Sub ruda lui neobosită cade 
Alesul Ţicu, meşter de inele, 
Şi Chifor cc ştia prea bine rade, 
Precum şi tu, gingaşe Viorele, 
·Care puteai cânta în vers măestru t 
1n urmă cad şi Gâdea, Pleşca, Sestru 

Şi Şoldea, Corbul, Vâssa şi cu Nu/ul, 
Covrig, Boboc, şi Mandrea, şi Ciurilă ; 
Aşişderi Ghiju, Doldea, chiar şi Struţul, 
Au fost loviţi cu toţii fără milă 
Şi.-au căpătat o moarte:aşa păgână 
.'Printr'a lui Tandaler grozavă mână. 
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D~odată însă Tandaler aude 
Un vuiet mare ; ţipăt şi strigare ; 
Cetaşii lui gemeau în grele trude 
Şi se luptau ca leii la str-âmtoare: 
!-,aieţii şi Goleţii, toată gloata, 
fn jurul lot făcură strânsă roata. 

Voinicul Cercea colf)anda aice 
Şi arăta puternica virtute ; 
Toi inimos el se punea de price 
De şi•l înconjur.au mai multe sute. 
Iar dacă înfeleJe mai pe urmă 
Că e de tot închis· 'în marea turmă, 

)\şa cetaşilor puternic strigă : 
,.1nchideţi ochii, moo l şi daţi dă moarte~ 
,,Cruciş şi curmeziş ... ca'n mămăligă!" 
Astfel voinicii se 'ncălziră foarte 
Şi,orbeşte merg luptând mereu 'nainte, 
Tăind tot ce se'ntâmplă dinainte. 

Văzându•.şi la pericol ceata•i dragă, 
El prinde scut şi arme ferecate, 
In joc îşi pune forţa lui întreagă, 
Dar îl a.ţine Balaban la spate ; 
Cumplit ac·esta•şi asvârli ciocanul, 
Chitind la c·ap; şi•ar fi căzut Ţiganul, 

Dar el spre ceafă scutul şi•l strecoară ; 
Sub groaznica lui Balaban izbire 
Ciocanul mii bucăţi din scut doboară. 
Lui Tandaler îi joacă 'ntreaga fire, 
El şovăie şi cade'n -ameţeală,. 
Dar numai dup'o clipă iar se scoală! 

Lui Balaban urechea· dreaptă•i zboară 
Şi,adânc îi vâră fleru 'ntre măsele, 
Iar gura i•o li\'feşte cât o moară. 
i, Ia.ţi, vere, pl<lfa păntru horbe rele !" 
Apoi lui Petcu, cel cu barba sură, 
Îi .taie nasul dintr'o lovitură. 

Lui Burlă, care cu ciomagul vine, 
l•aruncă mâna'n ţărnă hăt departe; 
Privind o clipă împrejur de sine, 
Văzu pe Năsturel cum moarte 'mparte 
Băi.aşilor lui dragi ; îndat' aleargă, 
Iar gloata tremură ca şi o vargă. 
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Pe Bumbu lacrimilesl podidiră ; 
„ Vezi, Purdeo dragă, Tandaler pă cine 
„ Chifeşfe el s' omoare ? Nu mă miră l 
,,E vai dă Năsturel, e vai dă. tine! 
„Şi eu, şi multi vor frebui să moară 
,,Dă mâna ăsfuia până'n dăsară ! 

„Dar ia mai iscodeşte fu în minie 
,, Ceva să 'mpedecăm ahea 'niâmplare ! 
,,Altfel nu,d stă nici unul înainte 
„De,,acuma 'ncolo fără vătămare J 
„Fă fu ceva şi Ţâgănia ioată 
,, Ţi ... 9 da o mare mulţumită plată ! " 

Oftează Purdea: »Bumbule iubiie, 
„De ... aş mai putea şi'.,.acum a hire'n vârstt:a 
,,Pe când Zegan, cu inimiţ 'nfreite, 
,,Şi cu rudaşul cel mai fare, Cârstea, 
,, Cu mine la luptat se apucară, 
,,N'aş suferire eu aşa ocară! 

,,Dar s'au sfârşit cu zilele ahele, 
,,S'a isprăvit virfufea mea, săracă, 
,,Lăsându,,.mă cu slăbiciuni şi jele ... 
,)Suni doar a 'băfrânefelor or:tacă ! 
,,Dar ori ce.<>a:r hi, eu face~oiu cercare! 
,,Norocul ... facă tot cum lui îi pare!" 

Aşa zicând, el h•upul şi"l îndreaptă, 
Cu palmele se freac' un pic pe fafă, 
Loveşt~apoi în sus cu mâna dreaptă, 
Că parcă să se lupte,;-acum învaţă ! 
Mai'"1llai în sine=apoi deplin se 'ncrede 
Şi hotărât spre Tandaler purcede. 

Pe multi acesfa morfii îi dăduse 
Şi..-acuma nimeni nu ... i mai sta'mpofrivă; 
O soartă rea în cale i..-1 aduse 
Pe Bufă. cel cu minfea cam ponivă ; 
Acestui, Tandaler de sus ii strigă : 
,,Feri mă, dă vrei să mai mănânci ... măligă!". 

Băfrânul Burdea dinapoi soseşte 
Şi, socoiindu.,,şi lucrul câi' mai bine, 
Cu feasfa căpăfânei îl bufneşte 
Afâf de mult, pe cât puterea..-! ţine, 
Pe mândrul Tandaler infre picioare 
Şi..-i dă o dureroasă berbecare. 
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Viteazul se r ăstoamă lat pe spate, 
Iar Bumbul strigă'n jar cu gura mare : 
,,Daft, fraţilor, acu, pă Apucate, 
.,Că, iaca, zace Tandaler cel tare !" 
Şi.::-i dară cu ciocanele în frunte, 
Că sângele curgea'n şuvoaie crunte. 

Cu cea mai de pe urm 'a lui putere, 
El totuşi în picioare se ddică, 
Din trup vâriutea îttsă'ndată,,.i piere 
Şi iarăşi îndărăt în ţărnă pică ; 
Iar curg pe el loviri nenumărate 

' 

De pumni crispafi, de cizme ori de boate .. 

Din mândrul cap nimic nu se mai vede.! 
D.tr gloata 'n sânge cald întărâtată, 
La corpul încă viu .se mai repede i 
Sosind a celui mort cercată ceată, 
Zdrobit -acele gloate îl lăsară 
Şi care Încotro se'mprăştiară. 

Şi.,,..ar mai fi fosţ, de sigur, luptă mare, 
De nu venia d.e,,,od@tă, fără veste, 
Această minunată î.ntâmplare : 
(Aşa din cronică aflai -eă este, 
Şi nici nu cred că poate fi minciună !) 
S'a fost iscat, adică, o furtună ! 

Acea furfun'aduse liniştirţ, 
Ea p.-5.toli şi vrajba 'n Ţigănie. 
Destul că suferiră grea peire ! 
Pe cât puterea a putut să.,,..j ţie, 
P·e dată lucrurile.,,..şi încărcară 
Şi merseră. care' ncotro prin ţară . 

• 0000000000. 
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16. SircoF:ig.11 eu simboluri din Constanta ln mom~hd ndielrii .capacului. Lt inJeriorul a,-:â!i se vede p•măntul crăpai de 
u.sek.iune, jn C;llrc- & 'a aflat un schelet. 
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IT. Fata lolotala din llli11111 a sarcofagului a, aimborurl 
din Conilanra. 

18. Paris,[.Quvre, (C. Robert III Aht. l. pi. I b). Fata la• 
ler.U din dreapta a unui sarcofag glsil lângl Roma. Mîh~ : 
Âdzicon. lnh.."l'esant e capacul triunghiular. cu actoterii : 
cit <> pari< un cap de safjr, de <all• o polm<llli. In mijloc: 
1nascaluiOR~nos. ~lui Âugustus1 sau ceva a11tcri1>arJ. 
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2J. Phol. 3 .• 4. A,;,. Mtnies dn Anliquil<s> de ls/Mnbul. Placă „pulaalâ descopetilii Io 1928 in imprejurimile Slambu!u!ui, b 
KodlkO)', Pe ea k v.ld, lnltc allek, o ll<Qm1 un clopol cu m~er ornai şi un c;ln!ar. lr.saipli• g«acâ sus ; .lvi.ston Aristor.oş - (i. (:iyk<na, 
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Planşa I. 

( 1. Constantinopol. Muse1w1. Sarcofagul i'IS al hu .Alexandru, din Sidon. Spafek. 
{G. Rodenwald : Die Kunsl der Ântike p. 435). Epoca : probabil sec. V - IV a. Cr . 

• l 

2. Ro111<1. Vil/a di Papa Giulio. Sarcofagul de argil,1 din Cerveteri. 
(G. Rodenwald: Die Kunst du An!ike- p. 5 to). 
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Planşa II . 

• 

3 . .Roma. Tor/011ia. (C. Robert, HI pl. XXXIV). Milţ!l lui H~rcules. B ,1rba!ul 
cu capul lui Hadrian ; Fcmeea cu coaforă din perioada F laviilor . 

4 . Co11sfa11ti11opol. }lfvstfe O!loma11. (Carol Robert II •• O..b!. II, XL VI). 
Sarcofagul din Tripolis (upfis magnat 1'-1ilul : Hippoly!os. 

Epoca: aproape de timpul lui Hadrian. 
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PIJnşa Ill. 

5. SJ. Pelersburg. Garf. Slroganoff. (C. !<oberi. H pi. VI). Sarcofagul :Zis al lui 
Homer, găsil într' o i nsulă din Arhi~Jagul grec(sc, 1a 1770. Miful : Âcbţlleus, 

· Epoca: sec. III 8. Cr. 

t'. Âl'1e11a. Etlmiko11 1'J11sei:)I}, (C. l<obcrt, III, Abt. II, LXX) Sarcofagul descoperit 
lângJ Pat ras. Yli!.d : V,in îto.1aJ k<1lyJonic.i din mit 11 lui îYieleagros. 

Oi1JJ : p,' l.1 i:lCt';:>lllul rpocd J\.ntoni,:ikr. 
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Planşa lV. 

7. Capua. Dom. (C. Robert , IIL Abt. II. LII, Llll). Miful : Hippolylus. 
Epoca: intre sec. III ~i IV d. Cr. 

-8. Marseille. (C. RoberL II. pi. LXV). Faţa lakra!J a capacului unlli sarcofag galic. 
l'>filul: Mede-a. La aCt i>krii : în slânga Ulisse, Euryc!ea şi cânele Argus ; în dreapla 

OeJip şi Sphînxul. Epoca : nesigurJ. 
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Plan.şa V. 

. .. 

I 

. I 
, 

9. Tor/01rn. C,1/edrala (C. Reberl. III. A.bi. III, pi. CXIV şi CXV). Sarcofag roman, 
de calcar, găsit sub templul S. Marcian, ou 2 sclielele în el {mama şi fiul}. Mitul: 
pr;ibuşirea tui Phaelon. Inscrip!ia: ,, D. Aelio Sabino O. Vixit annos XXIV, dies XL V. 
Antonia T isipho mater filie pientissimo". Sub arcade: inscriplii greceşti: Mpq8t, sli1tvzc; 
şi ol,;et, ~&~vru oe;. In acro.terii : portretele r!lposafilor. Epoca : inC!tpulul sec. HI d. Cr. 

10. Tortoirn. Spafe!e accluiaş sarcofag. T abula a,1sata tir;\ inscriplic. 
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11. îorlon•. Fata laterall din lllnp a acclol;if aam,Cag. 
lnin: dol amoraJi. o luptJ de ._i. SUI, o Mcdusl, 

12. Tor/oM. Fala laterolJ din d,..phl a aocluii,ş sarcofag. 
Dol amoraJi 1Uc.tndu-.e ln .atJie<. Sus, o MedusI. 
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.Planşa Vli. 

13. Pilris. Louvre. (C. Rotfett. JIT. A.bL I. pi. XVIII). Sarr;ofagul găsii lângă Bor.
deaux, la St. Medard d'.Eyran, pe locul u1wi vechiu castru. Mitul; Endymion. La 

acro!erii : masca lui Sol (stânga) şî a Lunei (dreapta) şî palmelle. 

f f. 
: ~ 

• l 
• • ,, 
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; }\ 
' 

Epoca : prima jumătate a sec. llI d. Cr. 

14. London. Brilish i\111seum. (C. Robert. HI. Abt. I, pi. XXXIII). Sarcofag găsit 
lâng:i Via Appia, )a Genzano. Mitul lui 1-Ierculc. Capacul 111 chip de acoperiş. La 
acro!erii: masca b:irboas:i a lui Hercule cu pielea de leu pe cap. Epoca: mijlocul sec. 
II d. Cr. r:. probabil, cd 111ai vechiu sarcofag ro111an cu milui lui Hercule şi cel 

mai frumos. 
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SARCOFAGUL CU SIMBOLURI DIN 
CONSTANŢA 

Iri vara ţ1:nului 193 t „Muzeul Regional al Dobrogei" din Con" 
slanta s' a în bogăţii cu o nouă comoară care, prin proporţiile, califatea 
şi valoarea sa, întrece cu. n1ulf pe toate celelalfe întroduse în acest 
muzeu şi reprezintă una din cele mai frumoase d~coperiri arheologke 
ale anului : este Saroofagul cu simboluri din Conslanfa. 

Până în prezent arheologia încă nu şi""a rostit cuvântul ei com„ 
petenl. fn scliimb însă presa, mai întâi cea locală, apoi cea din ca: 
pitală, ba chiar şi din ocdden4 a. încercat sa brodeze pe lema acestei 
descoperiri, pe drept cuvânt sensafional~. lot felul de ipoteze care,. -
dacăsunt motivale prin derinfa autorilor de a vedea în acest sarccfa~ 
locaşul de veci al poetului roman Ovidius1 relegat de August la 
Tomis, - în schimb suf~r. din nefedcire, de llpsa de seriozilale a 
argumentelor ea şi de diletantismul autorilor. 

Rândurite ce urmează - ·scrise în urma unor cercetări biblio..
grafice~ care au avut de scop în primul tân<l lămurirea noastră, - le 
înpăriăşim şi cititorilor acestei reviste, pe ~ o parte spre a populariza 
Ca1arecare cunoştinţe asupra unor asemenea menumente funerare ale 
antiquitătii? i.;tr de alia spre a pune la ,ndernâna arheologilor foale 
datele necesare_ privitoare la descoperirea cea nouă, dale pe care 
le„am înregistrat zi cu. zi, în fot fimpul cât a durat desgroparea şi frans„ 
portul sarcofagului până la locul său de onoare. 

L 

ARIA DE RĂSPÂNDIRE A SARCOFA.GIILOR PE GLOB 1) 

Ca 01:i şi ce elemenj din zestr~a de cultură mate.ri.a!ă sau s.piria1 
letală a omenirii, şi obiceiul inhumării mortilor în sarcofagii işL are o 
arie a sa de răspândire pe glob. Pentru etnograf această arie este de 

1) Bibliografi,1 folosî!ă p.cn!ru ac.cşt Cilpi!ol ; L.a grande encyclopidie, Tomc 
XXIX p. 507 -509 ; ~ grammaire des sJyls: L'arl grec- d !'art rO!l\ain. PariS 
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' 
ce1 mai mare pref şi formează una din preocupările sale principale„ 
de oare ce din cer,efa.rea răspândirii 01ortoinsulare sau pluriinsulare a 
unui fapt cultural daf, cum şi din luarea în considerare a însemnă"' 
tăfii sau greutăJii învenJiei pe care o reprezintă acel fapt cultural„ 
putem deduce origînea sa monogenetică sau ·poligenetică, centrul sau 

• centrele sale de creare, drumurile de răspândire pe glob şi evolufia 
sa. Scopul final este acela de a caracteriza popoarele prin rezultatele 
muncii lor, prin produsele materiale ori spirituale ale activităţii lor. 
Din acest punct âe vedere, sarcofagiile sunt invenfiî de cultură antică, 
şi anume din cercul de cultură a1 Medîteranei europenei în special a 
celei orientale, care se pretează admirabil la o asemenea cetcetare 
etnografică~ 

... 
•· 

L Numele. 

Sarcofag înse1nnează devorator-de carne, carnivor (06.p~ = carne ; 
ipă.ro~ = devorator). La origine cuvântul desemn~ nişte lădite sau 
sicriaşe cioplite dintr' o P.iafră de A.sso~, - localitate în arropierea 
Troeî, unde se afla şi un templu. Cu privire Ta aceasta, Plinius Se,,, 
cundus scrie: 

„al circa Asson Troadis lapis nasciiur, quo consumuniur omnia 
corpora. Sarcophagus vocaiur ... II, 241. 

,. ln )lsso Troadis. Sctrcophagus lapis fissili vena scindiiur. Cor ... 
po-ra defunciorum condiia in eo absumi constat infra XL diem. 
ex.cepfis dentibus". XXX\fI) 17. 

A.decă, după Plinius c::~ Bătrân, piatra de Assos avea însuşb:ea 
de a mistui corpul defunctului în 40 zile} afară de dlnfi. Săpafuri1e 
executate la Assos au dat la lumină sarcofagir dintr' o piatră vulca..
nică foarte poroasă, care pare a fi tocmai aceea despre care ne vorbeşte 
scriitorul ron1an. Mai a'PQI, prin extensiune, s' au numit ·sarcofagii 
toate .sicriele în care se puneau n1ortii. 

(fără an); Carol Robert: Die antiken Sarkophag.-Reliefs. Bd .. II. III Beriin 1890~ 
1897; S. Retnach: Repertoire <le reliefs grecs. et romaim;. Paris 1909; J[amdf,bey 
et Th. Reinach .· Une necropole royale â Sydon. Paris 1892. Cu atlas; TJ1. Reina.ch: 
Les sarcophages de Sydon. G:azette des Beaux Ăris, 1892, I. p. 89 ; Joubin ~ 
Catalogue des sculptures du musee oftoma.n. Monuments Juneraires. Cos„pole 1893; 
Walterus Allman: De architectura el ornamentis sarcophagorum. Pars prior. 1902 ;. 
Ger har/ Rodenwaldt: Die Kunst der A.ntike (Hellas u. Rom). Propylâen" Verlag. 
Berlin 1927; J'efartha: L'art ekusque V; Gangolf von Kieserilzky u. C. Watzinger: 
G:riechische G:rabrelîefs aus Sildrussland. Berlin 1909; Benndorf: Reisen în Lykien ~ 
L Overbeck: G:eschichte dec griechischen Plastik .. Leipzig 1893-94 voi. I. ll . 
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IL Obiceiul inhumării. 

Folosirea sarcofaglilor stă 111 strânsă legătură cu obiceiul de a 
se îngropa mortii, ·iar nu de a:i arde. După Overbeck, e greşit .;t se 
crede că acest obiceiu ar apartine ex.clusiv antiquitătii mai târzii. Ăfâi 
la Greci, cat şi la Romani1 înmormântarea a premers mai curând 
arderii cadaVFelor şi cele două obice~uri, înhumarea şi incinerarea, au 
coexistat paralel rn toată antiquitatea. De aceea, afirmarea unora că 
inhurnarea s' a rntrodµs la Roma abia sub kntol'lini~ fie sub mfluenta 
orientului păgân, fie sub cea creştină, nu e justă. • 

• 

Ill. La Egipteni. 

Cele n1ai. vechi sar:cotagii cunoscute sunt cele egiptene. Dintre 
ac~stea, locul întâi în tîmp îl ocupă sarcofagul de piatră al F ara.anului 
Mykerinoş -din· piramida III dela Giseh, Din nefericire, în timpul 
transportului pe mare1 acest sarcofag a lunecat în fundul Adriaticei, 
unde odihneşte pentru veşnicie. El avea forma unei căsute cu uşi, 
f~restre, coloane, epistil şi acoperiş plan. Inlăuntrul său se afla un 
sarcofag de lemn1 care se păstrează şi azi în muzeul britanic. Acesta 
imită forma corpului omenesc Herodol numeşte asemenea sarcofagii 
de lemn : aul~vo•J ituito•J &v&puncoe~âe« (II, 8.6) şi, după el, Erhesf Ren.an 
le:a numit ·anihropoide. Mai târziu fonna anthropo:idă a trecut şi la 
sarcofagiile de piatră. Sarcofagiîle egipfehe de lemn erau construite 
dintr'o specie de sicomor foart.e rezistent la descompunere ; ficus sy ... 
comori, consacrat zeitei Isis. După ·20-25 secole de existentă, aceste 
sicrie anthropoide încă se păstrează intacte. Ele, precum s' a mai spus, 
se aşezau într' o a doua cutie, aceasta de piatră, numită de E. Rena11 1) 1 

după Herodot 2), lheca = &'qît.'tj, sau sarcofagul pro,priu zis, In ase,.. 
menea arce sau cutii Egiptenii mai îngropau şi unele animale sacre, 
precum: câni, crocodili etc. Forma cea mai pură de theca o vedem 
1nsă la unele sarcofagii sidoniene. 

l) E. Renan : Mission de la Phenicie pag. 423. • • 2) Herodoi. Egiptenii înmormân1au cânii în sicrie sacre: i:v l~yjp::it ~°'1."'flqi.. II, 
67. Idem, c1tiC9Clilii; II 69. Mumiile se pun fY o,,.-~(J,"-'tt '1kqwr.t~. Il, ·86, Regii cari 
au construit labirintul,. îşi au sicriele sub el: &~'l.'4~ 1:oN i()(Gt}..ăwY. rr, 148. Vezi şi 
~")>tYJ în care fu pus Amasis, în curtea unui templu din Sais. H, 169. In legislafia 
~gipteana: II, 136. Herodot vorbeşte şi de sicriul lui Orestes, fiul lui Agamemnon : 
Mi~vi 1:00 'Opeo-ttw, I. 6 '{. Theea e asemenea cu o cutie, xt~<uţo;. 
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IV. La Fenicieni, Lycieni, Lydieni, Cari, Phrygieni. 

Celebra necropolă dela Sydon a dat la iveală un număr de 18-
sarcofagfi, aproape !date aflătoare acum în Muzeul arheologic din 
Constantinopol. Dintre acestea, trei au fost lucrate în Egipt dinfr'o 
rocă neagră„ rezistentă. Sarcofagul lui Tabnit Eschmunazarik, rege din 
Sydon, e din diorif ,şi se a·flă la Paris, în Luvru. Celelalte sunt de 
marmură grecească, sa1:1 din piatră locală. Ele se pol socoti printre 
cele mai măreţe opere de arfă, in care bogă/ia arhifeclurii riva}i:: 
zează cu .Frumuse/ea sculpturilor te le decorează_ Se crede că în 
ele s'au îngropat regîi din Sydon. Cele mai frumoase sarcofagii sunt 
cunoscute sub numele de: Sarcofagul Lycian, al Bocitoarelor, al 
Satrc,.pului, al lui Alexandru. 

O categorie aparte o formează sarcofagiile feniciene anfhropoide . 
. Sunt albii grele de piatră (arca, oopo-;~ ~!Xko~YJ etc.), acoperite cu un 

capac (opercul us), ca~e peartă într' o parfe un cap în relîef, iar la e;x,,, 

tremiratea cealaltă are o bulbucătură c-~ indică lee:ul picioarelor. Une:
ori şi bratele sunt sc1:1lptate. Ele, de sigur, arată o infiuenţă tgipfeană, 

Alte monumen1e funerare. de acestea imită forma tJnui turn 
(1t6p-10Q). Cele mai tipice de acest soiu se găsesc în Lycia. Monu: 
mente mai simple s' au găsit ad peste 2000 ! Sun t ca nişte căsuţe 
cu stâlpi, formate dintr'o arcă, în care pţ,a-fe intra o. famHie întreagă, 
mort peste mort, şi un capac mobil. Imită în fotul casele de lemn cu 
uşi şi ferestre. Cele mai multe sarcofagii sunt compuse dintr'o cutie 
pusă peste un fundament cu trepte (~1roooptall). 

La Lydieni şi Cari se obişnuia ferma de pai, pe care se punea 
corpul mortului. Sarcofagii identice, dar mai simple, găsim la Phry"' 
gieni, unde se pare că s'au 1ntrodus din Lydia. La Lycieni, arca 
(ooţ,61;) se îngustea:iă în sus şi e acoperită de un capac, al cărui 
profil transversal arată două al'curi ce se un~sc sus ca la ferestrei.::: 
gotice. Fcnua aceasta e pioprie Lycienilor şi se numeşte xeAcil~-~ 
(Benndorfl. La splendidul sarcofag Lycian, (din seria celor Sydoniene), 
marmura e de Paros. Artistul a fost grec. Arta lyciană ar data din 
sec. V ~IV a. Cr. 

• ln ceea ce priveşte în special originea sarcofagiilor sidoniene, 
unri afirmă · că ele s'ar pl,lfea afribui arfei şi cultului F enicienilor, pre, 
cum arată Th. Reinach, care le datează din sec. VI-IV a. C r. 
(600-330 a. Cr.), De fapt, inspiraţia primă a sarcofagiilor, şi mai 
ales a celor. anfhrop01de, trebuie căutată, de sigur, în cutiile 1Ţ1umiilor 
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pe care le vedeau F enidenii în Egipt. Executorii însă au fost artiştii 
greci. Sculptura la unele s.arcof agii aparţine, se pare, aceleeaşi şcoli 
ca şi frontoanele dela Oly,mpla. 

Sarccf agii la fel cu cele din Sydon s'au găsii şi la Sclunt, co„ 
lonie feniciană în S-idlia, aproape de Palermo. Un eNemplar· de ad 
poartă pe capac o statue culcată, întocmai ca pe mormintele din 
evul..-medîu. 

V. La Greci. 

La începui sarcofagiile nu erau in uz in Grecia. Ele au pătruns 
ad din Asia Mică prin insulele M. Egee şi ale Mediteranei orientale. 

1n ins. Cypru s. ex. se observă o arfă mj,rfă gi:ecodassyria11ă. 
In Sa mos se folosiau sarcofagii de· lemn, dar şi de piatră, numi'te 
1.dp11~x~ ( = arca lignea lJ. Ele ctitează din sec. \TJ a. Cr. şi au 
asemăua~e cu cele egiptene. Unele din ele ,suni anthropoide, adecă 
imită .forma corpului omenesc. La Rhodos şi Clazomene s' a-u d~.=
coperiJ l?arcofagii de lui ars cu picfuri arhaice în stilul celor mai vechî 
vase greceşti. Par a data lot difi sec. VI a. Cr. I11 ins. Rhenaea s'ciu 
desgropaf 30 sarcofagii din iec. V a. Cr., aduse acolo, se crede, de 
la Delos. 

Mare parie din sarcofagiile greceşti suni foarte simple. Cel.e mai 
numeroase suni de lut ars. Se compun din nişte plăci plane, acope=< 
rile de alte plăci ce se unesc spre vârf, formând un acoperiş ascutil 2

). 

La altele plăcile sunt uşor curbate şi sarcqfagul, în întregimea sa, 
caută să imlle forma corpul ul omenesc. A.l!e sarcofagii sunt de lemn, 
de piatră ordinară, de marmură şi chiar- de plumb, la fel cu. cele din 
Syria. Ele suni ornamentate cu rozacee, colonele, capete de Meduză, 
de Minervă, sau cu figura Psychei într'aripafe şî, unele, cu basso..,relie,.
furi; dar acestea sunt mai rare în Grecia inainle de epoca remană. 
A.şa, la Thespii s'a aflat un sarcofag anterior -epocii imperiale, având 
sculptate pe el scene din legenda lui Hercule. La ·alte sarcofagii apar, 
ca motive, luptele J:U Amazoanele, cu Centaurii, sau genii bachice, 
ori Achilie în mijlocul fetelor lui Lyco1nede etc. Des citai e sarcofagul 

1) In ins. Cypru se găseşte şi azi o localitate, GU numele Lar11aka. 
2) Două sarcofagii de acest soiu am văzut eu însumi la Consfa11/a, la temelia 

dinspre str. Mircea a liceului nou, orientale E .-W , cu capul modului spr!? W. av~nd 
deasupra două mari plăci de Iul ars aşezate în chip de acoperiş. Aceste sarcofagii 
~r.iu, prin urmare, în afară de zidurile cet1ifii Tomis. Nu şllu ce s'a făcut cu ele şi 
nici cu osemintele din sarcofagii. 
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din Samos, ornat cu coloane ionice şi datând, pe cât se pare, din 
sec. V! a. Cr. În muzeul din Constantinopole se află o serie foarte 
interesantă de sarcofagii greceşti ; iar în m'uteul din Vîena (Kunsthis;" 
torisches M.) se păstrează un splendid exemplar din sec. IV, numit 
,,Sarcofagul Amazoanelor 1)". 

Arta greacă, radiind în toi cuprinsul imperiului roman, ba. chia1· 
şi n1ai departe, în coloniile dirr afară de imperiu, este firesc să găsim 
monumen1e ale sc~lpturii grec~ti şi în ·oraşele din jt1r1.1.l M. Negre .. 
,,Sarcofagul cu simboluri" din Constanta, precum şr celelalte sarcc"' 
fagii desgropate, sau ~flâtoare îrică în pământul Dobrogei, nu pot 
face o excepţie de la această regulă generală. 1n aceeaîi sferă de 
i nfluentă culturală intră şi reHefQrile morfyare, precum şi sarcofagiilc 
din Sudul Rusiei 2). Arta de aci trăeşte din imîtarea artei ionice şi 
atice, cum şi din imitârea arfei greceşti orientale. Arta atică pătrunde 
aci pe la mijlocul sec. IV a. Cr., după cum se poate vedea din 
monumentele aflate la Olbia şi Cherci, u.nde se importa şi marmură 
de Pentelicos. Resfuri de artă mortuară mai bogate apar la Panfica" 
paeum (Cherci) şi împrejurimi. Numai după acestea se pc.aţe căpăfa 
o vedere mai clară asupra evolutiei artei în Nordul M. Negre. Res„ 
furi mai puţin numeroase se găsesc şi la Olbia„ Chersones, Gorgippia, 
Theodosia, Eupatoria (Kerkinitis)j NymphaioJ1, Anapa, Taman. In ceea 
ce priveşte material ul, el. este mai ales calcarul local. L1 Cherci însă, 
di-n see. I. a. Cr. începe a veni 1narmură grecească, probabil în le: 
gătură cu relaţiile mai vioaie cu regiunile din spre Medîterana orien.: 
tală. P.rintre sarcofagiile aflate în Sudul Rusiei, vi:ednic de pomenit 
este acel splendid exen1plar din marmură de Paros, din nefericire 
mutilat, şt care se păstrează în J'{Iuzeul. Eremifagiului din Petrograd 3). 

A fost găsit în ,tpropiere de Cherci, printre ruinele vechiului oraş
Myrmekion. Prin dimensiuni se apropie de .. sarcofagul nostru din 
Constanta, având lungimea 2 m 68, lătitne,a l m t 5 şi înăltimea 2 m. 

VI. La Etrusci. 

Etruscii se folosiau şi de urne funerare 4), îti care puneau ce" 
nuşa tnortil0r, dar şi <ie sarcofagii, în care înhumau cadavrul. Urnele 
aYeau înfăţişarea de căsută şi nu.=-s de cât nişte sarcofagii reduse. 

1) Vezi G. Rodenwaldt op. cit. p<1g. 434; fotografi<J, 
2) G. v. K.ieseritsky u. C, Wakfnger: op. cit. 
3) C'. Robed op. d1,. voi. II pag. 26 şi planşa VIII. 
4) llrna pictată, cu figuri negre, se numia de Greci )..oo'tpof6po.;. 
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Ornamentatia ge0n1etrică de pe ele le"'ar plasa în sec. VII sau VI a. 
Cr. Forma de 1Jrnă ~ste proprie Etruscil9r. 

In ceea ce priveşte sarcofagHle, care se p0t socoti ca un produs 
principal al artei etrusce, se observă două influente : ·influenfa orien-= 
tală (cu !ei, tauri, Diana Persica, Melkarth, A.starfe, A.nubis) şi cea 
grecească (cu divinităţi din mitologia elină, cu stilul corintic etc.). 
Dar nici un sarcofag nu aminteşte forma cutiei în care se punea 
mumia egipteană şi nici şarcofagiîle anthropoide ale Feniciei. În schimb 
apare în Etruria o formă nouă pentru Italia : şarcofagul în chip de 
pat de odihnă sau de ospă!, arătând pe capac chip1.1l răposatului, fie 
întins ca pe mormintele medievale, fie spFijinit în cot, cum stăteau 

Etruscii 11:l ospăf. Când sarcofagu) era făcut pentru două persoane, 
bărbah1l şi femeia, atunci deasupra 'capacului apar chipurile amân..
durora, stând la banchetul funebru 1). Unele din aceste [monumente 
sunt aşa de frumoase, în cât se pot compara cu cele mai reuşite 
opere ale Renaşterii. Materialul e, deobiceiu, lutul ars ; se mai folos.1a 
însă şi piatra obişnuită şi marmura. Basso-=reliefuri!e de pe sicrie (arca) 
sunt, cele mai n1ulte, subîec!e fuherare :, bocitoare în juz;ul unui mort, 
o procesiune spre mormânt, dar şi banchete, jocuri, dansuri .. ~par 
însă şi subiecte · mitologice, care sunt luate din legendele greceşti, ae 
preferlnfă din cele tragice. Figura lui Charon şi a Furiilor e ceva 
specific etrusc. Ăx:ta îns.ă nu e eriginală. Ea imită cam greoi arfa 
greacă din sec. V şi IV a. Cr. Sarcofagiile cunoscute par a data 
din sec. IV şi ID a. Cr. Unele e posibil să fie şi mai vechi. Vrednic 
tle pomenit e „Sarcop/Jagus Tarquiniensis", cu arca de alabastru şi 

capacul de marmură, cu stâlpi dorici, cu epistyl de astragale şi cy"' 
mafion lesbic. Reliefurile de pe el repi:ezintă luptele cu Amazoanele, 
·Capacul e în chip de acoperiş, având ·1~ cele patru coltuti capete de 
femei şi palmette. Sarcofagul luf ,,P. Volumni Violenfis" însă e în 
chip de templu . Sub imperiu se făceau şi sarcofagii în chip de casă, 
cu acoperişu l solzii 2), iar materialul preferat era fot argila (Roden: 
waldt op. cit. pag. 66). 

1) 117. Allma11 op. cil . . vezi si G. Rode11wa/df op. cil. 11ag. 516 şi 51î': fo= 
fografia sarcofagului de lui ars din Cerveteii, Romii, Vi!la di Papa Giulio. Atest 
soju de sarcofagii îl găsim şi'o Asia Mică: s . ex, Sarcofagul cu coloane din Melfl 
(G. 17odenwra/dl op. cit. pag. 661), având pe capac statua culcată a unei femei, sau 
relieful găsit în Thassos şi aflător ît1 Muzeul din Coostantinopol11, reprezentând pe 
capac o persoană pe jumătate ridicată, stând la ospăful mortilor.(G . .Rodenwaldl, Ol). 
:cil. pag. 276) exact ca la sarcofagiile etrusce I Mai ales la Lydieni şi Cari se 9biş: 
m1ia forma aceasta de pat cu statuia culcată deasupra. 

2) lf.( Allma11 : De archi!eclura ele. 1902. 
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VII. La Remani. 

Cel mai vechiu sarccirfag roman cunoscţtf este al lui Scipio, 
Barbatus, din anul 250 a. Cr. E din luf vu1canic şi e ornat cu 
o friză dorică, cu metope împodobite cu rozacee şi cu volute ionice 
ce ,.suportă cornişa. Se află în Muzeul Vaticanului. 

Sarcofagiile cu re1iefuri sunf obişnuite n1ai ales în epoca impe"' 
rială ~i cele mai muUe nu sunl anterioare Antoninilor. Ca şi la cele 
clrusee, deasupra capacului e sculplaf adesea chipul biorlului, pe ju-=' 
inăfate ridicaf. De obiceiu sculptura capacului arată un covor bogat 
brodat şi afârnaf pe lături în jos. Multe însă au capacul plan, fără 
r~imic deasupra. 

Pe peref_ii sicriului (arca) apar cele mai variate reliefuri. Unele 
vor să simbolizeze luptele· din viala aduală în r,epre:zeniări alegv>rice„ 
sau scene c,e se ref~ră la viată şi la moart~, la .durer~ despărţirii de 
cei iubiţi, la speranţa în nemurire1 la înviere, sau la o viată cucernică 
dincolo de mormânl. Altele redau scene istorice, ;>recum ar ff: un 
marş triumfal, grupul lupoaicei cu Romulus şi Remus, luptele cu 
barbarii etc. Altele reproduc scene din via/a publică- sau particulară 
ca : jocuri de circ, ceremonii de nuntă romană, viata unui tânăr poet 
etc. Între Siirc;ofagiile roman-e apar şi unele pur, sau precumpănitor 
ornamentale, cu ghirlănzl de flori §i fructe, cu portretul mortului în 
.medalion, sau cu o inscriptre funerară pe o ramă susţinută de genii. 
Alte sarcofagii arată ocupa/ia saa starea civi1ă a modului 1). Nume" 
roase sunf însă relief urile ce l"eprezint.ă scene din ciclul zeilor şi eroilor 
şi în special scene din mitul lui Dionysos. lYiotivele cu Selene şi 

Endymion, cu ErocS şi Psyche, cu Profesifaos şi Ălkestis - cari,, 
pri!) întoarcere~ lor din .A:ades, sugerează speranfa revenirii din în1.,. 
P'ără~a Ulllbrelor ~ sunt 1ra1afe cu predilectie. 

Cel mai frumos sarcofag roman se poale adn1ira în Muzeul 
Capitolului din Roma. Reliefurile sale ne dau scene din istoria lui 
Achi11e. · 

După sfii şi valoar~ artistică, majoritalea sarcofagiilor romane 
datează din pex:road~ -de decadenţă a artei. Ele sunt lucrări pregătite 
de mai înainte în aieliere, ceva de fabrică. Penlru aceea şi ·reliefu.:
rile lor repetă aceeaşi compozifie, cu .mici variante. Din această cauză, 
nu arareori în scenele milologice capetele personagiilor principale,. 

l) A<:ţslea. mai ales importante pentru noi ! 
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care 1rebuiau execulale în vrm~ vinderii sarcdfăgului, după chipul 
şi asen1ănarea răposatului, ne„au ajuns neierminale:. In genere, de.
fectu1 artei ro1nane la sarcofagii constă în supraîncărcarea cu figuri, 
in sărăcia de rnotive, în greşeli de compozifie. Unele sarcofagii datează 
însă dintr\1 epocă rnai bună şi chiar la sarcofagiile. din vrernea A.n: 
tonini1or vedern excelente reliefuri, probabil copii după tnodele tn~i vechL 

Monumentala operă a lui Carol Roberl: Die antiken SaFko..,. 
phag:Reliefs, clasifică în această ordine reliefurile de pe sarcofagii :, 
I. Viata otnenească; II. Cicluri mitologice ; ID. Mituri izolate ; IV .. 
Cercul Bachic; V. Muze, Nereide, Ereţi şi VI. Decorative. Splen~ 
dide planşe cu fotografii şi deser'luri însQfesc aceste volume, din care 
putern cunoaşte aproape toate sarcofagiile Gele mai frum0ase desco=
perite până în prezent 1). 

Toate aceste sarcofagii, desl?re care s 'a vorbit mai sus, se află 
în prezent în diferitele Muzee europene din Lendra (Brilish Museum),, 
Oxford, Paris (Loi.ivre), Madrid, Roma (!v atitari, Capitol., V.i1la. 
Pamphili, Giustiniani etc.), Neapole, Venefia, Mantua, Florenfa,.. 
Triest, Atena, Constantinopole, Buctireşti, Petrograd, Berlin, Viena, 
Copenhaga etc. etc. 2). 

1) 1n voi. II se !l'atează despre sarc~fagiile cu sculpturi de scene din cercuf 
froia11 (Nunta lui Peleus cu Thelis, Leda, Judecata lui Paris, Achilie, Amazoanele, 
Dlisse, Orestes); din cercul ieban {Oedipus şi Lupta celor şapte contra Thebei) şi 
din cercul ]ugoaauJi/or (Pluix.us, Iason în Colchida şi Medea în Corint). ln voL 
ID se tiatec1ză miturile lui A.cteon, .Adonis,•Aleestis, A.poUo, Bellerophon, Daedalus, 
Endymion, Gigantii, Hercule, Lupta cu Centaurii,Hesione, Ăntaeus, .Hy/as şi Varia. 

i) Vezi fotografii ale unora din ele şi in @. R.odemvaldt: Die Kunst der 
Antike, pag. 434 : Sarc. Amazoanelot din Viena {R.unsthlster. Museum) ; p. 435: 
Sare. lui Alexandru (Muzeul din Coş:p.ole); p. Sl 6: Sare. etrusc· din Cerveteri, 
Roma (Villa di Papa G.iulio); p. 636.: Sare. din :Roma., Lateran (omoiul N'iobi,· 
delor); p. 637: Sare. din Roma, Lateran (Scene din mitul lui Orestes); p. 638 , 
Sare. din Berlin (Altes Museum, scene din Mi.tul Medeei); p. f,38: San:;. din Roma, 
Muzeul Thermelor (Satiri dănluitori şi Maenade); p. 639: .Sare. din Copenhaga,, 
G.lyptoteca Ny Carlsberg (Dionysos, Ariadna şi suita în lupta dintre Pan şi li.ros) ; 
p. 640 : Sare. din Roma, Muzeo Capitolino (Lupta cu Galii) ; p. 641 : Sare. din 
Roma, S. Lorenzo fuori le mura (Scenă de nuntă romană) ; p. 642: Sare. lui Bal.,., 
binus, Copenhaga, Glypt. Ny Carlsberg (Scene de vânătoare); p. 644 i Sare. din 
Roma, Muzeul T hermelor (Scene de luptă); p. 660: Sare. din New..,York, Metro .. · 
polita.n Museum (Sare. cu ghirlănzi din Tarsos); p. 661 : Sare. din Nlelfl (splendid· 
sarcofag cu coloane, din Asia Mic.ă); p. 662 : Sare;. din Roma, Museo Capitolino 
(A.chilie la Scyros; sare. a Ilic) ; p .• 680 şi 681 : Sare. lui Iunius Bassus, ~oma, 
Grota Sf. Petru (cu scene din viata lui Hristos); p. 686-: Sare. Constant iei, fiica lui. 
Constantin Gel Mare, la Roma, Vatican; p. 687 688 şi 689: Sare. împărXtesei Sf. 
Elena, Roma, Vatican. 
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• 
·v1II. La primii creşfini şi îtt Evul=Mediu . 

. 
Expunerea aceasta slllm<!ră ar fi necompletă, dacă n' am · aminli 

şi sarcofagiile folosite de primii creştini, precum şi pe cele medievale , 

Pretul ce! rnare al sarcofagiiior, precum şi dificultatea de a 
•• 

sculptă pe ele simboluri sau scene creştine, au contribuit la raritatea 
.acestor opere de i!rlă în primele fin1purî ale creştinismului. Mai apoi 
însă, după stabilirea păcii în biserică, sarcofăgiile 1nfră în uzul curent 
al creşfinilo.r. La începu.i basso.:reliefurile de pe arcă erau P,ăgâne : 
Victorii, Amoraşi, Meduze, Dioscurii, Fluvii ek ., sau amestecate ş.î 
cu scene biblice, precun1: corabia lui Noe, 'Iăerea pruncilor de Irod, 
Icar şi sborul spre cer (ca o amintire a .rnvierii, iui Hristos), 0,rfeu şi 
Păstorul cel bun, Prometeu şi creaţiunea omului etc., adecă scene cu 
sens simbolic şi pentru păgâni şi pentru cre.şfini. Mai târziu arfa 
creştină se emancipează de inid ·ţia păg~nă şi reliefurile reprezintă 

scene din Sf. Scriptură. · 

Ş:i evul mediu ne:a lăsat destule sarcofagii. Grav~rile lor însJ 
sunt cam grosolane. Mai cunoscute sunt· sarcofa,giile merovingiene, 
ornate cu cruci şi monograma lui Hristos. Altele suni simple, cu 
sirii, sau cu ornamente de concbilii, reuşrt sculptate. Aşa este spre 
ex. sarcofag.ul abafessei Tecilda. - ln ·epoca gofică, o statue eul~ 
cafă, repre2entând mortul, împodobiii cap_acul plan, care se punea 
direcf pe pământ, fără a'rcă. ln sudu l Frantei, în Spania, în Italia, 
sorcofagu l de marmură nu se 1ngropa, ci se puhea deasupra solului. 
A.şa e la Toulouse, Perpignan etc., ba chiar şi în Cypru, unde ob= 
ceiul fu dus de coloniştii francezi din sec. Xll-XIV 1) • 

.Se pare că şi în antichitate sarcofagiile, la început, se aşezau 
deasupra pământului. Mai târziu ele se îngropau. Unele din cele ro.= 
mane se aşezau cu o lature la perete, în camere rnorfuare, un fe l de 
cavouri. Pentn,1 aceea reliefurile nu se făceau decât pe falada prin„ 
cipală şi pe cele laterale, iar spatele rămânea neted, deoarece, fiind 
lipit âe zid, nu se vedea 2). Deasemenea, sarcofagiile care se· puneau 
de.:-alungul unei alei - cum e şi la Consianla - aveau spatele fără 
ornamente. 

1) La grande encyc/opedie. Tom( XXIX.1 p. 509. Vezi şi Perate : L 'ar: 
cheologie d:nifiem;ie şi Le Blan1· : Les sarcophages chretiens de la Gaule. 

·~ J. Overbeck: fusehii;:hh: der griechischen Plaslik. L eipzig 1893-94. 

www.ziuaconstanta.ro 



- 219 -
• 

IX. 111 scurt. 

Âria de rJspândire a sarcofagiilor o put.em limi!a prinfr'o gr;:1: 

nită în jurul Mediferctnei europene. c·entrul primei inven/ii este 
Egiptul. De aci acest bun cultural a trecui .in Feniciar Syria şi 
Asia Mică·,· apoi, prin insulele Egeei, la Greci $i mai depar,,Je la 
Etrusci şi Romani. Cuceririle romane de mai târziu au înlesnii răs: 
pândirea obiceiului în tot cuprinsul 'imperiului: în Europa până in 

• 
·Galia şi nordul bf. Negre, iar Jn Africa dealungul Medilerane-i. 
O cercetate amănunfită ar putea arăta că în tot domeniul acesta pu;
fem distinge, după caracterele artei, provincii sau „dialecte artistice"., 
care au evoluat în cursul secolilor paralel a.! evolutia generală a artei. 
De acj putem stabili fili~Jii, curente de influen/ă, centre de origina~ 
litafe şi regiuni de iniifa/ie. Marii maeşlri însă, în tot acest domeniu 
si dealungul tuturor veacurilor, au fost scuip/orii greci. 

II.' 
SARCOFAGUL CU SIMBOLURI DIN CONSTANŢA. 

I. Data, locu1 .şi im prejur-ările descoperirii. 

in partea de· sud.:vest a oraşului Constanta, dealungul şoselei 
ce duce spre vii, şi anun1e dincolo de loealul Federatei, malurile de 
loess de deasupra poriului surpându=-se şsi amerrintân<l şoseaua şi linia 
ferată, Direcfiunea Portului Constanta a luat de u rgenfă măsuri pen.: 
tru consolidarea ac~sfor maluri. O echipă de lucrători, făcând săpături 
de nivelare în dreptul Şcoalei de industrie casnică, spre a ridica pă.:
mântul necesar consolidării, întâmplător a dat şi peste sarcofagul nostru, 
la o adâncime de aproximativ 1,50 m sub fafa solului. Imediat au fost 
înştiirif ate autorităfile $i Direcfiunea Muzeului Regional al Dobrogei, 
în sarcina căreia a căzut desgroparea şi transportul sarcofagului. I)e 
altfel nici un indiciu la fafa pământului nu arăţa că acolo, dedesubt, 
s'ar putea afla o asemenea comoară, Moloz mult şi gunoaie acoperiau 
terenul parcelat de Primărie în loturi pentru const1uire de case. Se 
spune că mai înainte cu câteva decenii locul avea o mică plantajie de 
salcâmi. Numai ochiul ager al arheologului ar fi putut bănui că în 
această p~rte a oraşului trebuie să fi fost aleea prjncipală a unui ci? 
mi!ir şi anume după înşirarea în linie dreaptă, dealungul şoselei, a 
unor sarcofagii îngropate în păruânl, a căror piatră ordinară - calcar 
sarmatic conchilifer - n'a trezit, probabil, afenfia nici unui răscolitor 
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1nodern de comori, Locul însă trebuie să fie destul de bogat în ase: 
,nenea urme ale· trecutului, aşa în cât nu s'ar putea socoti nial vre= 
n1ea, nici banii pierduti, dacă s'ar începe acolo o campanie organi= 
zală de săpături, care ar putea îmbogătî Muzeul r(>gional al Dobrogei 
tu obi€Cte arheologice de mare valoare. 

Săpăturile executate în lunile Iulie .şi August 1931, · ni,,-au lăsai 
convingerea că n.e găsim aci pe· locul Unui cimitir qntk. Pe lângă 
sarcofagîile pomenite, s'au mai descoperit aci ma1 multe amfore !un= 
guieje, opaife de diferift: forme, vase de sticlă iriza!ă1 plăci de lut ars, 
mon~de, cranii, fragmente de marmură etc., care cele mai multe se 
află depozitate în Muzeu. S'a mai descoperit şi un mlc cavou, de 
înăllîmea unui om, zidit din cărămidă şi arătând o arhif{lcfură spec.da!ă 

a boltilor. Câteva fotcrgrafii luate de mine în ctirsul dăramării ~ din 
nefericire necesară ,.._, şi_ o aqwarelă a pictorului Rigo..-Consfantinescu, 
Custodele actual al Muzeului, au puful salva măcar mfăf.işarea şi 
c,uloarea acestui document aflieologjc al vechii viefi fomifane. 

Afirmarea calomnioasă a unor persoane şi ziare, ca sarcofagul 
ar fi fos1 jefuit şi mlltilat acum, cu prilejul actualei desgropări, nu 
corespunde adevăruh1i. Fotografiile noastre, păstrate în Muzeu, dau 
mărturie că autorităţile comunale, judeţene şi poliţieneşti au fost pte..
zente la ridicarea capacului şi au rămas până la cercetarea completă 

a conJinutu!ui arcei. Niei de nJufi!are nu poate fi vorba, ci de uioare 
ciupituri la dungile arcei, a căror culoare arafă că ele s'au produs 
in antiquitate, cu prileju! fransport1:1lui de l~ locul de fabricare până 

în Tom~s, i-ar nu în timpul nostru. 
Astăzi sarcofagul, reconstituit, se află depus la loc de onQare, 

în fata Mi.12.eului regional al Dobrogei şi împodobeşte plata Ovidiu, 
dându..-i 1:1n aier- de disfinctie arhaică 1 ). 

II. Materialul. 

Sarcofagul este lucrat din marmură, de sigur grecească, de cu..
loare albă..-vinetie. Că mannura ar fi de Paros, cum aflrmă unii, sau 
de Pentelicos, sau din vre-"o carieră de pe coastele Asiei Mici, aceasta 
n 'o putem şti până acum. Rămâne ca arheologii sau geologii să lă-=-

. 
1) Transpor'iul sarcofagului şi aij!gerea locului in piata Ovidius s'a f.icut de 

subser:nna!ul, cu concm'sul d.-lui inginec Cotovu, Directorul Port\ilui Constanta, care 
mi~a pus la dispo2i{ie instmrnenlele necesare ; al d• lui Şef al gării Constanta, care 
mi"a dat gratu_it un vag1:>0 pentru transport ; al d„lui Comandant a I Şc, de Marin.i 
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murească acest punct foarte important, care ne:ar putea da indicii 
asupra pro-ven·ientii sarcofagului şi, deci, a centruh:1î industrial sau ar„ 
fistic unde s'a putut executa acest monument funerar. 1n orice caz, 
sarcofagul nostru a fost ~dus în !omis pe mare (era nepractic şi ne= 
intelig,enf a se aduce bîocul nelucrat) $l transporfu1 său, date. fiind 
mijloacele tehnice din vremea aceea, a costat destulă oboseală, ceeace 
se poate deduce din greutatea sa enormă şl din numeroasele ciupituri 
ale marn1urei la colturile arcei.. 1n nici un caz nu se poate admite 
transportul blocului brut la Tomis şi sculptarea sa în oraşul nostru.. 
Aceasta însemnează că sarcofagul nostru sau a fost comandat (şi 
atunci simbolurile de pe fatada sa ar .puf.ea avea o semnincatie în 
legătură cu persoan'a înhumată înfr'însulJ, s.au poate mai curând cum: 
păraf de;,a gala din atelierul sculpforului grec, aşa după cum astăzi 

Constăntenii îşi aleg pentru iubi~i lor decedati, monutnenţele de ,nar"' 
n1ură gafa confectionate din atelierul şi depozitul maestrului Ruta. 

Sarcofagiile şi stelele funerare din sudul Rusiei, în coloniile 
greceşti dela M. Neagră, sunt doplik - c:h1pă cum ne refătează G. 
K JGeseriizky şi C. Watzinger (op. cit.) -, fie din calcar local, fie 
din marmură, aceasta îns·ă adusă din părtile greceşti. Aşa spre ex. 
splendidul sarcoffig din Cherci (Myrmekion), păstrat acum în Muzeul 
liremi!agiului din Petrograd, este sculptat din m.armu1ă de •Paroş. A 
fost găsit la o adâncime de 6,35 m sub fata solului, împreună cu un 
al d~ilea sarcofag din aceeaşi n1armură âe , Paros, ambele în nişte 

camere mortuare cioplite în stânca locală. Din cauza gretită~i lor 
enorme, ele au fost (acelea da r) mutilate în chip nedemn, cu prilejul 
scoaterii la lumină. 

III. Dimensiunile. 

Sarcofagul cu simbolmi clin Constanta este unul din cele mai 
mad sarcofagii cunoscute pân,ă în prezent. J,ungimea sa este de 2,1'0 m; 

, lărgimea de t,48 m, iar · măltimea, dela bază până la creştetul ca: 
pacului, de 2.40 m, dintre cari 1140 m revin ar.cei şi 1 m cafaacului ! 
Pentru ca 'cititorul să-=-şi po.afă fae::e o idee âe proportiile neobişnu_ite 
ale acestui sarcofag, dăm a.ci un tablou comparativ de cifre, pe ca~e 
le.::am cules din monumentala operă a lui C. Robert, citată mai sus: 

Bărbuneanu, care mi„a împrumuiat carul de transport ; şj al fostului Preşedinte ~ . . 
Comisiei interimare, d"l A. Vulpe, cărora le aduc aci multumirile cuveaite, în n.umele 
:t-lluzeului Regional al Dobrogei. Actuala comisie înterim;uă a crezul c;f poale !ă'sa 
_plata lucrătorilor în sarcina subsemnatului, refuuind a acorda vreo sumă. 

ft 
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I Warwick Casii• . . 
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5 C"Ons!•nl•· Muzeul region,1 al 
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3•1 Miindte.u. Glyptofhek. SaJa rotn. 
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sru,,cifogul, maleri•lul, ln,cripli• 
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Endymioti. Si)tc."Ofaral C!. Ariai Mîirl, din ~.r 

celui ll, Gbit a Qsti0-
Achilie rn Skyros. Găsit I• Roma, Marmura 

de Periclicos. 
l,lem,le,. 
Achlll• I• !;ikyms. Gilsit nproap, de Ro,na 
Simboluri. Marmură greceasi;tăi (usil I;, milr; 

rr1ea de s, V. a OfdŞ,Ului . 
Ac ,ne la Skyros. M~r,nurll din Pa,,,., G;5sit 

hlnga Ch,l(li, Rusia. 
Achilie la Sky11>s, Găsit Jn Creta. Mannură 

all,a gillbue co ~• cli? .Pimtelicos. 
Aomoao.ele. Găsit ingropal ln pJmonl I• 5a. 

bnic. 
Atl,ill, I• T!Oi•· ('.;;.,.;1 la Eph••••· 
Amaz~-anele. Mcannurl de Cipolla. Găsit pro„ 

babil la Eph<&. 
• Htrcul.os. 

Âchillt la Skyrc,;. µ3sil in Âlclla, Cunc,;eut 
sub numete de san;:~fagul Mctitiei Tor-quafa. 

Endymioo. 
Ămazoaneie. G,rsit in Roma;. 
Monis. 
Ad1illc la Skyros. !S),;il dt flora rusJ L, I no 

il\Jrlo insulă din Â,chipelllgul grec.se. 
An\azoanele. Gisil longa R~m• 
H<twles. 
Giganjii. Găsit b Tor P ig,,.tcra. Mazmură gre, 

ceasci. 

Hucui.is. Sarcofag de gresi• acu, de mea hV 
Imul 911 C. Severlnio Vtteali Ve1,rano. Leg. 
XX,"{ Ulpi• Vicitix, sec. Ul. 

Hercuks. 
}Udymion. 
D••4alus. 
Amaioare!(, 
Iliuper'$i5, 
E,,idymion. 
Adonis. 
Orts~. G:!sit !nfrc Os!io şj Castel Fusano. 
Jud,x:•t• lui Paris, N t!Tllurl de l?enielfco;. 
Ac:Jaeon. Marmură lun,iric;; (?). Glfsit fangl 

Roma-. 
JudttaJa fui Paris. 
Medea ln Corinlh. Găsii lângl Roma. 
Endymion. 
Endymion,. Gă~t ia O~ia. 
9mo,ul Clyjtlllnest,,i şi ;11 lui Aogislhu,;. 
Hercules. 
Amaioa.r.dt. 
Adonis. 
Endymion. 
Enclymjon. 
Endym.itin. Mam1ur.l ilalian:1. 
Hercµies. 
Omorul 0)'temnes!rei şi al lui Acgisthus. 
Om01ul Cfylemneslrti şi a! liâ .Âogislhus. 
E'ndymion.. 
:Hert<l)eş. 
H=ules. 
.Â[C<Slis. 
Atceslis. Sarcofag)d unti fete de 22 ani , Ok 

pja Cyrill;i. lnscriplie gre•cl. ffisiJ loogj 
Roma, 
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50 Roma. Vatican. 6011(:.lia dci Om, 
dclobrl • . • . • • • • 

S I Miiochw. Glyplothcl< • 
S2 Roma. Palauo Corsini 
53 Roma. MuiCO Bon-campagoi • 
S4 Roma. Vila Borghts< . . • • • 
S 5 Maniu•. Muse o , • 
56 f<oma. Vib A.lboni • 
Sl Roma. Vatican . 

5.8 Roma. Palau.o Rospîglio:si : .. 
59 Roma. Valican. G.all('J'-ia L-apidaria 
60 Paris. Louvre. Salo Psiche • • • 
61 Roma. S. Paolo fuori IÎ mtarn . 
62 Roma. S..-ta Maria sopra Minerva 
63 Roma. Vilo Pamflli • • . • . • 
64 Roma. Pa1auo RospiglioSi 
6S Mantua. Museo • . . • 
66 Roma. Vila Giustiniani 
6r Flor<nl•· Uffizio 
68 M<Ssina. M useo • 
69 Roma. Laternn . 

ro Madrid. Col. regală de sculpturi 
·7 t Rom;,. V afitan, 1ll &lvedcr~ . , 
72 Paris. Louvre . . . . . . . . 

-· -
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0,'9 
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Mih1I reprcz.wt.,t, lucul unde a fust gJ11it 
.5.atc.of:agul, m3tcr.alul, inscripll3 

O,S8 Endymion. G.i5il lâ11gă Romo. 

o,ss 
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0,59 
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0,60 
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0,53 
0,96 
0,94 
0,85 
0,60 
0,52 
o.so 
0,49 
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0,78 
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o.rs 
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o, ..... şi lphi~···· 
Hcrcules. 
Hcrcul<s. 
Hera1ks. 
Adonis. 
Ălc<SJis. 

• 
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• 
I 

fl,lt<Sli$. Sarcofagul lui C. !uniuş Euhodu• 
magisref quinqoennaHs al cokgiulu1 zidarilor 
dm Ostia ş' al soJici Mc..tiliit .ţ\ctc. DateaiS 
dclo 161- ITO d. Cr. lnscriplio latină. 

En;dyrnion. 
Ado11is. 
Endymion. $~if apro;tpe de. Bo.rdeat,x, 
En~ymion. 
He,ad~. Marmuri gr«easd. 
End,mion. 
Eodymion. 
.Endymioo. 
Adonis. 
&cules. 
Dao:lalus. Ma,mur5 crenuşit„ 
Viol• lui Qedip. Marmuri gyeceast3. G..ît la 

Roma. 
l\.clull~ la 1'roja. 
Hertties. 
Endymion. 
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Din aces! !ablou, din care am e1iminaf sarcofagJµe mai scurte 
de 2 m, se poate vedea că sarcofagul din Consfanf a vine în al cin,,: 
ci/ea rând ca lungime (2,70 m faţă de, 2,95, 2,88, 2,81 şi 2,80 m), 
dar primul ca înălfime (2,40 m fată de 2,30, 2,26 şi 2 m, celelalte 
având înăltimea între 1,62 şi 0,24) şi primul ca lărgime {l ,48, fafă 

de celelalfe, care o au între l ,44 şi 0,49). Îh ceeace priveş!e volumul, 
€1· este, cel 111ai mate sarcofag din serit;1 amintită. 

Dacă finem sţama de faptul Gă inferiorul său est-e excavat până 
la baza arcei, - P.e când la alfe sarcofagii cavifafea esfe mică, aşa 
ca penfru un singHr mort, sau. cel mult p.enfru doi, - atunci p4;1fem 
deduce că saroofagul din Constanta es!e cu mult prea mare penir\J. 
o singură persoană. Aceasfa ne îndeamnă ~ ne îndoi ~ă el ar fi. fes! · 
comandat în vederea unei anumite persoane., conc1uzie care, cre'<lem, 
va frage greu în interpretarea simbolurilor de pe arcă. "Sarcofagul din 
Constanta s'ar putea compara, din acest pund de vedere, cu acele 
sarcofagii Lyciene 1n {brmă de căsufă, 1n care, prec.um s'a sp~s 111ai 
sus, putea intra o familie întreagă, mori lângă mort şi mori peste . 
mori. Dacă mai luăm în considerare şi faptul că foar!e multe sarco: 
fagii amice reproduc, aproape fără schimbări. în compozifie, până în 
.amănunte chiar, aceleaşi scene rniiologice în basse;reliefurile lor, - ÎA-=' 

telegern foarte bine că· ele nu sunt decât nişte produc/ii de fabrică, 
gafa conf~cfiona!e pen!ru amatorii ce erau aşteptafi să le cumpere, 
reproducând în mai multf: exemplare acelaş clişeu. Acest clişeu, prin 
urmare, nu s'ar pl:lfea lua ca· bază într'o cer-cefare asupra identifăfii 

persoanei răposatului. 
Enormul sarcofag constănfean are un' volum al arcei de 5,594 J 

şi cântăreşte în întregime (cu capac), nu mai pufin de 8500 kgr t 

IV. Arca. 

Sicriul sau arca saţcofagu1ui are o formă dreptunghiulară şi se 
înfăfişază foarte simplu în cornparafie cu celebrele sarcofagii ornate 
cu reliefuri mitologice din muzeele europene. Părfile saJe laterale au 
sculptate niş!e rarne (vezi fo!ogr.), între care se cuprinde câte o s~ 
prafată nefedă, fără nici un ornament şi. fără inscripţii. Spatele e tot 
.aşa de simplu. Singură fafada ne !rezeşfe un interes destul de viu 
prin simbolurile sale. La rnijlocul unei ra.me mari dreptunghiulare se 
află o ramă pătrată mai mică, care închide o suprafat~ destinată, de..
sigur, a primi o inscripfie. Inscripfia însă, din nefericire, lipseşte şi 
nici n'a fost pusă vre.::-o dată, căci marmura nu arată nici o urmă de 

wAnaltk: Dobrogei" XJl, 1931 15 
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prelucrare ulterioară. Deopi:1r!e .şi alta a ramei se află câte un cadr~ 
friuhghiular, cu câJe o rozetă în mijloc, a,şa precum se vede pe fym= 

panul fron!oa:nelor atâtor sf~de funerare (veti s. e}{'.. Kieserifzki şi 
Wafzinger1 op. cu.). Aceste cadre friungliiulare se sprijină cu unghiul 
lor obtuz pe mijlocul laturilor din dreapta şi difl sfângş ale ramei 
pătrate. 

Câmpul din dreapla al fatadei e ocupat de pairu obiecte în re" 
lief, în ordinea următoare de sus în tos : o balan/ă cu două talere le" 
gate de bară prin cfile trei lănţişoare vizibile (ar putea fi şi patru) şi 
stând în perfect echilibru orizon!al. În spatiul dintre talere se vede un 
cap de laur legat cu o panglică pe frunte şi având· o suprinziHoare ase,.. 
mănare cu zimbrul de pe stema Moldovei. Dedesubt vine o secure 
de o formă specială, iar sub ea o sulită. 

Câ,npul din stânga al faţadei e ocupat de trei obiecte sculptate : 
o cravaşe ondu/afă, atârnată de qrechea sa în!r'un cui; în dreapta sa 
un clopot cu mâner ornaf .şi cu gura întoarsă în jos ; iar sub aceste 
două obiecte, un enorm cleşte închis. 

Să fie oare vre=o legătură în1rc ocupa.fia, sau numele persoanei 
inhumafe în sarcofag şi aceste obiede? Să fie ele oare nişte simboluri? 
se pare că aceasta a fost problema cea mai,injeresan!ă pe care a pus=o 
descoperb;ea monumenfului nostru funerar, căci discufia, uneori prea 
puţin academică, din presă .şi" public, mai cu seamă în jurul acestui 
punct s'a învârtit. Pen!ru mom·enf lăs~m această_ chesfiune în suspensie 
şi trecem mai deparfe I.a descrierea sarcofagului. 

V. Capacul. ' 
Acesta are forma unui acoperi.ş fuguiaf de casă, având la cele 

patru coifuri ale sale câte un acroterion cu palm~te. Privii din faf ă 
sau diJ'l._ spate, acoperişul acesta pare învelil cu şapJ.e ~ându.ii verticale 
.şi trei orizontale de plăci mari, sculptate în marmură, imitând sfructura 
solzoasă a olaneloii plate 1). Privit din!r'o lafure, el are forma triun... 

l) Sar~fagul din Iasos are capacul foarte -asemănător cu cel din Constanta : aco: 
periş solzos, lacoljuri cu '!lcroterii cu ornamente. (Joubin: Monuments funeraires No. 99. 
S. Reinaeh: Repertoire de re!iefs grecs ef romaios volll p, lei, Paris 1912. -Jo C. 
Roberf op. cu. voi Il, planşa LXV, vedem un acoperiş de sarcofag de aceeaşi formă. 
cu a! nostru, nu,mai că lo locul Gapului de Medusă de pe timpan 'apar re!iefuri de per"' 
soane: de asemenea şi pe a<:roterii. E singurul de acest fel în tot volumul (sare. galic 
din muzeul din Marseille) ceeace ne„ar îndreptăţi să credem că originea formei de aco-.. 
pe1iş de casă trebuie s' o căutăm la sarcofagi.ile din Asia mică şi nu din Europi!. V ezi 
sare. Satrapului ( p. 411) şi al Bocuoarelor (p. 404 şi 405) din S. Reinach: R.iper..-
toire, Tome I, ambele cu· acoperişuri triunghiulare. ' 
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gbiuîară, flancat de ambele,părti de acro,t.erii cu palmefte. Pe tympanul 
rame1or laterale triunghiulare se vede în relief câte un întristat. cap de 
Medusă. În locu1 Medusei, la unele monumente funerare poafe fi o 
rozetă, cum e ~ stelele fune.rare din sudul Rusiei; sau o ph.ială ca 

• 
un disc, cum se vede s. ex. la templul Athenei 4in Corinth (căci aco..,.. 
perişurile aceste triungiulare ale sarcofagiilor şi frontoanele stelelor fu..
nerare imită, uneori până la ic3entitate, frontoanele templelor anfice); 
sau, în ffne, basso-=-reliefur1 de scene mitologice, c~pul lui Okeanos etc. 

a) Medusa. Unu au confundat capul Medusei de pe sarcofagul 
nostru cu capul !ui Apollo, sau au crezut că ;1.r simboliza fantezia poetului 
Ovidius, care ar fi Fost înhumat în sarcofag. Pentru a înlătura această 
greşală, e destul să amintesc numai oă pe un sarcofag găsit în v.alea Eu= 
fratului, capul Medusei este·aproape identic cu{ccl de i,>e fotografia noastră, 
având aceeaşi figură de fecioară întristată; aceeaşi panglică legată sub 
bărbie, aceleaşi aripioare deasupra frunfii şi chiar buclele părult1i aproape 
identice! 1). N u este) cred,Jără h1teres a da aci câteva inâicafii asupr,a 
acestei fiinfe mitologice 2). • Medusa ~a una din cele tr::ei Gorgone, fiica lui Phorcos, singµi;a 
muritoare şi vizibilă pentru oameni. După mito1ogie şi tnai ales du_. 
pă Ovidius, Medusa a fost la început o fată de o frumuseţe răpitoare, 
cu o splendidă e;af ură. A. fost răpită de Poseidon şi preschimbată în 
pasere. Înpreunându..-se cu acesta în templul Athenei, Zeit.a~ mânioasă 
de această profanare, schimbă părul Medusei în şerpi îngrozitori. După 
alti autori, cauz.a acestei metamorfoze ar fi fost orgoliul fecioarei, care a 
încercat să dispute.Âthene1 pretniyl frun1usefii. Din Medusa s'a născut 
Pegas, calul într'aripat al poetilor şi Chrysaor, tatăl lui Geryon. Pers.eu, 
urmărind"'o până la n1arginea lumii occfdentale, îi · tăie c<1pul şi.=-1 dărui 
Athenei, care-s-şi înpodobi cu el scutul şi egida. 

La origine Medusa era reprezentată în arfă ca un monstro, cu 
şerpi în plete, cu colfi de n1isfref în gură, cu mâni de aramă şi aripi 

1) S. Rei11acl1: Repedoire ele. Tome II pag 472. Vtiii 1n acelaş volum şi cape• 
tele de Medusa de ia pag. 77 (colecţia Rondanini)~ 61 (colecţ. Albani, Roma); 273 
(Perseu finând capul tăiat al G:ocgonei); in voi. I 1'· 178 fig 4; to voi. III pag. 10.7. 

t) După La grande encyclopedie vol. 19 pag. 18; Nouveau Larousse illusJri 
Tome IV, pag. 897 şi Tome V pag. 1029; MayersKonversaJion~Lexiko11 voi. 8 pag. 
136-137. Ca bibliografie speciala, vezi: Levezo1v : Ub-er die Entwickluog des G:or, 
gonenideals in der Poesie u. bildenden Kunst der Al.ten, Berlin 1833 ; Gaedeckens: • 
das Medusenhaupt von B lariacum. Bonu 1874; Six: De Gorgone. Amsterdam 1885; 
Brunn: G:riechische Gotterideale, MUchen 1893; Loschke: Die Enthauptung der M~ 
dusa. Bono, 1894; Roscher: Die G:orgooen und Verwaodle5, Leipzig 1879. 
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Perseu cu capul Medusei. Plaque_s 
Campana. S. R.ldnach : li p. 27'3 

• 

Medusa de . pe un vas de 0-n;yJt, 
Tazza Farnese. S. Rei11ach: m 

p. 79. 

Medu.sa. Pbaleres de Lauersforta. S. 
Reinac/1 ; I p. 178 

Medusa din colec!ia R.ondanini, 
Roma. $. Reinach: IT p. 77 
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de au.t. Privirea ei înpie!ria pe mur'ttori. Pentru aceea chipul ei se pu..
nea de obiceiu pe zidurile or~elor, pe armele războinicilor, pe amu=
lete, pe sareofagii etc, spre a inspira groaza şi a ap'§ra oraşele de rele 
şi mormintele de profan.are. Mai târziu chipul ei s' a idealizat şi s' a 
îndulcit, până ce ajunse fermecătoarea Medusă murindă din villa Lu"' 
dovîsi. Glyptotheca din Miinchen posedă o Medusă, care nu e de cât 
un chip fermecător de fată, cu coafura bogată, având părul ondulat ş-i 
kas spre tâmple, dar şi câte un ·şafp~ pe lături, ia'r deasupra capu.lui 
şerpilor câte o aripioară. Trup~l şi cozile celor doi şerpi se leagă peste 
obraz sub bărbie, ca o fundă 1) , 

b) Denticulele. La baza capacului observăm o serie de ornamente· 
dintate, care ~e numesc denticule (= dinţişori)~ De oare ce acoper~şul 
sarcofagului imită acoperişul unui templu, 4rrnează ~ă şi, ornan1entele 
templelor îşi \'OF avea corespondentul lor la sar:cofagii, Pentru aceea şh:11,f 
gui de denticule, care se sculptează la temple sau la capitelurile calo-a: 
nelor între friză şi lăcrămar, mai ales în păr/ile Asiei Mjci, îl vedem 
folosit şi la unele sarcofagii. De~ticulele aceştea c;.aradetizează: o'tdinul 
ionian al ariei ·grece. La unele monumente însă, in locul denticulelor 
găsim un şnur iie astragale. Frumoase def'.lticule, însă nu chiar Ia baza 
capacului, ved~m la sarcofagul lui Alexandru din Sidon (Muzeul din 
Constantînopole). • 

c) Kymafion, Deasupra rândurilor de dentkule se vede un brâu 
de ornamente, asemenea cu ove:le aşa de obişnuite în sculptura orna.: 
ment~Jă greacă. Ele formează un kymation care, după caracterul său, 
pare a fi ionic, iar nu doric, deci ar .aparfine de .asemenea domeniului 
răsăritean al arfei greceşti. 

d) Acroterii1e. La cele patru coifuri ale c~pacului veden1 patru 
acroterii înpodobite cu splendide ornamente de palmette, ce se înalfă 
în evantai dintr'un soiu de potir de frunze. Din acelaş potir, şi mai 
ales pe laturea din spre faţada sarcof-agului, frunzele stilizate curg în 
jos ca nişte ape unduioase de cascadă, se resfrâtig ap-oi în sus pe sub 
potir, unde se termină cu rozete, sau. ondulează pe sub marginea arcu" 
ită a acroţeriului până deasupra evantaiului de palmette, oferindu,,-ne linii 
şi forme ·atât de armonioase, în cât ne mângâie privirea şi .ne încântă 
sufletul. 

l) Legătura .:ceasta sub bărbie apare, 1n arta antică, şi la unele animale. Aşa 
s. ex pe un Ex voto lui Zeus din Panderma, Zel!s e reprezentat pe fytnpam1l triun.,. 
ghiular lateral al capacului. cu un cap de bou legal sub bărbie. Vezi S. Reinach: 
Reped. d. reliefs. gr. et rom. 1912 Tome II p. I 08. 
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A.cro1eriile se obişnues.c şi la temple. Aşa. s ex. acelaş evantai 
de pahuefte îl vedem şi la colt.arele .acoperişului templului Athenei din 
Corint, unde, în plus, pe vârful triunghiular al fronlonului, peste. două 
vollife ce răsar dintr' un buchef de frunze de acanthus, · se ridică o pal-=
meftă de proportii znuli mai mari. 

Stel(;!ie funerare din sudul Rusiei şi din Dobrogea 'aproape toate 
au acroferii cu palmeffe (Wafzinger, op. di. planşele). La unele mon\.v,
menţe, inima palmeiiei o formează u,n ciocălău de pin . Sarcofagul din 
Luvrul Parisului (C. Robert vol III pi. Î) prezintă la acrGteriile din 
spre fatadă câte un cap enorm de satir cu părul zburlil şi cu o cu.:
nună din frunze de pfn, adeciî masca divinităţii de munte unde s'a 
pefrecui seena mitologică a lui Actaeon. sculptată pe arcă; iar la acro„ 
ieriile din spate, nişie palmette aproape identice cu cele de pe exem,.
plarul no.s.fru din Constanta (clişe1:tl arfisfic !). Pe tympan, în loc de 
Medusă, vedem masca zeului Ol<ieanos cu câte un delfin la tâmple. 
Sarcofagul acesta datează din epoca lui August, sau ceva mai târziu 
La un alt sacofag din Luvru, salaPsiche, (C'. Robert. vol IIL pl. XVIII), 
acroteriil.e din fată sunf formate din : ma:sc,a zeului .Sol la stânga, 
a zeffei Luna la dreapfa, iar în spafe acroferiile sunt de asemenea cu 
ornamente de palmeite. Pe iympan se vede: de o 'parte un leu, iar de 
cealaltă un câne. Reliefurile d~ pe arcă reprezintă miful lui Endymion. 
Lucrarea, foarie reuşilă, datează din prima jumăfaia a sec IIl d. Cr. -
La sarcofagul cu mitul lui Hercules, păstrai în Pa:laiul Terlonia din 
Ro.ma, vedem la acroterii capul erou1ui acoperit cu P.ielea de leu 
(C'. RoberJ, III, pl. )L'{XJI); la f,d şi la sarcofagul din BriHsh Muzeum, 
unde locul actoferiilor îl ocupă figura bărboasă a tui Hercule cu blana 
de leu pe cap (pl. XXXIII). Aci, pe fympan, în loc de Medusă, 
apar doi sfinxi înfr'aripafi, având între ei o forfă. E cel mai frumos 
sarcofag roman cu mitul lui Hercule şî datează din mijlocul sec. II d. Cr. 

VI Concl usie 

a) Din cele relafafe până aci, rezultă că sarcofagul din· Constanta 
intră în categoria sarcofagiîlor cu ornamente floristice şi cu simboluri, 
iar nu cu bassoreliefuri mitologice. 

o) Ma!erialul din care e lucrat, - marmura grecească - şi ciun:: 
firile ce se observă la dungi, arată că a fosftadus din regiunile greceşfi 
ale Mediteranei orientale, probabil gafa lucrai. 

c) Dimensiunile sale enorme şi greuta!ea sa arată că n'a fosf 
lucrat în vederea unei singure persoane şi, deci, n'a fost comandai cu 
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anumite îndlcatH, ci cumpărat gala din.1,r'un atelier oarecan,\ undei s'a 
lăsat p!aGa fără inscripJie, spre a se sculpta pe ea numele inhumatului 
după cumpărare 1). 

d) Forn1a de căsufă sau ten1plu, cu acopei:.işul fuguiai şi dimen-, 
siunile acestui sarcofag ne duc mai curând' spre Asia M.ică şi anume 

• 
spre Lycia de cât spre Greda sau MedHerana occidentală. 

e) Chipul Medusei, aproape asemenea celui găsit pe valea E:,ufra: 
!ului, denticulele obişnuite mai ales în părţile A.slei Mici ; ky:maiion.:ul 
ionic, iar nu dorîc (răspândit în basinul occidental al Mediteranei), toate 
aceste car adere pledează pentru o provenienţă orientală a sarcofagului. 

i) In fine, acrofetjile cu palmette:, aproape nelipsite la steleje fu„ 
nerar,e din localifăfile M. Negre şi exeepfional întâlnite la sarcofagiile 
din occlden1, ne arafă încă odată că sarcofagul nostru aparţine dor;ne=' 
nh;lui răsăritean al ar.lei greceş.li. 

g) Dacă mai adăogăm şi simbolurile de pe arcă, - un soiu de 
scrisoare în imagini concrete .d:e obiecte, ca la femplele egiptene şi, în 
genere, can orientul antic-, convinge(ea noas!ră câşllgă şi mai inuit 
în tărie. · 

VII. Interi.orul. 

Acoperişul sarcofagului n'a ră.mas întreg. E l e format din două 
budîţi ce se înbină d~alungul unei suprafefe care, în faţă, merge exad 
de sus în fo_s pe lângă una din dungile în relief dintre plăcile ce 
imită olanele plate ale acoperişului, dar în spale le laie oblic. Cră: 
pălura aceas1a nu este rezultatul unei izbi1uri pulernice de cio.can sau 
târnăcop, aşa cum se vede s. ex. la un alt sarcofag de mai;mură din 
apropierea Federalei; şi nici nu e rezuliatul .lăerii cu ferăsJrăul, căci 
nu prezintă urmele unei asemenea făeri; ci pare mai curând o crăpălură 
a blocului de marmură dealungul unei suprafe~ de mai slabă rezistentă 
a rocei, produsă cu prilejul violării. Intr' adevăr, în partea lafurei sJângJ1 • 
între capac şi arc;ă, se vede clar o g<\ură eare a distrw; den.liculele şi 
pe unde, de sigur, s~a înfro:dus un drug de fier cu care s'a fortaJ 
ridicarea capacului; iar acesta, sub stângacea presiune la care a fosl 

\, Lipsa aceasta a inscripfiei ne surprinde şi oe dă de bănuii, fie asqpra pietăfii 
rudelor, fie asupra lipsei de înJelegere a desfinafiei acelei plăci, înit'o regiune unde 
san:ofagiile erau un bun cultural de impod şi, deci, au puteau fi înfelese îa rosturile
tuturor amănuntelor lor sculpturale. De altă parte, dacă sarcofagul ar fi fost sculptai 
la Tomis (Constanta) în vederea celui înhumat în el, nu vedem motivul pentru care 
au i s'a pus şi 111scripţia pe placa din faJadă, a! cărei rost tocmai acesta a fost l De 
unde rezuUă ci5 el a fost adus gata confecfionat. 
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supus şi din cauza enormei sale greutăţi, s' a sparf; în parte dealungul 
unei suprafeţe oblice, în par.te neregula!, mai .ales în partea inferioară. 

Prin această ·crăpăiuiă a capacului s'au scurs, în decursul vre..
mii, apele de ploaie infiltrate în pămânf şi au acoperii continuful arcei 
cu un strat de pământ cleios, în grosime de circa 3-5 dm. A.cesta 
s' a g.ăsif crăpa! de uscăcîune, în.tocmai ca nămolul de lângă bălti. 

Sub acest strai s'a găsii pământ galben până la fundul de 
marmură al arcei, formând un sfraf de aproape ·jumăfafe de mefru 
grosime. 

In pământul gaH.Sen, în fine, s'a aflai scheletul .personajului in: 
humai (accentuez: in:bumaf, eăci i;lVem un schelet, ce se păstrează 
în Muzeu ; aceasta, spre a înlătura a!:hmările unora, că s' ar fi aflai 
cenuşea mortului şi că, deci, ar fl fost incinerai). Oasele şunf foarfe 
fragmentate, aşa. că ,u greu se pot reconstitui. Din craniu, nwnai 
bucăţi. Maxilarul inferior arafă o bărbie foarte frumoasă şi proemi.
nen.tâ. Dinţii suni ai unei persoane mature. Fruntea e largă şi frumos 
boltită. Toate aceste caracfere arafă un exemplar de rasă superioară. 
Mjsurăiori antropologice după aceste fragmente- de craniu nu se pof 
face. In nici un caz indicele cefalic nu se poafe stabili. A:cesfe ră„ 
n1ăşite, care ~· au găsii în ţărâna cam răvăşite, apartin unui bărbat. 
In mormânt nu s'a descopetif nici o monedă, care să ne dea indicii 
asupra vechimii şi nici o podoabă, în afară de un mic ori'.lan1en.t de 
bronz, foarfe coclit, şi gafa de pulverizare. A.vem, prin urmare, des~ 
tule indicii că sarcefagul· a fosl violai îrur' o epocă frecufă, spre a fi 
jefuit de obiecle1e de pret ce se aflau în mormânt. 

VIII. Cine a fost inhtunai în sarcofag 1 
Pen!ru publicul cel n1are, care în vara anului 1931 s1a perindai 

prin fata sarcofagului cu simbolurî din Constanta~ problema cea mai 
arzăfoar.e .şi senzafională în acelaş fin1p, a fost aceea a personajului 

• 
inhwna.t în sarcofag. Celelalte probleme, care interesează în deosebi 
pe etnograf, antropolog, arheolog şi istoric al arfelor, aproape că nici 
nu s'au pus. încă din pr.i.ma zi a descoperirii, un singur nume flu= 
fura pe buz.ele tuturor: Ovîdius ! S'a descoperit 1normânful lui Ovi..
dius I De la pub1ic numele a. trecut apoi în presă şi a răsunat până 
la Sulmona şi Paris 11 r 

l) Ziarul Marea Neagră. clin 2 şi 5 August 1931 cu insulte la adresa sub= 
semnalului -Şi cu reveniri; Dob,rogea Jună din 5 .A:ug., 9 Aug. şi 4 Oct. 1931; 
Reali/alea llusfrală: 6 Aug. 1931; lJnive,:sul. 11, 19 şi 20 Aug. 1931 (articole de 
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Un caz identic se povesteşte. în urma campaniei din 1cc0 a 
flotei ruseşti în Archlpelag. Pe una din insulele M. Egee1 ofiţerul 
de- ·marină Domaşneff a descoperit un splendid sarcofag, reprezentând 
mifµl lui AcHilleus la Skyros. Predându..-] contelui Al. Serg. Stro,,. 
ganoff, acesta, cuprins de admiraţie în fata frumuseţii exemplarului,. 
a exc.lamal: ,,Ne seroif„ce pas le tombeau â'Homere ?". Ex€lamaţia 
aceasta şi împrejurJrile în care a fost făcujă, a impresiona! afât de 
muft pe cei de fată, încât, fără nici o dovadă„ s'a răspândit zvonul 
în Joafă lumea, că fericitul conte se află în posesia sarcofagului ner 
murilornlui poef 1). -Exad c:a şi la· Constanta ! 

Marea majeritate a sarcofagiiler aflătoare în Muzee, nici nu se 
cunosc ale cui au fosl. Pent-ru arheologi şi artişti, chesfiunea aceasta 
cade pe un plan secundar. Puţine d.intre aceste opere de arta poartă 
inscripţii lămuritoare. Cităm aci câteva Gazuri, după C. Roberl, G„ 
Rodenwald! şi La grande encyclopetlle : 

1. Sarcofagul Faraonulut Mykernios din pir;amida IU dela G:iseh. 
2. Sarcofagul lui Scipio Barbatus, dela 250 a. Cr. 
3. Sarcofagul lui .M. '.\/inicius Faustus cu inscripţia : .,Dis t>1a..

nibus. M. Vinicius Faustus lecit sibi pos!erisque suis el lY;L Vinicio, 
.2\lcimo patron o bene merenti aedicla c0lumbar.um TilI". ir relief : mitul 
lui Achilleus. Datează din se~. II d. Cr. (Planşa XIII. C. Robert, 
'Voi. II). 

4. Sarcofagul lTipiei Cyrilla1 o fată de 22 ani, păstrat la St. 
Aignan (Dep. Loire#ef..-Cher). Cu in:scrtptie greacă . In relief: mitul 
Alcestis. Datează dela începutul sec. II d. C~. (PI. VI-VII, C. 
Robert., voi. Ill) . 

5. Sarcofagul lui „C. Iunius Palatina Euhcidus, Magister q~in= 
quennalis collegi fabrum tignuoriorum Ostis lustri X..XI fecif sibi el 

Metiliae Acte, sacerdoti Magnae Deum Mairis coloniae Ostiensis 
coiugi sanctissime". În relief: mitul Alcestis. Datează din anii 161-
1 ?O d. Cr. (Pl. VI-VII, C. Robert, voi. III). 

6. Sarcofagul fetitei Geronfia, cu .insaipţia: ,,Dis Manibus, 
<Jerontiae filiae karissimae". Inscripţia e pusă ult~rior, nefezindu,..se 

I. S imionescu şi C. Brătescu). La 11 Aug. art. după Le Temps; Neamul Româr 
nesc : 22 Sept. 1931, după Corri~re de la Sera „Mormântul lui Ovidius la Con„ 
-stanfa "; Adevărul: 29 Sept. 193 l (articol de Em. Grigoraş, specialist în criplogrnf.ie); 
Daciâ: 15 Oct. 1931 şi numerele următoare, articol de avocat Văgăunescu, de aUfd 
cel mai judicios dintre articolele de ziar, din câte .s'au scris până în prezent, lăsând 

la o parte unele greşeli fatale pentru un nespecialisl. 
l) C. Robert, op. cit. voL H, pag. 23-24 şi planşa VI. 
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pe capac, înfre doi. monşiri marini, .Probabil în locul rnăşfii lui Okea: 
nos, o placă. Sarcofagul îhsă datează dela înC?ei?uf. sec. II d. Cr. şi 

, foarte. probabil a fosf folosit de două orî. 1n relief: n1iful lui Endy~ 
mion. (Pl. XII---XIII, C. Roberf, voL III). . 

7. Sarcofagul iânărului Aurelius Luc:anus, cu inscripfia: ,,Dis 
Manibus. Aurelio Lqcano Grafus Caes(ianus ?) et Sulpicia Lascjba 
parentes filio dulcissimo". In relief: mitul lui Endymion. Datează 
probabil din vremea Antoninilor (PI. :XIV, C. R-oberf, voL III). 

8. Sarcofagul .A.rriei, al cărei porfref se dă alăfuri de inscriplia: 
,,Aninia Hilara Cai Uberla Arriae. mafri incomparabili fecit. Vixit 
.annis L,1 mensibus X". ln relief: n1iful lui Endymion. Datează <Vtlin 
mijlocul sec. II d. Cr. (PI. XXIV, C. Robert, vol. III). 

9. Sarcofagul anonim, pe al cărui capac s1a pus la 1407 in-= 
scriptia: ,,Sepulcrum honorabîlis viri Gerardi olim Pefri del Confera, 
Dominae Paulae eius uxoris ef generosi juvenis Francisci eius filii in 
adolescenHa defuncfi MCCCCVII'1 • ln relief: mitul lui Endymion. 
Dalează dela începuful sec. II d. Cr. (PL XV, C"'. Rober:f, vol. III). 

10. Sarcofagul lui Iunius Bassus, cu inscripfia !afină pe mar~ 
• .ginea capacului. In relief : scene din viata lui Brisfos. $e află la 

Ron1a, grota Sf. Petru~ 
11. Sarcofagul Consfanfiei, fiica lui Constaniin cel Mare, răpo=

safă la 354 d. Cr. In' relief: ghirl:ănzi, îngeri, 'păuni, oile efc. 1n 
muzeal Vaticanului. 

12. Sa,rcofa,gul împărătesei Sf. Elena. In relief: ghirlănzi, câlăreti 
romani, barbari înlănt1:1iti ; deasupra, îngeri. In muze1:1l Vaticanului 1). 

Din i1ceasfă scurtă listă se poafe vedea că în sarcofagii se în:: 
gtopau persoane de foale categoriile sociale şi de ambele sexe, cu 
o condiţie ; să fi fost bogate, ca să ... şi poată permite acest lux. Deci, 
se îngropau : faraoni (Mykerinos), îrtlpărafi şi împărăfese şi copiii lor 
(Sf. Elena; Consfantia), regl (cei din Sydon), milifari, demnitari şi, 
(n fine, lumea care dispunea de avere. 

Se mai vede că între re/iefutile sculptate pe arcă şi capac 
(diverse mituri) şi intre persoana ir1humală, de cele mai multe ori 
nu există nici un raporf explic.a/iv premedifaf; că unele sarcofagii 
erau ufilizafe ~i a doua oară, adăogându ... li.=se şi o inscriptie, cum e 
în cazul 6, sau n1ai ales 9. unde înfr'un sarcofag din sec. II d. Cr. 

1) Sarcof'agi.ile dela No. 10-12 sunt men~onate după G . Rodenwaldl; Die 
antike Kunst, p. 680 M 1, 686-689 şi apa(Jin epotei creştine . 
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s'a inhumaf un personaj din. see. XV; în fine, mai căpătăm convin" 
gerea că numai unele sarcofagii au fost cemandafe în v.ede:ree. unei 
anumite pf'rsoa.ne, dar că marea majoritate- se cumpărau gala con;i 
fecfionafe <lin atelierele vremii. 

Credern că fot •pe cale comparafivă s' ar pufea câştiga cunoşfinte 
mai ,ample asupra acesfei întrebări, sau, poate, prin vre.,,o nouă des:< 
coperire. Dar, rnai înfâi e nec~ar a sJabili : 

Cărui secol aparţine acesl sarcofag, considerat după caracfe.,, 
rele arfei sale şi în ce atelier al orieniului grecesc a pufuf, fi confe<;:"' 
fionat, - căci occidental în orice caz nu pare a fl, deoarece sarco-" 
fagii din orient se exportau în mare număr. spre occident, pe când 
invers numai excepfional 1). O pi:ecizare a pairiei acestui sarcofag o, 

credem foarte posibilă, întru. câf, mai ales din epoca lui Hadrian în.,, 
coace, sarcofagiile se pot .Jua ca bază penhu a distinge arfa orienfuluî . . 
de a occidenfului1 ba chiar mai mulf, a distinge chiar şi „dialectul 
artistic" al acestor sarcofagii după provincia şi epoca în care au fost 

ex:EiCufafe 2
). 

Fără această determinare lnsă, problema idenfităfii pei.:soanei in.,, 
hum.afe crad că cu greu s'ar pufea rezolvi; căci, dacă sarcofagul ar 
dala s. ex. din!r'o epocă mai iârzie de<".âf !lCeea a lui August, alunei 
cum s' ar mai putea men/ine ipoteza uno.ra, că sclieleiul găsii în 
arcă ar aparţine poetului roman Ovidius? 

Fără a 'încerca să detern1in această epocă, socot că sunt ne€ee
sare, penfru Îl'ldrumare, câteva consfafări direcfive $) ; 

<1) ln epoca lui Au-gust (Dela Caesar la CJaudius), a care1 
perioadă de înflorir~ durează vre"'o frci dec~ii (15 a. Cr.-15 d. Cr.), 
arfa romană capătă un carader grecisanf, prin fapt.ul că arfa greacă, 

în urma cuceririlor romane, şi:a mutat centrul său de activifafe la 
Roma, capitala lumri şi . prin faptul că arfele plastice (mai mulf decât 
picfura şi arhifecfura) îşl capătă un r:o1 dominam. Totuşi, cu focţfă 
influenfa greacă, arfa romană îşi păstrează şi un caracter al ei pro"" 
priu, mai ales în realismul portretelor individuale, care redau trăsăfu: 
rile mortului în foafe detaliile lor, Se reprezintă pe mpnumenle eve=, 
nimenf,ele mai însemnate din viaţa răposa!uluj şi se ar,dă o predilecfie 
deosebită pentru ceea ce esfe episodic şi anecâoJic, - caracfere care 
nu se observă în arfa greacă. In faţa tratării idealiste a Elinului, stă 

1) G. Rodemva}dl, op. c il. p. 82. 
~) G. Rodemvaldl, op. cit. p. î'9. 
8) G. Rodenwald!: Die Ku"\S! cler Aotike, p . 67' - 88. 
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tratarea pozitivistă, realistă a Romanului, care merge până a.colo, încât 
pe un relief mortuar ne dă până şi conţinutul prăvăliei unul negµs ... 
tor! ln genere însă se poate spune că arta din fin1pul 1ui August 
este stăpânîtă de spiritul roman şi de forma greacă. Afară de aceasia, 
scenele mitologice şi abstracţiunile noţiunilor au pretutindeni un sens 
voit s-imbolic. 

b) ln epoca Flaviilor (aela Nero la Traian"), după faza de tran-=
zipe din timpul lui Cl'iudius, apare un nou stil„ care se poate nun1i 
adevăratul sfil clasic al arfei romane şi care a mers paralel tu ma ... 
nifesfări1e literare· ale unui Seneca, Persius, Lucanus, Pefronius, până 
în ultimele zile ale lui Traian. Dominante ajung at'hitectura şi pictura 
(AmfHealrul F1avîilor, Arcul lui Traian din Beneven1, Ther,mele lui 
Nero, faţadele vilelor, aria decorativă impresionistă .a pereţilor etc.) . 
E o artă mai romană decât cea din timpul lui August ; însă în se: . . 

colii următori ea începe-' aln nou a suferi puternice influente greceşti 

şi apoi orientale. . 
c) !n epoca dintre Hadrian -şi Aurelian începe a se accentua 

şi în artă acel dualism, bazal pe 1imbă1 cultură şi, îrt genere, carae> 
ferul etnic, care ,a dus mai târziu la despărţirea poHtică între . Roma 
occidentului şi Roma 9rientului. 111 prinia }uniălate a acestei epoci 
(1-Iadrian-finele sec. 11) arta romană sufere o. puternică influenţă 
orientală, pe când în sec. III occidentul îşi ia dii:1 nou preponderenta 
asupra orientului. ln ceeace pi;iveşfe sarcofagiile, dela Hadrian încoace 

' încep a se produce un soiu de asemenea monumente care, mai mult 
ca orice altă operă de artă, ,,ne dau putinfa a recunoaşte deosebirea 
dintre Roma şi Orient. ba chiar şi diale:ţiul artistic special al {le:,

căr,ei provincii". La Roma se co,ntopesc în . tradiţia gredsantă leme 
romane, străine răsăril:ului şi în special sarcofagîile şi acoperişul lor 
capătă o formă bazală pe cea etruscă, dar care pune pe· primul plan 
nu logica formei tectonice, ci plăcerea podoabei reliefurilor. Se ob.
servă însă şi un semn de decadenţă Qa începutul sec. III) prin faptul 
că se înlocuieşte calitatea operei prin massă şi scumpele. A pare 
apoi şi o influenfă oriel'lfală, care ne duce spre arta din Mesopotamia 
şi Persia. În Asia Mică, Syria şi chiar în Grecia apar tipuri de 
sarcofagii, ce se exportă în mare număr: spre occident - pe când 
sarcofagiile romane găsesc prea pufini amatori în orient - şi dintre 
car:e, unele, îşi împodobesc faţada cu coloane şL nişe, în timp ce ca.=
pacul, după obiceiul roman, arată chipul mortului deasupra. ln aria 
provincială dela granitele răsăritene din spre Parţi, apar idei şi inspi.:a· 
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râtii, care vor trece mai târziu şi în arta antică târzie şi' n c~a bi.,. 
zantină. 

d) Epoca aniiaă iâJ:zie (âela Dioclefian .până la Iustinian) face 
· franzitia între arta clasică şi cea me<lievală. Este o epocă de deca.,. 
d.enţă a qrfei plastice, în care se pune pret âeosebil ·pe expresionism 
şi simbolism. Aproape întreaga arfă devine anonimă. Creatiunile vii 
încetează; apar în schimb ·reproduceri, în care fondul sărac este. corn.,. 
pensat cu forme bogate. Şi luxul a conlribuif mulf la decadent a arfei. 
Materialul ·scump face să se neglijeze stilul. Enormele sarcofagii de 
porfit Qucrate în Egipl) ·ale Elenei şi Consfahţiei (Mama şi fiica lui 
Constantin cel Mare), păstrate în gşleria Vaticanului şi lucrate: în stil 
mediocru, impresioneâză mai m1:1ll prin proportiile lor. Numai restau..
rarea primului, sub Piµs IV, a ocupat 25 oameni timp de 9 ani 1 
De aci ptl'fem deduce cât a costat lucrarea la origine. E o adevărată 
lucrare de rob, după un model anterior. Nu mai apar acum artiştii 
cari, cu vechea pietate, să se· ct1funde în executarea operei lor. Dela 
Ânfonini încoace, inhumarea începând a preoompăni iar asupra in„ 
cinerării,, se fabrică mii de sarcofagii, operafie care preocupă mai mult 
ca ori şi ce pe sculptorii sec. III. Aces1 mod de a lucra a avut şi 
o parte demotalizanfă, căci sarcofagiile pr,ea arareori se execută după 
comandă; ele se fabrică pentru desfacere şi, pentru aceea, patronul 
atelierului căuta să satisfacă gustul mijlociu, care preţuia ce e pompos. 
!n a~eastâ epocă se reprezintă pe sarcofagii scene simbolice, cai:e 
voiau să scoată în evidentă idei abslrac1e şi astfel să 1reziască la pti-" 
vifor un interes mai viu. După cum se pune pref pe scumpetea ma-" 
teria,l ului, to1 aşa şi pe proporţiile ,colosale, 'Ca să trezi ască admiratie. 
De o plăcere p'ersonală a artistului la executarea ope.rei, abia dacă 
se mai poate vorbi. Artisf~l e un executor ·anonim al unui bun ge: 
neral, aşa ca' n Egiptul de odinioară. Iar predilecţia pentru fig4ri sim;., 
bolice demină g1:1stu1 popular şi ea apare şi în tablot:t1: pe care şi-=l 
puse Constantin cel Mare la poarta reşectintei, tablou pe care se 
vede Licinius, sub chipul unui balaur străpuns de săgefi, având dea: 
supra semnul crucii, iar dedesubt o prăpastie 1). 

Căreia dintre aceste epoci i.:ar aparţine sarcofagul nostru? De şi 
convingerea noastră înclină spre ultima din1re cele menf icnate, to1uşi, 
chestiunea nefiind din specialifaf1ea noastră, nu vcn1 hazârda nici o 

1) Jacob Burckl1ardl: Die Zeit Konslan1ins des Grossen, Leipzig 1924, pag, 
284-296. 
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afirmare, ci vom lăsa n1eritul acestei precizări -rn primul rând arheo.,. 
logilor, al căror cuvânt competent îl aşteptăm. 

Dar, ~u aceasta, fot nu pot fi satisfăcufi c~i ce ,se inleresează 
de numele persoanei inhumate în sarcofag. De aceea cred că cerce.:1-
tarea trebuie să meargă într'una âin următoarele trei clirec.fii : 

l. Sau că -şimbolurile de pe. arcă siu vre,c-o relaţie: cu starea 
socialli şi ocupa/ia personagiului şi atunci- ele trebuiesc interpretate 
în acest sens, pe cale comparativă, cu foi aparatul de cunoştinte ar: 
heologjce, spre a se deduce direct ocupatia inhumafului şi indirect, 
ipotetic, identitatea sa (fără însă a se neglija· şi cercetarea epocii sar...
cofagului) ; 

2. Sau că simbolurile .de pe arcă treh>uiesc interpretate ca un 
rehus oarecare, din eare să rezulte n!-unele eel_ui inhumat în ea; 

3. Sau că simbolurile de pe arcă au un sens mistic mai înalt 
şi, în acest caz, ele ar putea apăr@a şi pe ~lte monumente tur,erarii 
4eşife din acelaş atelier şi, prin urmare, n'ar putea spune n1m1c cu 
privire la chestiunea idenfiflcătii mortului, cea atât de, desbătulă de 
public şi cle presă. 

Prima ipof~ză. 

}\m atins.,-o '?i eu într' un prea sun1ar artkol din ziarul Universul 
dela 20 .2\.ug. 1931 - unde mă exprimam cu r~zerve -- arătând 
că anun1i:!e date mă î11dean1nă a crede, că (sarcofagul) ar aparţine 
unui personaj foarte bogat, tiar fâră cultură înahă 1}. b1a,i adăogan1 în 
acel arficql : ,,Nu era cine să cheltuiască atât pentru funerariile ne..
fericitului exilat (Ovidius) ; iar, dacă ar fi fost, reliefurile simbolice 
(poate că) ar fi reprezentat muzele, o liră, amoraşi, scene erotice, sau 
motive 1nitologice îh le.gătură cu viata şi opera acestui delicat poet 
antic·". ln o.rlce caz, pentru Ovidius s' ar fi putut cumpăra din atelie,.. 
rele vren1ii un sarcofag mai potrivit ca dimensiuni, mai putin cosfi..
sitor şi cu reliefurr mitologice n1al adequate decât această enormă casă 
de marmură, în care se poate înhuma o farnilie întreagă 2). 

l) Men(ionez aci dî academicianul nostru; d"l M. Soufzo, consideră sarcofagul 
că ar data cam din sec. ID d, Cr. (comunicare verbală). L a precizarea epocei, atrag 
atenţia .asupra unui amănunt ~ ochii Medusei au şi pupilele sculptate, fapt pe care 
nu~t obSWl~m în arta sculpturală mai veche. Chipul Medusei însăşi arată o artă ma

0

i 
fâme , mai evoluată, ~ci nu mai e figura grozavă cu şerpi în păr, ci fecioara tristă 

şi simp<1tică delă sfârşitul evolufiei acestei reprezentări mitologice. 
!I) Sarcofagul nostru a fost evaluat la circa 16 milioane lei de arheologul Silvio 

Ferri. 
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La obîectia (afâ1 âe eleganfa !), că „într'adevăr, ce ar fi. fost, 
dacă incineratul (sic) din sarcofag era cârnătar ? Ar fi pus sJ i se 
sculp!€ze o ghîrlandă de cârnafi pe sarcpfagtt.l de,, ruarrnură de Paros 
(sic)?" şi la a doua obiectie tot alât de elegantă, că „dacă ar fi fost 
doctor de talia lui Ovidiu, 1,.,-ar fi făcut cu cUsliru în mână? (sic) D,1r 
ce, suntem ,la mahala?" (sie} 1), - s'ar p1:1tec: răspunde: Şi de ce nu? 
Dovada ? Dovezîle ? : 

Petronius (arb'itru1 eleganţei [) în opera Trimalchion (sat. 71)'scrie: 
,, Te rogo, uf naves efiam monumenli mei Jacias plenis velis eup}es''. 

Există în arta antică des.tule monumente funerare, pe care s~-au 
sculptat în relief obiede, în scopul de a arăfa starea S'ocială şi ocu"" 
pafia răposatului în timpul vietii 3). Există numeroase relrefur~ după 
care se poate şti că sub m.inumentele funerare considerate odihnesc: 
Flamini, Augur~ Preoti ai cultelor streine, Preotese, Medici, Profe..
sod, Elevi, Ă.rhitecti, Ingineri 'agrimensori, Actori, Muzicanti, Giu..
vaergH, Fierari, Tâmplari, Zitlari, Constructori de corăbii; Piefrati, 
Cizmari, Brutari, Cofetari, Măcelari, Olari, Prisăcari, Economi) de 
v.ite, Vâa-ăfori, Mineri, NegusJori, Cerealişti, Pescari, Cârdumari;. 
Postăvari, Zarafi, Holelleri, Bărbieri, M,uinari, Grop.ari etc. etc. ele. ! 

Pe una din aceste pîetre funerarii, găsită în catacombe, .se vede 
atelierul unui fabricant de sarcofagii, în care fiul unui oarecare Eu.= 
fropos lucrează al'ătnri de doi ucenici la un sarcofag, lângă cate se 
mai văd allele două, ·plus insfrurnenlele specialităţii. Pe o altă piatră 
funerară, un negustor ţine într' o mână un catastif de socoteli, iar cea ... 
laltă o întind~ spre 0 pungă cu bani. Lângă el o femeie to.arnă bălÂ..
fură pe o pâlnie într'un vas. Pe al!ă piatră' se vede t0f un negus/or 
ce fine în dreapta ·o balantă, iar în s1ânga un soiu de sc3fă etc. 

Deci : se poale ! Obkeiul de a reprezenta pe monumente fu.:
nerare ocupafia mortului nu este o invenţie romană. El a venit în 
Ita1ia lot din orient (Egipt, Asia Mică, Grecia), dar a prins rădăcini 
adânci la acest popor şi a căpătat un caracter realist, răspândindu.:-se, 
odată cu cuceririle, până la marginile imperiului. În special în părţile 
Meusei şi Rin ului obiceiul s' a pradicaf cu preâilectle. 

1) Prima a d.-Jui Em. C. Grigoraş, cripiolog, în Adevărul dela 29 Sept· 
1931; a doua a d.-lui .Architeci Cr. Cerkez, în Universul 3 Noy. 1931. 

~ Vezi studiul D1. Robert Gali : Reliefs die sieli auf den Standu. Bescluif-= 
tigung des Verstorbenen beziehen . In „Siebenlen Jahresbericht iiber das k. k. Slaats,,. 
gymnasiums in Florisdorf". Wien 190,. Unele monumente de acest soiu au fost ere" 
zute drept firme de prăvălie ! 
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Aplicând, deci, ac;esi soiu de interpretar-e la sarcofagul nostm, ne 
întrebăn1 : ce poate să însemneze figurile următoare; balanfa, capul 
de bou cu banda. pe frunle, securea şi sulifa pe dreapta ; apoi era~ 
vaşa (vâna de bou ?), clopotu! 1) cu mâner şi enor,mul deşte pe stânga? 

a) Să fie obiectele principale de vânzare din magazinul unui 
mare negustor? (In acesi caz -capul de bou cu pangllca. pe frunte 
ar însemna că vinqea şi cele necesare pentru sacrificii ?). Totuşi, ne 
îndoim că această interpretare ar fi cea justă, mai ales că ohiedele 
simbolîce sun1 aşezate într1

0 asemenea ordine şi grupare, încât ne sir 
lese a căula un sens ; 

b) Să fie simboluri, care să arate airibufiunile vre:unui magis: 
trai 2) ori demnitar? În acest caz cumpăna în perfect echilibru (şi 
nu în oscilare), ar însemna dreptatea desăvârşită ; capul dl'. bou sacru 
cu banda pe frunte, finând în v.ârful coarnelor balanta în echilibru, ar 
însemna, poate, forfa ce emană dela divinitate şi care fotfă susfine 
dreptatea pe pământ ; securea şi sulita ar însemna, poate, fenta ar" 
mată, cea omenească, cu care de asemenea se menfine justifia pe 
pământ; dopotul cu mâner ar însemna impunerea tăcerii celo)'. răi; 

iar cravaşa şi cleştele ar fi obiectele de tortură pentru ei I Deci : 'in 
dreapta._ simbolurile justifiei divine şi umane pe~ pământ, iar în stânga 
,simbolurile ped,epsei celor răi ... Posibil ! 

1 

ln cazul al doilea insă interpretarea nu ne duce la Ovidius 
poetul ci cel muli la Ovidius magisfl:afu], deoarece bi"<Dgrafia sa ne 
araiă că frecător a fost şi magistral 3). 

A doua ipoieză. 

· Est~ cea susţinută de d=l Em. C. Grigoraş, cript~logul 4). D#Sa 
încearcă a rezolva ch~tiunea, - caz rar ......... pe calea criptografiei. 

t) După Dr. W. Pape's Di!utscb.-Griechişcbes Handworierbuch, Braunsch,veig 
1872, pag. 381, anticii nu cunoşteau clopotele cele mari, cum sunt s. ex. cele de 
biserici, ci numai cele mici: 11.wao.,y_ 

2) V~zi şi un articol de d~i Văgăunescu în ziarul Dacia dela 15-21 Ocf. 1931, 
3) Anume: el fu "triumvir. Cflpifalis, cen/umvir şi decemvir sllitibus judican" 

dis", funcfiuni publice pe care, cu toate reproşurile tatălui său, Je,..a părăsit spre a se 
toosac!'a jo toiul poeziei. Ovidius a trăii intre anii 43 a. Cr. şi 18 d. Cr. ; deci fă.
cea parfe '(/in uDima genera/le dip epoci! lui August. Triumvir capifalis la inceput 
era uo simplu agent de poli!irc, mai apoi un magistrat insărdnat a opera arestări, a 
încarcera ee preveni fi, a asista pe pretori în anumite procese civile. Centumvir era 
un jurai. Când colegiul iurafilor se aduna, se împlânla o lance în pămânl: hasta 
cenlu.mviralis. Sub Tiberiu ii prezida un ,praeto~ hastarius. Decemvit sllilibus judi= 
candis sub August devine preşedintele tribunalului centumvirilor (După: L a grande 

~ncyclopeclie). 
4) Vezi ziarul „Adevărul" de!a 29 Sept. 1931 şi ,,Dimineaţa" dela 15Nov. 1931. 
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Iată ce ser.ie : ,,MJ.,,au trebuii trei săptămâni să decriptez aceSt 
elementar rebus. Căci criptarea s' a f~ctlt pe cale de re:bus. Cele r semne 
reprezililtă' ,7 verbe, ale ~ăf.or litere inifiale sunf cele 7 life~e din l'IU-"' 

mele Ovidius. Criptarea este in seria: celor găsite de mine în Dacia 
şi în jurul ei şi care era o, criptare silabică. Numai că aici esfe a11fj„ 
silabică (sic), adică, în loc de a separa Gvidius în OP\'i ... di,rus, J.,.a 
separat în Ov~d-«ius. Iar antisilab:a a .doua a 'fost răsturnată'\ - ,,De 
.asemenea, criptarea s' a făcuf dela dfeapta 1a stânga şi de sus îu jos, 
,coritrar scrierii latine şi cenform rriult.er decripfâri ale mele (sic). lată 
şi verbele: balanfa este un oscilator,,âeci osci/1şre, cu litera ,o. Capul 
<le zimbru al Daciei (sic) este un vânat, deci venari, cu inifiala v. 
Securea despică, ded de/indere, cu inifiala â. Lancea, deci aruncarea 
c1,1 lancea, jo,culari, cu inifiala i (sic). Avem deja Ov ... di sau Ovid, 
cum am spus mai sus, <su a doua an!isilabă inversaţă. 'I'reeem Ja 
stânga. Clopotul sună, deci insonare (sic) cu inifiala i. Biciul şerpw 
itor reprezintă ondularea, deci undare (sic), -cu inifiala u. În fine cleş-"' 
tele care strânge., adică serere, cu inifiala s. Prin urmare,· ultima an" 
.tisilabă (sic) : ius, In total Ov,.-di,..ius,*"adică Ovidius,l Ne aflăm, prin 
urmare, în faf~ sarcofagului lui Ovid. Lumea poate jubila. S, a des.,. 
coperit mormântul nefericifulw poet exilat în frustra fară a Gefiler" · 

Revenind asupra chestiunii (în Dimin.eaia 15 Nov. 1931), aw 
torul mai scoate şi nume'le de Publius din iniţialele subsfanfivelor la.,.. 
tine ce denumesc obiectele sculptate pe sarcofag: Lancea-Pilum; 
securea, care prezintă pe mă,cel~, Lanius; zimbrul-Urox; balanţa
Bilanx ; cleştele care dă încleştarea-Insertio; bie,iul ondwa!- Unda 
şi clopotul care dă sunetul-Sonus .. In total Plubius cu metateză ca 
şi'n Ovdiius. 

Autorul mai arată că Ovidius 'făcea parte din seefa valană {sic) 
a lui Zamolxis din Dacia. Şi, deoarece Zamolxis a fost un discipol 
al lui Pithagora, iafă=l pe Ovid pithagoreu ! Şi fiindcă · pithagoreii, -
ca şi secta iudaică, magii persani, ca şi cei chakleeni - . erau·p·etse=
cutafi, în Roma imperială, pentru , că treceau drept republicani sau. re,., 
volufionari, iată , şi cauza relegării lui Ovidius la 'tomis ! Adie~, 
- spre a înlătura nonsensul ce.,,ar ieşi din ordinea aeestei argumel'l-"' 
tări, - am zice: Ovidius, fiind pi!hagorean la Roma, a fost relegat 
la Tomis, între Gefi; aceştia, de asemenea fiind, 'după Zamolxe, pitha ... 
gorei, !"'ar fi primit în seda lor „valahă" şi, după moarte, Î-"ar fi pro,,. 
curat un sarcofag enorm cu simboluri, pe care d"'l Em. Grigoraş le:a . 

_.Ar,alti• Dobrogei" Xll, 1931 16 
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ikscifraf prin şfiinfa criptologiei cu toate procedeele q fortate ş1 ar.r 
bilrare 1). 

A trcia ipoteză. 
Ar privi interpretarea mistică, mai înaltă, a simbolurilor. Patria 

scrierii figurative, simbolice, în lumea antică, este Egiptul. ,,Preoţii 
din această tană, după autorli greci, aveau trei feluri de a.=-şi exprima 
gândirea. Primul era dar şi simplu, al doilea simbolîc şi figurat, al 
treilea sacru şi hieroglific. Acela.ş cuvânt lua, în lectura lor. după 
voie, sensul propriu, sensul figurat, sau tel transcendental. .Aşa era geniul 
limbii loL I:;Ieraclil a precizat acea~tă diferentă de sensuri, numindu..-le : 
sensul vorbitor, semnificativ şi ascuns. ln şfiintele theogonice .şi ce.s.,, 
mogonice, preofii egipteni întrebuintau întotdeauna al treilea fel de 
scrig; Hieroglifele lor av.eau atunc;,i trei înjelesuri corespunzătoare şi 

distincte. UUi.mele două nu se puteau întelege fără cheie. Acest fel 
de a scr:i,e enigmatic şi concentrat pornia dela · o dogmă fundamentală 
din doctrina tui Hermes, după care aceeaşi lege conduce lumea rla...
iurală, ll:11llea umană şi lumea divină". ,, Grafîe a~estui fel de scriere, 
iniţiatul cuprindea cele trei li.uni c:u o singură privJre 2)". 

Nefiind initi@tl, nu hazardăm nici o explicare, ci o lăsăm pe 
seama specialiştilor în materie, din rândul cărora nu avem fericirea a 

ne număra. 

O ultimă ipoteză. 

Dacă sarcofagul se va dovedi că este o lucrare posterioară 

ef.?ocei lui Ovidius, şi dacă simbolurile de pe el mai apar (dişeu) 
şi pe alte sarcofagii ( după _cum mi s' a a,innaf că s' ar afla unul idenfic 
în Muzeul din Consfantinopole .. ,) şi dacă el a fost cumpărai gafa 
dintlun atelier al orientului, iar nu comandai .i'n vederea unei anu.-, 
mite pe~oane„ care a avui o anumită ocupaţie, pe care cei rămaşi 

1) Autorul afin;nă în micul său arJicol ci sumJ de greşeli : I. că marmura 
sarcofagului ar fi de Paros; 2. că acrokriile (coijarele) capacului ar fi sculptate m 
frunze de sfejar, de unde deduce că sarcofagul ar fi al unui poet sau filosof, căci 
altfel foile de stejar n'ar avea ce căuta acolo; 3. că în arcă s'ar fi g.ăsif „cenu$a" 
(deci nu scheletul) unui om ,(OvidiusJ, pe care"! numeşte ~incineralul din sarcofag" ; 
4. că noi am fi scris aceste rândmi : ,.Oare cine va lurrţina această enigmă ?", pe 
care le şi pune ~ semnele cifa.fici I ; că subsemnatul ar fi arheolog ! etc, · - Pen:tru 
doctrina religioasă pilhagoreidî, trimite~ pe cititor la Ed. Schure: Les grands inilies. 
Paris 19.31, spre a vedea dşcă pithagoreismul poate sta atăluti de psihologia unei 
opere ca Ars amandi ctc. 

2) Ed. Sd wre: Les gr,mds inilies pag. 181-182, dup:î Faore d'Olivei : Vers 
dores de Pythagora. 
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în viafă ar fi finul să o evidenfieze prin figuri sculptaie pe arcă, 
- atunci în zădar se încearcă a se mai sfabi/j vre:o legătură fpfre . . 
aceste sin1boluri şi personajul inhumaf în sarcofag. 

A.~em sfinx.ul în fată ctt întrebarea sa ncliniştitoare. Poate ~ă 
taina nu e aşa de mare ca a sfinxului şi atunci felicităm Jre specia-" 
!istui şi mai ales pe diletantu.I care o va deslega. 

Cernăufi, 14 Nov. 1931. · C.onsf. Brăiescu 
Dit.?Clorul Muzeului Regional al Dobrog~i 

)\DAOS 

Arlicolul nostru asupra sarcoft1gului din Conslimfa era sub 
presă, când am primit '{la 7 Dec.) următoarea comunicare din partea 
Directorului Muzeului de AntiquiJăfi din Istambul, ţJ„J A. Aziz, 
căruia fi cerusem oare care înfotmafii asupra sarcofagii/or idenfice 
ce s'ar afla in Consiantinopqle şi căruia îi mulfumin1 pentru gţţ11::1 
Jilef~a şi graba cu c~re ne"a safisfăcuf cererea noasftă. 

C. ·Brăk:scu 
REPUBLIQUE TURQUE 

MUS:E:ES DE$ ANTIOUITES 
DE 

lstameul„ le 3 Decembre 1931 

No. 142 

ISTĂMBUL 

Monsieur le Doyen 
J'ai eu le plaisir de recevoir voire feifte du 19 

ecoule avec la pholographie qui y eiaif joinfe. 
J ' ai l' honneur de vous envoyer ci,..inclus Ies phofo, 

grapbies du sarcephage qui se frouve dâns nolre Musee 
ef qui est semblable â celui qui a ele decouveoTI â 
Konsianiza en 1931 el j°y ai joini une notice contenanf 
quelques delails au sujef de ce mqnumen.f. 

En meme temps, se/011 volre de.sir, je vous enver, 
rai par ce meme cour1ier le Caialogue des lYfonumenfs 
Funeraires par Andre .]oubin. E'aufre pub/lca!ion est 
malheureusemenf epuisee. 

Nous sommes Joujours â voire enfiere disposilion 
pour !oul ce qui peul · vous inferesser dans le domaine 
archeologique. 

Veuillez agreer, Monsieur le Doyen, l'assurance 
de mes senliments Ies .plus disfingues. 

A. J\ziz 
Monsieur Cons!. Brafescu 

Doyen de la Faculte des Sciedces, ·Cernau.tzi 
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Nofice 

Le ,sarcophage trouve en 1931 a Consfantza est une piece 
inferessanfe, fan! par la forme de son couvercle orne d'acroteres co.: 
lossau;>c, que par Ies figures symboliques, qui sont represenfe.es sur 
un de ses grands cotes. Le couvercl~ represente une toi!ure a double 
pente avec de m-ands acroteres en quart d'ellipse et decores d'un 
moJif d' acanthes et de• palrnettes en hau.t.:relief. Il a certai nes analogies 
avec le couvercle du sarcophage â ,guirlandes provenarif de Tripoli 
de Syrie et se treuvanl a lstambul [Cf. Men<lel, Ca.tal. des Scuip.: 
tures du Mu;ee Ottoman, ID, No. 1159, p. 397] Phoi. 1. 

Un couvercle trouve re.cemment â Istambul meme a, cutre des 
acro!eres semblables, une toiture a double pente, avec de tuiles plales, 
unies par des hiiles de recouvrement. Phot. 2. C"<?iie forme des 
grands acroteres semble s'eiie propagee de J'Asie Mineure a travers 
la Peninsule Balcanique jusqu'en li<!lie Septentrionale. Ouelques 
couverdes â Angora onf de grarrds acroteres, qui sonf decores des 
bustes des defunts en tres bas.:relief. Trois frag.1he1Hs d'acrotere de 
natre musee, ainsi qu'un couvercle ·trouv.e en Bulgarie (cf. Bulle.tin 
de !'Institut arch. russe â Constantrnopole, tome X, 1905, pl. 103 
9, 18, pi. 105 1--4) enfrent dans la meme categorie. En !talie Sep: 
lentrionale Ies acroleres sont creuses en de veritables niches, qui 
confienent Ies bustes des defunts, e."<ecutes en tres haut.=-relief (J ahr.=
buch des Deutschen ArchăologisC"hen Instituts, Archăo1ogischer 
~<\.nzeiger 193Q p. t82, f. 6)~ Le couvercle de Con-sianfz-d_ est par
ficulierement inferessani, car ii consfitue avec celui de Bulgarie une 
piece transitofre enfre le gioupe de 7'.Asie Mine,ure el le groupe de 
l'Italie Septenlrionale. 

Quant aux figures sy,mbo.Jiques, q_ui sonf represenfees sur la 
grande face, on les frouve frequeinmenf şur des steles funeraires, 
provenan'f en majeure parfie de la Pbryg1e el de ses environs Cf. 
Mendel, Gat. des SculJ>fures, III. ,p. 296 suiv.). Elles se trouvent 
aussi en parîie sar une plaque sepulcrale decouverfe en 1928 aux 
environs de Stamboul, a Kadikoy {Archăol. Anzeiger 1931 p. 183, 
f .. 9). Phot. 3. 

A. Aziz 
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Creştinii pot să=şi facă cruce, ca ăe=-un păgân, d~un eretic: 
Din 'basm1.1! lumii viitoare lu astăzi nu mai crezj nimic, "' -

Săr1nane suflet! l=ai dat anii cei mai frumoşi şi mai zglobii, 
· Ca cele sfinte de„aliă dată să=/i par' acum copilării. 
Inchipuirea'nfierb~iaiă subt ,cerul meridional„ 
Care,,a întruchipat pe Venus din frământarea _unui val, 
Pe Jupi.fer, pe Apolone şi r/ot fecundu{ roiu de zei, 
Te face să zâmbeşti de milă pentru naivitatea ei. 
Te .face să zâmbeşti povestea că'n veci ace/aş şi pribeag 
Vei colind~ toi nesfârşitul vie/ulioarelor. şireag, · 
Reapărând în lei, in vulturi, in şerpi ce drumului s\1şfern . • , 
Şi cau/i, cau/j adevărul adânc, nesirămulat,. etern. 

Ce Ir.udă 1 ce zădărnicie ! ... 

ln spafiul fără de hotar 
S apri11d ca iarăşi să se stingă, se sling ca să se.=aprindă iar 
Plane/i şi sori in alergare; rostogolindwse în gof, 
De mii şi mii de, veacuri dându.,,şi ace/aş necur1Ţ1at ocol; 
In jur de line: câmpuri late, cu holde verzi, păduri ş-i stânci, 
!nalte piscuri pân' la ceruri, prăpăstii negre şi·· adânci, · 

1svoare, râuri, oceanul ... Şi foale sunl pentru că sul)!, -
Dar nu le ştii, nu,..şi ştiu nici ele chemarea, rostul pe pământ. 
Ştiu frunchii pufrez{de ce'n preajmă se'nalfă fragedu/ . vlăstar? 
Ştiu mugurii de ce ,dau frunză? Ştiu florile de ce răsnr? 
Ştiu valurile de ce'n /ărmuri, de v§nt, mânate, se' isbesc? 
Ştiu nourii de ce aleargă? Ştiu oamenii de ce. trăesc? . .. 
Ni1nic ! .•. Supune,,:e'n tăcere aceloraşi fatale legi, 
Pe care fu încerci zadarnic să le cuprinzi, să le'n/elegi. 
Şi via/a - in imensitatea ne'nsuOefiiă? .. . - licărire 
lnir'un ·noian de infunerec, un punct inlr'o nemărginire, 
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O răsvrălire'n legea firii, o disonanţă, o vibrare 
IIJlir'un pusHu, un fulg 1n haos, o picătură infr'o mare; 
Iar joc al unor lorfe oarbe, şi lotuşi totdeauna vii, 
In clipa asta luminoasă ifi faci şi fu la jucării 
De glorie, de nemurire, de raiu şi iad, - ie atnăgf!ŞIJ, 
Cu gândul că pe fefdeauna vei fi precum ai fosl şi eşli: 
Sub raza lui închipuirea s' aprinde, inima ifi bale 
Şi cele vecinic schimbăloare ifi par de,,,.apurur:i neschimbate., 

Pe dealurile din Tabasce, pI!in codrii vechi din Juc~lan, 
Inspăimânla/i de revărsarea şuvoiului pornii, <Juşman, 
Urmaşii nobililor Maya, - nefericiţi răiăciiori, -
Străbat o lume minunată de alte vechi aşezăminte, 
Ce le vorb~te din ruine, din piramide, din morminte, 
Din zei ciopliţi de mâni măiasfre, din sfinxi cu ochi înfrebăiori. 
Trecutul lor, măre/ odată, slă'n grandioasele palate 
Din Clfrapas .şi din Merida, posomorâte, 'nlunetale, 
ln care„au <;urs aiâfea viefe şi""aiâfea plaguri s' au urzii, 
S' au lrăll)ânfaf alâfea gânduri şi1:a/âlea inimi s' a.1.1 iubit, 
Din Uxmal împăraţi puternici plecau pămâniul să roBească, 
Pe c:ând din templele Palencei bătrânii preoţi, magi, asieci, 
Ceieau misletele naturii şi căulau să tălmăcească 
Ale vie/ii începuturi şi înţelesul ei din veci . 
• 4.mvoanele vuiau de verbe şi'nchipuiri de nemurire, 
Poporul se'nbăfa de visuri· înlr'un avânl înălfăJor, -
Dar moartea pus='a peste ioa!e înlun·ecata"i slăpânire 
Şi to/i s'au dus şi s' au dus foale _ cu foaie visurile lor. 
Grij_a{va şi Usumacinia revarsă asiăzi peste ma Juri 
Şi'ne.acă ,Şesul din Tabasco cu inverzilele lui lunci 
Pe când Maya, .- o ironie, - ascunsă'n codri de pe dealuri 
Se' p.freabă Iris/.~ [Jnde:i mărirea şi slrălucirea de alunei ? .. . 
Ideea morf,ii ie'ngrozeşte şi fe cuprind fiorii reci 
Gândindu:le că fe vei slinge odată penlru veci de veci, 
Şi fără voe fi se pune chinuitoarea întrebare: 
Ce:a fosf alunei via/a asta, scânleea asla frecă/oare? 

O, egoismul, egoismul! El le îndeamnă să le' nşeli 
Cu auritele speranfe şi cu deşerlele' ndoeli; 
Şi numai singur el le lâce, sărmane suflet murilor, 
Să nu' nfelegi că moar/ea esle liberatoarea fuluror: 
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Z-eijă cu ochi mari şi negri, <;t,t părul negru, de$plefii, 
Ce te împacă iar cu firea, fn care«ai :fost un răsvrăfit: 
O blândă linişte pe simfuri, peste priviri o blândă ceafă, 
O încordare de;,o clipită, ·o deslipire de via/ă, -
Ş . . J 1 1:apo1 neantu ...• 

• .. 

Iar cu ilânsul ăin. nou începe fericirea : 
Imprăşfial şi'n mii de forme cuîreerând nemărginirea, -
Un fir de praf, ua fir de iarbă, un bob de rouă lucitor, 
O fărmătură dintr'o stâncă, o pică/urli dinflun nor, 
Petala unei flori, o frunză, un punct în bolfa cea senină, 
O dungă neagră de'ntuneric, ori o făşie de luwină, 
Căzând în soare cu planeta, arzând în focul lui şi iar 
Svâr/if Jn depăriări albastre, fn spafiµl fiiră de hotar, -
[Jitt' o prefacere eternă şi 'nfr'-0 eternă nesimf ire ... 

Neant! în fine numai .este adevărata fericire I 
Cu fine 'ncepe nesfârşirea manifestărilor ; cu h'n~ 
Se inftfln legile eterne, nestr:ămutate şi divine, 
Cu fine încetează lupia şi ~buciumul necontenit 
Ş/ncepe starec1 de repaos, deapururea. nebântwif 
De griji şi de dureri . . • 

O, suflet, dacă de muli ai zis adio 
In.chipuirilor deşarte, - ca mâine moartea vom privi;,o 
Cu linişte ca pe::o amică, cu dor ca pe«o liberatoare . .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Şi tohJşi . .. ce"a. fost via/a asfa, scânteea asta trecătoare ? .. . 

Ioan N. Roman 

' 
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• PE MARE ... 

~-o noap~e grea 

;l ţă ră nici o rază. 
• ln mâna mea 

A ~e ÎA~ârzleză . 

Î ăcu~ esculk 

· C1:/n vis, a ~ale şoaple ... 
A ţos~ demull, 

La rel, o allă noap~e. 

ln mâna mea 

A la înlârziază. 
~- o noap~e ogeea 

il ţără nici . o rază. · 

Un ~ărm de lu~ 

Se> nhnde tnapoi. 

Ascu[~ ~ăcul 
Î ăceeile din noi. 

Cu ~rene lungi 

Îalazurtle vin, 

S 
I 

aşlern tn dungi 

il spumegă senin. 

... 
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~-o no·aple grea 

ii ţără nici o· Pază. 
ln mâna mea 

A la tnlârzieză. 

1 $t albul vas 

Alunecă pe mări. .. 
N)a mal rămas 
O dungă,n depăr~ări. 

S1

eude rer 

A inimll bălele, 
Câ nl secular 
De sâ.nge şJ văpBie. 

~-o noaple grea 

$i, ţără nici o r,eză 
il n mâna mea 

A le tnl€l rzieză. 

. . 

• 

' 

• 

Gr. Sălceanu 
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• 
ALBASTRUL NOPŢILOR CU Sq'ELE 

Albastrul nop/ilor cu stele 
De mii de ani rotind în spatii, 
Ascunde dincolo de ele 
Vârtejuri mii de constela.tii. 

Foca ruf lumilor eterne, 
Izvorul veşnicei viefi, 
El mii de sori în haos cerne 
Şi:aprinde mii de diminefi. 

Un zmţu cu aripi înstelate, 
Cu satei'ifi de foc pe i1'up, 
Luceferi din aripi se rup, 
Când uraganul le sirăbaie. 

Nea,nful înfricoşător 
In.iăcăraf <le juvaere, 
In noapte poartă mii de sfere, 
Cu mii ·de soPi Îl). jurul lor. 

Dar în orbita unui soare, 
De ce se'nvârt. neosteniţi, 
Ţin.ind acreaş depărtare, 
Atâţia sori şi safeli:fi? 

Curgând de mii de ani încoace, 
Cc1scada miilor de stele, 
De ce păsfreaz' atâta pace 
Şi armonie înire ele ? 
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Mă furbură, mă înfioară 
AI nesfârşitului mister! 
M' avânt. . . şi brafcle;tmi de pară 
Le' nfind frem.urător spre cer . . _ 

Cum aş sbura din astru' n astru ! 

• 

Dar câf de sus e lumea lor ! " 
I ar jos, în goluri de albastru, 
Mi:raf ârnă globul de. picior ! 

Grigore Săkeanu 

I -

• 

' 
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DOUĂ RÂNDUNELE 

Ca~e două rândunele, pe o cl'.eangă, cum 1•6saf'e , 

Cum s
1 

a(Jf'ind/ n mll de geamupf sl relucind un coU de 

Cum s
1

arundS
1

n mii de valuri şi brezclea:2e marea ~oale 

$i tncep să rjPipeasce tn lecepea ţePmeca lo. 
tle-auJ toşnincl foşla nesţâiişilului · lala-z, 

Ce scbpeşle ca un ţulg~r de aga le şi ~opaz, 

!;le ~reamoLs drn aripi, despicând vozdutu 
I 

n sbor, 

Se avânlo pesle-oc~anul nesţâ11şil, clocohlor, 

Se lol duc, vâslind din aripi, pe înhnder! ~es~â ~~!le , 

Ptm
1 ia cer se sţarme valul, nori de pulberi le lrimile. 

A mehle, slau o clipe, dar s
1

a~nlo iar, sglobn, 

Îol mai sus bolând clin aripi, pesle-albaslre
1

mperi§lîi, 

Sţredelesc nemerginirea, p8nza norilor o sţarmo, 
Taie ceala şi s

1

avanle pesle-a "alurilor larm'e. 

soare, 

Grigore Sălceanu 
' 

' 
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ÎN PORTUL LINIŞTE! DE VECI 

Corăbioara unei vieţi modeste 
S'a. dez!iplt de lâng'un ţărm pustiu. 
Vânt bate către [arg, iar cerul este 
Pătat de-un colţu raş de nor zglobiu. 

Curand vom dispărea din astă iare 
I n care-aveam atât de ~suferit , , • 
Acum, cu-·a cerurHor îndurare, 
Vom da ş.i nol de ţărni ul înflo'T'lt 

Zglobiu{ nor coboară mai aproape 
Şi soarele se'ntunecă tr'Elptat i 

• 

Râd hâde morţi pe munţi inalţl de ape.
Trosneşte vasul către cer săltat, 

Comorile de aur când şi-arată 

Un soare nou, ieşit din ape_ reci,. 
L!n intră apa ' 'n nava spintecată : 
Intrăm în portul lin iştei de vecl I 

Tighina 14 Noembrie 1931 

• 

.Mihail 1. Pricopie 

• 
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NOAPTE PONTICA 
Jilful 1n flacăra focului, rumenă floare le::arată ; 
lntunecimile bolfilor umbre/e'n juru„fi /e::adună; 
Vezi pe ferestre cum vine în sa/Juri o mare'nspumată, 
Cum cresc în tremuru::i, brăzdând pustiile, stafii de Jună . 

• 

Lunecă năvile, flueră, spintecă apele mării 
Şi cataracte de valuri s'aruncă, se'nvolbură, lună, 
Vâjâie, spumegă, şueră, fâşâie'n noaptea pierzar11, 
Glasul pescarilor, toate s'ameslecă, fierb în furtună. 

Rupe odgoanele, sgâlfâie pânzele muntele spumei . . . 
Parcă s'apropie ceasul potopului, stingerea lumei. 
Cheiul de marmură spulberă apele până la ceruri, 
Frânghia scârfâie,. scârfâie pun/ile prinse de geruri. 

Bratele umbrelor aprig se'nlăn/uie'n golful albastru, 
• 

Urlă sirenele şi depărtările' n muget răspund, 
Farul slrăfulgeră>n negura zărilor fără de fund, 
Gând rotitor ce aru11că în haosuri asfr,u cu astru. 

Vino cu bratele tale şi'nlăn/uie.::mi gâtul! Mi::e frică ! 
Smulge::mi dip negură gândul ce sboară nălucj pe ape! 
Spulberă nemărginirea c'o şoaptă din gura la mică! 
Dă::mi sărutările, adu.::mi . visările peste pleoape! 

Scrie.::voiu farmecul genelor fale ce deapănă visul, 
Marmura braţelor cât e de roză şi albă şi fină, 

Cei ce pe aste tărâmuri de mare târziu au să vină, 
Şti::vor că'n aste pusfiuri, odată, a fost Paradisul. 

00 
o000000o00 

00
00000000°

0 

Gr. Sălceanu 
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ŢĂRMUL DE LILIAC 

Luna bate prin perdeaua amintirn 
Şi prin visuri ... Cu parfum de liliac 
Şi cu foşnet de ·mătase trec zefirii, 
Luntrea noqstră lin purtând·o peste lac . 
• 
Braţu-i moale îmi înlănţuie obrazwl, 
Ca din şagă mă cuprinde mai aproape, 
Curg miresme din văzduh uri p_este, ape-, 
lară lacul scânteeală ca atlazul. 

Două ceruri înstelate, două mituri, 
Sus e unul. iariă altul doarme'n lac: 
Luntrea trece printre două inf inituri, 
Către ţărmul cu p,arfum de liliac. 

ooooogoooo o 
0000000000.0 

Grigore Sălceanu 
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• SOARE 
Âur blond -de soar;e, alb argint de luf.lă, 
Ce mă cheamă, oare, veşnic căire voi? 
PoaJe„u.n trup, odată, ,fosf„am impreună, 
~'/':,/larea de lumină, siropul de noroi, 
Aur blond de soare, alb ·argint de lună? 

Razele de soaie dornice de lut • 
lmplelesc eu aur stropul de noroi: 
Bucurii elf!rne picură fn noi 
Razele de soare dornice de· lut 

Razele de lună picură argint, 
Ne"'aminlesc lumina unui vis pierdut, 
Ne strecoară' n 1mmi visuri ce ne mint, 
Doruri ne'nfelese penir'un sirop de lui~ 

Alergai.aram, soare, prin văzduh, cândva, 
Şi„am 'făcut ocolul haosului mort? 
ln adânc de suHel plânge cineva ; 
Nesfârşi"t de spaţii şi de vremuri pori 
Întt1in col/ din suflet, ca'ntrun palid cort. 

Ce"'am râvnit, o, soare, când eram un trup? 
Am dor.ii fn haes să ne'mprăşfiem? 
Am voit din fine, singur, să mă rup? 
Azi, râvnesc la line şj'n zadar le d1em I 

• 

Gr. Sălceanu 
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FIGURINELE MAGICE DE LA POIANA ŞI CAP ... 
TIVII DE PE RELIEFELE DE LA ADAMCLISI 

' 
CeJăfuia proJoistorică şt .daco..-romană de la Pl'.l~ana pe sJânga 

Sire.tului (judeful Tecuci), . despre a cărei 1den:titaie cu Piroboridaxta 
lui Ptolemeu am tratai altundeva 1

), e una din cele mai însemnaJe 
aşezări anJice din i;:ăsăriiµl Român.iei, străjuind un gunc1 esenfial al 
'drumului Siret..-Trotuşj drumul- dintre Dacia şi Dobrogea cd mai 
umblai în aniichiiaJe ~). Cetăjuia a fosJ locui-fă, c~ mici întreruperi, 
aproape âouă milenii : din prima jumătaJe a epocii de bronz Rână la 
sfârşitul stăpânirii roman.e în stânga Dunării 8)~ 

PFin,re numeroasele obiecte anfice găsite Îl'! ullimul sfrai al 
acestei aşezări, de epocă imperială romană post"'1taian~ 'l), prezintă 
un interes deosebit irei figurine primî:tive de lui ars, repreziniând tipuri 
de barbari, a căror asemănare cu . uniî capii vi de pe relief ele de la 
Adamclisi e evidenfă. 

Aceste figurine fac parfe dinir'o descoperire întâmplată în 1928 
cu prilejul celei de a doua campanii de săpături executală la Poiana 
de căire subsemnatul în colaborare cu D:na Ecaterina Vulpe 6). 

Descoperirea consiă din două jumăiăti de amfo:,re romane de 
formă conică, îngropaie verfica\ la o distanf ă de 4 metri una de ailta. 
Fiecare din ac;:esie jumăiăfi de amfore con.finea . mai multe figurine 
mici de lut ars, lungi de ca. 9-11 cm., cele mai multe din ele 
foarJe fragile, modelate exirem de rudimentar şi de expeditiv, de forme 

l) Radu Vulpe, Piroboridava: Considerafiuni ardieologice şi istorice a$upra 
Ce@fuii de la Poiana in Moldova de jos, Bucureşti 1931. p. 17 sqq.; Vîata Ro" 
1nânească, . XXIII 1931, Nr. 5, p. 162 sqq . 

. 2) Vasile Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de 
jos, în Analele .Academiei Româtle, mem. secf. ist., ser. II, lom. XXXVI. Bµcw 
reşli 1913, p. 27 sqq. 

3) R. Vulpe, op. cit., p. 16. Radu et Ecaterina Vulpe, Les foui'lles de Po: 
Jana: Campagne de 192<, în Dada, IlI-IV, 1926-1927 (în curs de apariţie). 

4) R. Vulpe, op. cil., p. 10. 
0) Inedite. Se vor publica în Dacia, V • 

• Analele Dobrogei" Xll, 1931 17 
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umane, nude, cu indicaţii foarte sumare, dar numeroase ale amă:: 

nunt~lor corporale. Sunt modelate cu aiâfa grabă, încât pe alocurea 
apar pe ele impresiunile digitale ale celui care le=-a făcut. 

lnfr'una clin jumătătile de amfore s'au găsit 14 figurine ·de felul 
acesta, toate femeieşti şi de o factură ceva mai consistentă. în cea ... 
!altă erau fot 14 figurine, însă fărâmicioase. Dintre acestea fac parfe 
şi cele trei simulacre masculine amintite (fig. 1- 2). Femeile sunt 
repreZoehfate în ambele recipiente cu braţele legale la spate, în situaţia 
de cap,tive (fig. 3-4). Bărbaţii ,au mânile libere. Unul din ei pre.,.. 
zintă o făiefură tn parfen dreaptă a pieptului ca o rană produsă de 0 armă 

tăioasă (fig. 2 b). 
Peste figurine se aHă c;âfe o ulcică de aspect primitiv de caţe,.. 

goria ceratnicei Latene, poroase, lucr-ate cu mâna 1). Una din jumăfă,.. 
file de amfore eră acoperită cu o mică lespede de piatră. 

Din descrierea aceasta se vede că ne aflăm în faţa unui caz 
de magie de e speci'?, din cele mai comune. A:nun1e, acea formă de 
vrăjitorie, care dă nădejdea că gesturile de sitnpafie sau de duşmănie 
făcufe asupra unei efigii de persoane, în anumite împrejurări, cu 
observarea unor anumite scrupure şi însoţite de anumi1e descânteee, 
vor produce efectul dorîf asupra persoanei pe care acea efigie c 
reprezintă 2). 

Epoca figurinelor e indubi1abil cea romană imperială. În afară 
de stratul în .care s'au găsit, datarea aceasta e asigurată şi prin tipu: 
rile vaselor, anume al jumătăţilor de amfore şi al ulcelelor pritnifive 
menţionate, care caracterizează ceramica locală din vremea romană. 

De asemeni, · caracterul figurinelor acestora esfe, în regiunile noastre, 
rotţian. Figurinele masculine nu se găsesc la noi înainte de Romani 
dec.ât exir:em de rar. Se şfie, de a1ffel, că şi în alie părţi ale Europei 
cenfraleşi apusene figurinele masculine nu apar în chip mai fre-cveni 
decât odată cu ~pansiunea Romanilor B); iar figurinele feminine, cu"' 
noscute tn Dacia în epoca eneolitică 4), reprezentări ale divinifăfii, au 

1) R. el E:c. Vulpei op. cil., ca.leg. a. 2, type Nr. t, fig. 41, 2-8, 
2) H. Hubert. Magia, pag. 1517 sq., în Daremberg,.-Sagli~Pollier, Dicfionnaire 

des Antiquiies grecgues ef romaines, lll; R. Cagnat.., V. Chapol, ftlanuel d' archeo,.
logie romaine, II, Paris 1920, pag. 202. 

3) Joseph Dechele.tte, J.f;m11el d' archeologie prehislorique, ce/Jique -el ga Jlo; 
romaine, IT, ;r; Paris, 1914, pag. 1301. 

4) Ioan G. A.ndrieşescu, Conlribujie la Dacia Jnainfe de Romab.î, Iaşi 1912, 
pag. 100 şi pl. V-VIL; M. Hoernes„o. Menghi~. Urgeschicbte der bildenden· 
Kuusl in . .4uropa, Wien 1~25., p. 299, fig. 1-2; Vladimir Dumilrescu, Figurinele 
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cu totul a1t carachir decâf cele de la Poiana, de care e vorba, -efigii 
magice ale unor anumite persoane. Desigur, G:eiii cunoşteau practicile 
magice, ca toate pqţro-are1e antichil ăfii 1 ), însă nu utilizau p«ntru :acedsfa 
reprezenfările figurale. 

Figurineie de la Piroboridava..-Poiana se referă deci la o magie 
romană, praciica:.tă fie de căire solâafii cad aveau garnizoana acolo, 
fie ehi:aJ de către băştinaşii Geti, în curs -de romanizare. Căci, după 
cum rezullă din săpături, dvilizajia romană devenise precumpănitoare 
în această sfrăl.'eche cefate getică, în ultimele ei secole 2). · 

Dintre figurinele .de care e vorba, ne înteresează de apro.ape 
cde frei masctţline, caracteriiate. prfpfr' o indicare .f0arte schenJatică a 
unui tip hirsut de barbar, cu plete bogate, căzând pesfe urech.î în 
fată, cu mustăfi lungi drepte şi cu o barbă. reclll/ja numai la bărbie 
-tn formă de barbişQn. yu tot caracterul exJrem âe rudimentar a.I 
aceator figurine, şi cu toată stângăcia celui ce le.:a modelai în grabă 

şi foade departe de orice scop ar.fistic, !răsăturile fizionomice es~nfiale 
ale personagiilor reprezentate au fost prinse cu o surpriniătoare pre..
cizie {fig. 1-2). Reali'smul figurinelor mas~u!ine de la Poiana e atât 
de reuşit, încât avem dreptul să deducem că ne· aflăm în _fafa efigiilQr 
suflcieh1 de caraderisfice ale repr~etltantilor unui fip etnic anumit. 

Â.cţste efigii, dup& cum ain amintH la inceptţf, st aseamănă cu 
unele chipuri de barbari de' pe monumentul lui Traian ae la .A:dam"' 
clisi, cu care de altfel se polriv~c în general şi ca epocă."Evidenta 
acestei asemănări poate fi constaiafă printr'0 simplă confrunfare a 
figurilor 1- 2, reprezentând figurinele de· la Poiana, cu figurile 5-8, 
reproduse după i:eliefele de la Adamclisi publicate de Tocilescu 3). 
Putem observa aceeaşi bogăfie a pleJelor căzând în fafă, aceieaşi 
mustăfi lungi desprinse din figură şi mai ales ateeaşi barbă astufifă 

acoperind mai mult bărbia. 

· Figurinele de la Poiana sunt nude, fără nici· o indicafie de 
vestmânt. Comparafia lor nu se poate face deci cu reliefele de la 

anll1ropomor.fe de os din civiliza/ia eneolifică balou10-"danitbiană, Cluj, 1931: (Extr. 
din Jncbinare lui N. Iorga cu prileju/ împlinirii Vârstei de 60 de am), pag. 10 

l) V. Pârvan, Geiica: O proioisiorie a Daciei, Bjcure.ş!i 1926, p. 163. 
~) R. Vulpe, Piroboridava, p. 1 O sqq., Via.fa Românească, XXII 1930, Nr. 

9-1 O, p. 304 sqq. 
3) Gr. G. Tocilescu„Ollo Benhdorf„G. Niemann, Monumentul dela Adam-' 

klissi: TropiJeum Traiani, Vienna 1895, p. 86, fig. 93; p. 115, fig. 116 ; p. !i6. 
fig. 117 ; p. 120, fig. l 22. 
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Adamclisi decât pe baza aspectului facial. Dar aci lucrurile se com.= 
plică, deoarece barbarii de la AdmcHsi, cu care se aseamănă figuri„ 
nele de la Pojana, deşi de un singur fip fizic, apar îmbrăcafi în 
două .f efur1 deosebile : unii se caracterizează printr' o cămaşă prel ungifă 
peste pantaloni până· la genunchi, despicată pe şolduri şi strânsă pe 
mijloe cu o curea (fig-. 7 -8), iar ecilalti poµrtă un caftan îmblănit. 
fără mâneci, închclndu„se în fată pe toată lungimea (fig. 5-6 ). 
A.rcheologii c;:c:rri s. au ocupat în special de reliefde de la Admclisl 
sunt de acord în a ... i socoti pe cel dintâiu G:efi, iar ·pe ceilaiji Sar"' 
mati 1). Cât despre al treilea neam de barbari de pe monument, 
considerati ca Bastarni 2), ei se de:osebesG de aceştia, atât prin c0stum, 
cu pantalonii lor crefi şi cu o haină încrefită triunghiular pe pJepf, 
câţ şi prin înfăjişare, cu figura lor bărboasă pHnă, prelungă şi cu 
părul strâns în smoc pe o tâm.plă aJ. Această tratare <liferită a Bas-,, 
tarnilor germanici ne dovedeşte că pe monumentul de la Adamclisi 
barbarii sunt reproduşi cu un realism destul de scrupulos, pentru ca 
identitatea pe aspect fizic dintre G:efii şi Sarmafii r.eprezentafi acolo 
s}i nu po:aiă fi luată tlrept" o simplă întâmplare sau o simplă confuzie 
într'un lip artistic convenfJonal. Explicafia acestei identităfi nu poate 
fi decât cea .dată în Getica lui V 9sile Pârvan 4), anume că barbarii, 
carj apar pe ~onumenf îmbrăcafi în· haine sarmatice, sunt de fapt 
tot G:eti, din răsăritul Daciei, cari au suferit dominaţia şi · influenta 
SarmaJilor şi cari au luptat împotriva lui Traian sub numele acestora. 
E d~ altfel toemai sifuatia care în vremea dintre Boerebisfa şi Traian 
se potriveşte pentru toată Moldova dintre Siret şi Nistru şi chiar 
pentru r~giunile de dincolo de Nistru 6),. La un moment dat, înainte 
de întinderea stăpânirii romane. la nordul Dunării, prin expedifia lui 
Plaufius Silvanus Aelianus de la 53-54 d. Chr. 6), ace.astă si:
tuajie a existat chiar la Piroboridava,. după cum ne permit a deduce 
.sfrafurile archeQlogice de la Poiana 7). 

l) Cf. d ~- uti.a la T eohati Antonesq>, Le Troph.ee d' Adamclissi, Iassy, 1905, 
p. 159 sqq. V. ele asemeni Pârvru1, Getica, p. 122 sqq. 

2) Pârvan, Ibidem. 
S) 'foci'lescu, de., op. cili , de ex. fig. 65, 81, 95, 115. 
t) P. 124 sq. , 
6) Ibidem .. 
6) Ibidem, p. 103 sq. Cf. Pârvan, Histria, IV, în An. Acad. R .• ser. 11, 

!om. XXXVIII, m. s. ist, Bucur~ti 1916, p. 35 sqq:; idem, Inceputurile vie/ii 
romane la gurile Dunării, Bucureşti 1923, p,, 83 sq. 

7) R. Vulpe, Piroboâdava, p. 32 sq.; Via/a Românescă, XX1II 1931, Nr. 6 
p. 245 sq. 
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Din această sifuatie complicată rezulfă că rlU putem stabili cu 
precizie nafionalifatea l;>arbarilor rep_rezenfafi prin figurinele de 11:1. Po,,. 
ian a. Nu pufern atribui aceste figurine cu mai multă preferinţă Ge=
tîlor propriu zişi decâi celor cari apar în forme sarmate. Asemănarea 
tipului fizic schernatizaf în figurine şi cu c~ipurile unora şi cu ale 
celodaîti e suflcierltă însă pentru a cqnfirrna, prin provenienţa lor 
dintr' o localitate din sudul Moldovei, părer.ea lui Pârv,an • că îhvinşi! 

de pe sculpturile de la A.dmaclisi reprezintă populaţia din câmpiile 
de răsărit ale Daciei ; tot.aşa precum această asemă!'lare serveşte chiar 
la înfărirea u1fimelor păreri, care au rămas în favoare.după agifafa discuţie 
de acwn un sfert de veac cu privire la mo!1lumenrul de la.Admaclisi 1), 

anume plrerea că acest morlun1ent a fost ridicat sp-re a comemor-a 
o victorie a lui Traian obţinută undeva în preajma Dunării de jos 
împotriva unei coaliţii de populaţii geHee şi ne,..gefice dirl. rasărHul 
Daciei i). o :v.ictode care a constituit ut eveniment paralel cu unul 
din cele două războaie dacice, poate cu primul&). €ât despre ipo!e..
zele lui F urfwangler, Cichorius, etc,,,, aură cad monumentul n 'ţ fi 
fost ridicai de Traian, ci fie de Licinius Ctassus, fie de Dorrtltian„ 
fle în sfârşit de Constantin cel Mare, ele au încetat de mult de a. 
mai il'lferesa, baza lor stilistică greşită condamnându...-le de la început 
la o deflnifîvă izolare 4i). . . 

Revenind la caracterul magic al figurinelor de la ·Poiana, ne 
rămâne să veden1 dacă indivizii pe cari îî. reprezintă făc.eau parfe 
dintre locuitorii P-irog_oridavei, în acest c.az- urmând a-='i considera cu 
oarecare sigurar-iţâ cf Geţi propriu i.işi 1>), sau dacă nu cumva apar..
fineau Gefilor ori Sarmaţilor vecini, din afara limitelor dominc1ţiei 
efective romane1 atacatori ai acestei dominaţii de îndată ce aveau 
prilejul 6). 

l) Priviri critice rezuma'tive asupra acestei discujii la T. Antonescu, op. cit. 
passim; Roberto Paribeni, Opiimvs Princeps,, -.Saggio sulla sioria e sui lempi 
delf imperaiore Traiaao, I, Messina 1926, p. 327 sqg.; Siivio Feni, .4.rle romanii suf 
Rene, Milano 1931, p. 22 sqq. 

2) De ex. Tocilescu op. cil., p. 147; Anlonesco, op. cil., p. 249 ; Pârvan, 
G:eiica p. 122 sq.; Paribeni, op. cif., p. 329. 

3) Par iben i, loc. cit. 
4) Antonesco, op. cil., passim: Paribwi, op. dl., p. 327 sqq. 
0) R. Vulpe, op. cit., pp. 16, 29, 34. 
6) Pentru teritoriul roman din Moldova de jos cf. Pârvan, C..asirul dela ·Po,r 

iana, p. 30 sq.; id., I11ceputurile vie/ii romane la gurile Dunării, p. 128 sq.; id., 
Getica, p, 128. R. Vulpe op. cit., p. 25. 
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Din r~conslituirea senfimentului de duşn1ănie ee a determinat 
practi.ca magică la care au servit figurinele noastre, rezultă că trebuie 
să aceeP,lăn1 mai degrabă ipoteza a doua. E foarte pufin probabil ca 
dt,1Şmănia trădată de aspectul figurinelor să fi fost efectul unei răfuieli 

particulare dintre două fan:iilii conlocuifoaz:e în Piz:oboridava. Situafia 
de captive a tuturor femeilo·r repr.ezenlate prin figurinele din cele două 
jumătăţi de amfoi:e amintite mai sus, precum şi marele lor număr, 

-- douăzeci şi cinci, - în comparafie cu cele trei figurine ma~culine, 
ne arată că e vor)Ja de pr0iedul unei capturări în massă a unei 
întregi populafii 1). Operaţia de robire, in effigie va fi fost făcută de 
soldafii garnizoanei romane de la Piroboridava, cot1'stituită din aUj{i,.
liari 2), înainte de începerea unei lupte cu barbarii vecini, răsculafi 
împo~rlva auforităfii romane şi pornifi în năvală asupra teritoriului ro..
man din stânga Dunării dobrogene. 

Modestele figurine de la Poiana ne documentează asffe1 şi t1rta 
din acele frecvente c1ipe de nelinişte, care caracterizau viafa cetăfuii 
'Piro.tiorid,tva, ca una din cele mt,înaintate tedute ale apărări romane 
împ~triva deselor surprize' dinspre nord şi răsărit. 

\ • 
\ 

001;1ocooo~•o 
Q 0 @:loooc:,.o.090 

Radu Vulpe 

l) Fîgudue coutorsionate la {el, de e.pocJ romaw. lot în număr mare ca la 
Poiana, dar fiicuk di'n plumb, s'au găsii la Sandahanna în Palestina: Hubert, Magia, 
p. 1518, fig. 4786-4789 {tn Sîiglio, ill) ; Cagnat~Chapol, Manuel, II, p. 202, 
fig. 456. 

~) R. Vulpt, op. cil. _p. 19 s,qq. şi 33. 
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CHEMAREA 
Al vrut să mă încerci şi ai plecat 
Eu am rămas o cllpă nemlşcat, 
Cu ocnn duşi pe urma ta .•. şi~apo l , 
Simţii ce.adânc abis e înire noi, 

Aruncă-te'n vârtejul meu de ape!. -
I mi spuse marea ce vuia aproape -
Şi las'să te îlighi1ă nesrârşirea. 
O, mulţi pe cari 1-a 'nşe l at iubirea, 
Venlră'n sânu-mi soarta să Şi-o'ngroape ! 

Renunţă la, o vlaţă de-un minut, 
ln jurul tău vremelnice sunt toate, 
Oesbracă-te de forma ta de lut 
Şi te întoarce în eternitate l" 

Ce mic mi s'a părut atunci un om, 
ln faţa veşniculul Demiurg I 
Nu mai eram de cât un biet atom, 
leşi.t din sânul vremil0r ce curg. 

Şi'n clipa cela tristă şl pustie, 
Simţll cum lunecam în veşnicie • .. 
Priveam ca'n vis talazurile1n larg, 
Cum vin vuind şi-apol de stânci se sparg 
Ş i cum le'ng.hlte marea, 
Stam gata să-i pr~mesc îmbrăţ.işarea, 
Când, de odată, ţi-auzii chemarea I 

. 
Şi am rămas ..• C'un lung ş i cald sărut, 
Ne-am str~ns în braţe cu sălbăticie 
Şi am sl mţlt atl!nci că un minut 

Â'nvins o veşnicle l 

' 

Gr. Sălceanu 
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GRĂDINA 

- • Erau bătrâni cop.ac ii : ramuri gr.ele 
Se'nlănţulau, crescând încet, prin vremuri. 
Să lntru in grădină, mă cutremur: 
Or fi ş! azi ca'n zilele acele? 

Oe când n'am fost pe-aici, trecură ani [ 
De team~ prtnde inima să-m l bată. 

Copilăria mea, e ingropatil 
$ub umbre de cireşi Şi de castani. 

Cl n'aş putea să-l văd cu ochii mei : 
· Să s imt, v~esc, mîresmele int~i i 
ln fleare, ca -pe vremi, de-or fiJ şi-acum, 
Să•i readuc in suflet prin i;,arfum". 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
lnch lse ochii: - .Du-mă tu de b~at 
Pe cărăruia asta în grădlnă~ 
Cand fi-vom de miresme îmbătaţi , 
Deschide-valu pleoapeje'n lumină". 

Intrarăm în tăcere .•• Suri!!z<ând, 
lntlnse mâna dlb1:1ind: - .Aici, 
Sub plopul nalt cu frunza tremuri!!nd, 
Cânta, pe vremi, un cuib de pitwl1ci. 

De-ahHea ori, in serîle d-e Mal, 
-Pe-aleia asta ne jucam, p.e lună" .•• 

lnmărmuri i, văzând doar mătrăg unâ 
Şl umbre de copac, în putregai I 

- .Aici e teiul 1 .eagănului meu; 
ln umbra foşnitorului străjer, 
Cum m'avântam, ri!!zând, spre Dumnezeu, 
Smulgând in g oană frunze de pe cer I 
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Priveşte.I I A'nflorit? 
M·ă tem : mfreasma-i n'am simţit-o înc~·. 

Şoptii î,ndurerat: - .A'mb~trânitl• 
Era numai o scorbură a<lancă I 

- .ce nume vezi săpaf 1n coaja lui?" 
Sbu.cnii în plans: - .Al tău I" 
Plangeam, căci nu -era a I nimănui .•• 

Pălind, deschise dwlcile-i pleoape, 
Şi cand văzu paragina pustie, 
Cand a'nţe les că nu mai e pe'.-apro·ape 
Nimic din sfanta el copil ăriei 

Cahd a'nţeles că toate sunt ruini, 
Că nici un mµgur nu-l să mai r·esplre, 
Şdrobită, ca o Iederă ~ubţire 
A'nlănţuit uscatele tulpini I 
. . . . . . . . . . . . . . 
- .O I dar caişii tăl de-odinioară, 
Săd iţi de t ine însăţi , pe 'furiş, 

ln tainicul grădinii ascunziş, 
De Care mi-ai vorbit atat, o seară 7" 

- • M1-e frfoă par'că să. ne-apropienJ • .•. 
Ea rupse'n două. panze de paing, 
Deschise-o poartă ..• ş i văzu( cum ning 
Caişii albi, săd'tţi de ·ea, pe vre.mi. 

Miresme dulci pl uteau spre noi, uşor, 
De cate ,0ri î l mangaia1.:1 zefirii 
Şi legănate, ramurile lor 
Ne f luturau povest ea amintirii; 

.. 
Un zambet sfant îi licări pe-obraz 
Şi ochii închizandu-se alene, 
Striviră două lacrimi 'între 9ene, 
Sclipind ca două pietre de topaz. 

lntr'un tarzju, lubita înţelese· ; 
Din to.t ce-a foşt, atat mai rămanea: 
O panză de palanjen care ţese 
Şi fl oarea unui vis sădit de ea> 

ooooogoo~ooo 
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Grigore Sălceanu 
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SCRISOARE DELA ION N. ROMAN 

Constanţa, 14 Iunie 1931. 

Scumpe Domnule Brăfescu, 
C:onferen,/iarii Cetnăufeni recomandafi de D:fa ne..cau finul 

prea frumoase conferin/e. D"'l Romulus Gândea, vorbindu.,-_ne 
despre „Propovădui.forii ide.ei naţionale" şi în deosebî despre 
Simion Barpufiu, a amintii, tangenfial, şi despre Eminescu. 
D,,,J Leca Moratiu ne"a vorbit în plin despre „ Omul Emi.: 
nescu". Amândouă conferinfele au plăcui mult. Amândouă s'ar 
putea publica în „Anale;'. A d,:,fui Leca Morariu cu deosebire, 
ca una ce se găseşfe în chiar semnifica/ia ce am voii să dăm 
ciclului. Manuscrisele însă doar D::la să le pofi ob/inea dela 
conferenfiati. Noi nu ne::am pu!ea 1ncumefa să le refacem 
după note şi amintiri. Le~m caricatura ..• 

DinÎie „regăfeni" au conferenfiaf D,,,na Izabela Sadoveanu 
'Şi D,,,J Tudor Vianl.l, vorbind despre „Romantism", cu prea 
pu/ine aplicafiuni din opera lui Eminescu; apoi M. Sadoveanu 
„Despre Ion Neculce pov-esfitor artist"~ - mai mul! o lectură 
interesantă şi distractivă din cro11ica lui. 

La 10 Mai ar 'fi urmai să conferenfieze D"'l S. Mehedinfi 
„Despre prestigiul lui Eminescu"·, dar m'a anunfaf din timp 
că bcupa/iunile îi silesc să.::şi amâne conferinţa penfru foamnă, 

· (o conferinfă ce ,de asemene-a promile să fie interesantă şi ,Jn 
m<1ferie", cum spunem noi, avocaţii); - iar pentru ziua de azi 
14 Iunie avem anuiifală conferinţa D„fui · N. N. Lenguceanu, 
secreta.ruf general al Minist. de Juslifie, despre „Renaşterea 

ii:lealismului'', care nu ştiu ce atingere va avea cu via/a şi 
opera poetului. 

S'a mai finuf 'l1nsă, fnite timp, o altă conferinţă de un 
distins magistral local, 'Valerian Petrescu, având ca subiecf 
,,Eminescu şi Marea", care a plăcui muli şi asupra căreia nu 

.. 
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fac ad aprecieri, d~oarece le 'vei face D-=ia însufi, celdnd,:fo fu 
manuscrisul alăturai - singurul ce am pulul obffriea pentru 
,,Anale''. · , 

. C1ed c;j vei f1 de părerea mea că ea poale figura cu cinste 
în paginile scumpei noastre revis.fe. E înt:r' adevăr o lucrare 
€onştiindoasă, sinte!ică, realizată intr'o formă îngrijită. 

In cazul când eşti de părerea mea, aş avea două rugă" 
min/i de făcui ~ 

1. Să frime/i u/fima corectură la adresa mea, eu obli,:( 
g.ându= mă de pe acum să o restitui cu in"foareerea curierului; 

·.2. Să,.,mi comunici câf ar costa 1000 de ex.~plare e,}f.,=' 
trase in broşură, din revistă, ca să şJim cam ce pre/ ar arma 
să,.,i punem broşurei, care s'ar vinde foi în folosul fondului 

· penlru Eminescu. • 
Pentru broşură aş !rimele ulterior, după dorinţa d,.,fui 

Petrescu, o scurtă prefa/ă semnată de m.ine ca preşedinte al 
Comitetului (o pagină, cel mult o pagină ş{ Fumă/ale) 1). 

Cu cele mai bune salutări şi sentimente, 

Ion N. Roman 

I 

t) 151:oartea prematură ,.,.a împiedicat pe mult regretatul nostru f. N. l<o11:1n a 
oe trimite această prefată. 
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MIHAI· E:MINESCU ŞI M)\REA. 

Poezia eminesciană e vastă ca marea albastră sau ca cerul seni"n 
şi nemărginit şi fot atât de complexă ca şi fenomenel~. ·acestor ele.,. 
mente cosmice. 

Domeniul el de întindere se grefează pe un fond de pesimism 
şi de adâncâ profuziune a emotivitătii, a afectivifătii genialului · poet 
care 'a fost Mihail Eminescu1 deşi în totalitatea poeziei sale multiva,,. 
ria!e,, eleI)1entele de optimism consfi!uesc o to! atât de puternică do .... 
vadă, spte a se susţine teza că lirismul s·ău a fost promova! în cea 
mai mare parte de acest gen de inspiratîe. 

Istoriografii ca şi crifi'di conflmporani, - adică o pariecdin ei-,
ni..-1 pr.ezint-ă pe Eminescu ca pe un poet optimist. 1) Domnul profesot 
Iorga, îrifr' una din conferint'cle sale, sintefizând romantismul poeziei 
despre care ne ocupăm, relevează tocma-i acest caracter a1 ei, s,pu=
nând că poezia eminesciahă, care e compusă dintr'o magie fără pe-" 
reche a cuvântului, gâlgâie de op!imism.@"'1 profesor lbrăileanu, în. 
ale sale „Studii lif~are", afirmă deasemeni că, in poeziile lui Eminescu 
ct1 caracter filosofie şi social, se întâlneşte, alături de concluzia lor 

1) J, Slavici în volumul S<lu Âminfiri, tipăril în Cultura Nafienală, la pag. 31 
afirmă deasei;neni că „multi l~au pre:i:enfat · drept pesimist, care le vedea toate în negru 
şi exagera păcatele altfel mici ale oamen,ilor. Nu e însă aceasta de eât un neadevăr 
conven)ional născocit de cei ie se simt atinşi de scrierile lui. Pesimist în înţelesul 
cinstit al cu:vâ-ntuluf nu putea să fie omul, care_ era cupri,ns de pietate faţă cu „ bă.
trânii ", totdeauna înţelepfi şi buni,. nid omul. c.are se insufletea pentru poporul des=
puiat şi baljoc-0ril de str~ni şi de înstreinaţi, nici nrai ales omul care se lupta in 
toate clipele penim biru inia binelui, despre. care Q.u se indoia niciodată". 

D',,J profesor universitar Marin Ştefănescu, în tratatul său „Filosofia Româ::
nească" la pag. 205, constată eă "filosofia sa ,este asemenea a.celeia a unui Goethe, 

· care în prima _parte a lui F ausl este un sc~ticism, dar în a doua parte a accluiaş , 
• Faust străluct?Şfe prin idealismul său. Şi" după cum ar fi o eroare ca să judecăm pe: 

Goethe întreg numai după pr:imul F.ausl şi nu după şi al doilea, aşişderea ar fi <> 
gre'.şală ca să vedem in Emimiscu numai un pesimiet şi nu şi un idealist". 
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pesimistă şi concepjia contrară, a p,:oblemet vietii imaginată ,din punct 
de vedere optimist. 1) 

Atitudinea, exclusiv pesimistă, ce-"Î caracterizează toată lirica filo.:, 
sofită din perioada a doua a evolufiei sale poetice., nu e rezultanta 
uqui dur impresionism promovat de asperîtăfile mediului social" româ_,. 
nesc, cu care a avut raporturi de utilitate, ci ţinuta subiectivă a unui 
pur idealism de natură revoluţionară, inspirat în parte de conceptul 
ace1ui curent literar al romanlismului, a cărui influenfă getn:rană şi 
franceză formează fondul de inspirafie a unora din poeziile sale. 

Este fot atât de adevărat că Eminescu nu a fost un răsfăţat al 
mediului social în care a 1răif. O bscuratismul politic, ca şi insuncien:r 
te1e aprehensiuni culturale din vremea aceia, ale unei sociefăfi de sfruc= 
tură eterogenă, fafalmenfe trebuiau să conducă la oslracizarea poetului, 
care era alcătuit clin tă:tşari ·şi inflexibilităţi, din aeel i:efractarism inte"' 
gral care nu înfelegea să facă nici un soiu de concesii adversarilor lui 
de toate genurile. Aparijiunea personalifăfii sa'le era dar· sortită să re: 
volujioneze structura acestei socie.tăfi, care a fost supusă unor cerce=
tări atente de critică sodală şi culturală, în lumina tradifionalismului şi 
a misticismului n0stru nafionaL 

• 
Cu toafe a<lversităfile d€ circurns!anfă, ca şi cele de inadaptare' 

la veleităfile unei societăti cu., pretenfie de cultură şi de civiliza-fie, a 
căror sifileză nemuritPrul Carageale â reedltaf=o în atâfea exemplare 
de comic şi de ridicol,. - cu foat3 lipsa aceasfa de infelegere g.intre 
om .Şi mediu, dintre geniu şi mediocritatea colectivă, Eminescu nu s'a 
ridicat împotriva acelei stăr:i de lucruri dintr'un imbold personal de 
luptă sau de revanşă, ci dintr'un motiv temperamental şi de antiteză,~ 
după cum socotea el - cu ceia ce ofereau generafii1e următoare lui 
1848, f afă de cele. anterioare ale acestui an. 2) • 

Critica neîtifrânată se datora, prin urmare, rigui:ozităfii , de con= 
cepfie asupra cauzelor rea1ităti1or cultur:ale şi sociale din vremea aceia. 
Exprimarea sau, mai bine tis, reliefarea acelor vicii intempestive sur= 
venite după ariul 1848, ca unerozenia unui nafionalism de fraze ba= 
nale'' 3) sau „superflciali!aiea unei limbi nedefinite, ele.", nu puteau 
să îmbrace de câi Hniaiura refinută a scepticismului social, ce se trans= 

1) Gh. !brăileanu : ,,Studii literare", p~g. _1Sl. . 
2) E. Lovinescu ; .,Istoria Civili~atiunîi române moderne" ; Voi. II, pag. 144 
li) M . Eminescu : ~ Cele două generatii româneşti : dinainte şi după 1848", . 

ia „Scrieri poli!ice şi literare", pag. 331. 
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ferma uneori intr'un exces de idealizare a 1recutu1ui şi de vehementă 
apostrofare a prezentului. 

Circumscrierea aceasta a viefii româneşti, la a,!itudinea critică a 
scepficisn1ului, s'a integrat apoi la in1erpretarea ll..lmii şi a vieţii în 
genere.~ Lutnea şi viata au fost cel'e două ehtităfi indivizibile, cele 
două e.dreme tr;lnscedente, înăuntrul că.rora s' a desfăşurat 1oată lirica 
sociali, filozofică şi e~otică a lui Eminescu. 

Inconfesfal5i1 însă că mobilitatea sa spirituală, ca şi cea poetică) 

cu adânci resurse de ihspiraţie şi de sinteză, după cum vom vedea, 
s'a inclus involuntar ,disciplinei romantismului, care nu cuprindea nu,.. 
mai elanul sau expansiunea sentimentală, ci şi subiectivismul măr!u..

risirii indiscrete, de · blam al suferinţii, de negaţie a fericirii ca şi a 
iubirii, pe care o defineşte, ,,un lung prilej pentru durere". 

Eminescu nu 'a fost un sfatuar al ·poeziei vesele, 
înflorite, · cu izvoare limpezi ce _surâd în soare, ea : 

Acel rege„al poeziei, veselul Alecsandri, 
Care râde printre Jac!:imi, câ.nd o cântă pe Dridri. 

~ . cu campun 

Nu a fost nici .măcar poetul unor ztle mai s-enine, căruia viata 
sar1 fi dăruit din prisosul ei de mulţtl_mil'e, - dar a fost făuritorul 
versului muzical, inedit, incomparabil de misterios şi p,lasfic ; - a fost 
poetul cel dintâi care a dat un stil sufletului· românesc, ....- după c1.,tm 
-il carac1erizează d=l Ibrăileanu, ~ gomânul în care s'a făcut fuziunea 
normală a sufletului 'tlaco.=:roman cu acea ~uliură a occidentului. 1). 

El nu a scris v~rsuri ca să le împrăştie în bătaia vân1ului, 
pentru glorig, pentru vanilat~ ci a aşternut pe nârtie slova evocatoare 
de o vib1:antă excesiv~, în vederea frumuseţii arte~ smulsă dintr'un 
suflet sensiii:v, a cărui originalitate dasicâ se reţ!:otva în puterea ge,,. 
niului şi a sorgihlei de inspirajie. 

' 
Emihescu şi,,.a prelucrat poezia dintr' un material vast, a cules 

motivele de inspirajie din toate literaturile streine. Dar mai presus de 
acestea s'a alimenta! din iz:vorul nesecat al poeziei populare, din viata 
neamului românesc, cunoscând, ca nimeni altul, toate linu!urile locuite 
de Români, precum şi scrierile acestora, ca manuscriptele cronicarilor, 
vechi1or die·ci, autorilor de cărfi sfinte. De aceia nu se poate înţelege 
afirmafia unora că Eminescu în op.era sa nu e general uman, atunci 

1) Vezi adkolul „F:<lifiile poeLiilor lui Eminescu" publicat în V. Românească. 
p. 269, Febn,arie 1928. 
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când desc0peră în infimiiafea naţiei sale sensul oricărei civilizaţii 

omeneşti 1'). 
S' a pretins de căfre unii crifl:ci că ac.est mare poel a fosf in"' 

fluenţai numai de liferafura germană şi că Schopenhauer a avuf cea 
mai mai mare înrâurire asupra lui. Alţii l.:au prezenfa1 ca cel puţîn 
!ol atât de dependent de Lenati. ~) 

Pe cât e de a<ievărată aceasfă cQnjeciură, pe afâl e de fond;:lfă 
şi împrejurarea că e-1 nu pleacă numai de la lirica germană, ci şi dela 
ce.a· franceză. Victor Hugo, care a fosi un ~are scriifor şi gânditor, 
Î='a servit de multe ori de model, ca şi celălalt mare romantic francez, 
Alfred de Vigny 3). 

Anfichitafua şi preanfichilafea i,,-au sugerai deasemeni elemente 
de inspiratîe. Poema „ Egipeful '' e o elaborâre · ce isvorăşle din a.: 
ceastă sursă, caracferisfică prin exofismul evodfrii. 

Nilul, ,,cerul d'.EgipE!f, desfăcui în foc şi aur", c;a şlnafura în"' 
coniurăk,are, alcă!uesc elemeniele <le a.nsamblu1 prelimina.re, în cadrul 
cărora se evoacă oraşul Memfis cu ,,zidirile ... i anfice'1 şi mai departe 
cu „ piramidele uriaşe." $obriefafea descripţiunii se_ află înfr:' o strânsă 
concordanţă de armonie c.u 1nclancolica rechemare a vremurilor apuse 
ale al'ltichitătii, în strofa. ui:raătoare : 

Şi în lemplele mărefe, colon<!de'n marmuri albe, 
Noaplea zeii se preumblă i.n veşminJele lor da/b,e, 
Şi al preofilor cântec sună' n ]iar.Ie de ar gini; 
Şi la vâniul di.n pustie, la răcoarea nopţii brună, 
Piramidele din creşiei aiurind şi jalnic sună 
Şi să/ba/ic se plâng regii Jn giganticul mormânf. 

Religiunea budhisfă, în aceeaş măsură i-<'a ittlluental cugefar~ 
şi medilatia, - acea filosofie pesimistă, a căre.i Nirvană înfăţişează li,: 
manul fericirii, al izbăvirii omului din viaţa ac~asfa plină de durere 
şi suferh1ţă. 

1) Panait Istrati, to „kdeyărul Liter.ar" dils1 21 Septembrie'! 924, face aceasti\ 
.reflecfie : .Eminescu s'a condamnai _pe sine însuş, Ş,i,,.a .mărginit propţia sa operă la, 
o meschină notorietate nafioaală când, ca i·deal de. prqgres. uman, s'a mulfumit să 
dorească doar binele tării sale". • 

Domnul M. Dragomirescu, în Critiee, Vol. II, pag. 167, afirmă că Eminescu 
e un poef universal. 

2) ţ>,1, Ştefănescu, op. cit. pag. ZOL M. Dragomirescu op. cit. p. I 68. 
3) 0 ... 1 AL Nanu : ,,Le poete Eminescou el la peesie Jyrique fran~aise". Li"' 

brairie Uaiversitaire. Paris. Pag. 64-65. 
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,,lmpăraf şi Proletar\ cunoscuta poezie cu. caracter social, în' 
care duallta.tea scep.tlcismului şi a revolutionarismului se reatize.az-ă pe 
fundamentala constatare a paradoxului vietii, a raporfurllor de inechi: 
tate dintre plutocrapa preeminentă şi prole!ari11tul servili.tar, poate fi 
considerată ca o poezie ce apar}me prin concepţie acestei doc!dne. 

I s'a făcut o prcfurrdă nedrep1.afe de căfre unii intelectuali, ca 
să nu le spunem critici, căci criticul frăeşte într'un raport de infimi„ 
fale cu opera unul poet _şi deci nu poate comite erorl prea mari 'în 
interpretarea ei sau a genezei acesteia, - i s'a adtis, zic, o nefundată 
acuzajie, când s 'a socoill că parfe din poeziile lui, - câteva, care sunt 
dintre cele mai preţioase, - au fost plaIDafe după altele străine. cum 
ar fi celebrul sonet; ,, Venetia ", care ar corespunde poeziei ,, \1 enedig" 
a 1ui Cajefano Cerri, sau „La Steaua", care ar fi o· simplă traducere 
a poeziei. ,,Der Stern" de G.01.tf.ried .Keller 1). 

Eminescu era prea demn, prea e:K.traordinar poet, ca să recurgă 
la asemooea procedeuri şi· desigur că numai datorl!ă superficialitătii 
de cunoaş.tere a operei lui, şi=a putut cineva imagina acea bizară · 

fanfezie - căci altfe1 nu s'ar putea explic_a existenta acelor suspiciuni. 
Emirlescu a· fost, pcak, unul dinfre cei ma,i conştiincioşi poeţi, 

tn mânuirea ~ersului - emul de onestitate in<ielebilă şi de mândrie a 
perse,nalitătii ~a1e ar!rstice, mai presus de toate atacurile ad:versarllcr, 
oricât au f0st ele de viclet1te şi ·de veninoase. 

Da ! Eminescu s' a in.spirat din multiple şi variate isvoare, după 
cum am spus. 

S '~ identifica± naţi anii sale în aspiratii, în puterea de a întelege 
emoţia artistică şi a-='i da forma adequată, inedită, genială. A depăşit 
posibllifăfile de creatle din vremea aceea, . căci literatura noastră îşi lrăia 
atunci copilăria, iar prin el, prin revelatoarea vra·jă a poeziilor sale, a 
trecut deodată La maturitate. 

Nelin1jfându..-se la elemeniele de inspiratie autohtonă, nu şi=a în-=
suşft însă pe cele din literaturile străine. ca să le transpună „grosso 
m6dc" în poeziile sa,e, fără acea înfiiţiş.are nouă, superla.tlvă prin 
continui ca şi prin orlginalitafea formei. Dela raportul de stimulare, 
până la celălalt al creafici noui, desăvârşite, e o distantă mare pe scara, 
valorilor, încât modelul de lnspiraţie nickând nu poate fi tecun0scuf 
în materialitatea aceleeaşi marmure, care acum înfăţişează linie· sculpfu=-

•) Â. se v~dea în .Mihail Eminescu~, al lui N. Zaharia, la pag. 294 şi urm. 
comentariul acestor)nvinuiri, ale altora. 
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rată, conce.p~.e, euritmie. Statuarul cel hou a inovat1 a transformat. a 
completat, iar marmura brută a devenit operă de artă. 

Aceeaşi nedreaptă judecată j,..a mistificat chiar şi statul lui per; 
sonai. E încă notorie şi acum opiniunea acelora cari cr~d că Emi,.. 
neşcu a, fo,st un om; care n\.l. ar fi avut nici un rost definiJ în viaţă; 

că a fost C?nd hamal, când suffleur ambulant de teatru, când umil 
funcţionar, \ar ca o concluz·ie a tuturor acestor <\.(ribute, prezentat ca un 
vulgar pr.oleta1; de factură paradoxală. 

E poate cea mai vinovată injustifie ce i se face. când se infăll„ 
şează istoriceşte un asemenea Eminescu. care e apocrif şi de concepţie 
vulgară. 

El trebuie să fie prez~ntat cee:ace a fost : figura olimpiană, 
clasică, inteligenta sclipitoare, cu vastul ansamblu de vederi, care a 
pătruns şi a sintetizat o întreagă epoc-ă. 

Nu a fost un proletar, chiar în acceptiunea largă a cuvântului 1). 

Nu putea fi, căd dela neYoile materiale„ inerente unor împrejurăr,i şi 

până la starea de pennanentă vulgaritate a lipsurilor, e o distanţă destul 
de mare, mai ales dacă se are în vedere că părintîl lui erau oan1eni 
înstăriţi, cu dragoste de copii, pe cari i::au dat să înveje în universităţi 

străine, cum a fost Şerban Eminescu, care a sftţdiat medicina la Viena 
şi Erlangen în Bavaria, sau Iorgu care a invăţat în Rusia, Ilie care a 
studiat de.asemeni medic.,ina la Bucureşti, Nicu eare şi ... a luat dreptul 
la Sibiu şi, în fine, al cincilea copil, Matei, cart>. a fost ofiţer în armată . 

Istoria <cunoaşte, dealtfeli asemenea denaturări de fapte şi nu voiu 
aminti decât î.n treacăt despre altcineva, care a fost victima (}celuia.ş 

fenomen social, spre a ex~mplifica bizara proecţiune de mît a perso,, 
nalltăţii unor oameni mari pe fondul fantezist al imaginaţiei noastre 
populare. • 

E v~rba despre Tudor Vladimirescu. 
Stă scris în cărfi şi în mintea tuturor că acest oltean vittuos, 

care şi.:-a înscris numele în istorie, a fost făran dela coarnele plugului. 
Toată I urnea este c.bicinuit ă să şi.:-[ imagineze când răzvrătit, cu pletele 

1) Titu Maiorescu, în "<;ritice". voi. III. Eâ. IL,-a din 1925, spune în aceasfă 

privinţă : .,a vorbi de mizeria materială a lui Eminescll însemnează a întrebuinja o 
expresie nepotrivită cu individualitatea lui şi pe car~ el cel dintâiu ar fi respins„o, Cât 

i><a trebuit lui Eminescu ca să trăiască în acce.Ptiunea materială a cuvântului, a avut 
el fotdeauna. Grijile existentii nu I~au cuprins l')itiodată în vreniea puterii lui iotde<.4 

tua le ; când nu câştiga singur, îl susJinea tatăl său ş} .. ~ ajutau amicii. Iar recunoaş1e.rilţ 
publice (e..,.a dispreţuit totdeauna•. 
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în vânf, t:ând sobru, întuneatl, · meditativ, dar sătean în leafă puterea 

cuvântului. 
Ei bine, nu. Tudor Vladin1irescu a putut fi altcineva decât un 

tăran din satul Vladimir. Prin naştere, prin educaţie, ca şi prin cultură, 
a aparţinu! ch;isei boereşti 1). Numai aşa se poate· ~plica acfi~1nea ,s_a 

îndrăzneaJă, independentă şi bravă. Se cerea, fireşte, penfr.u ro1ul pe 
care }..-a jucai în isforie, o personalitate robusfă şi de temperament. 
Nu· ştim dacă pentru aceasta eri:lu suficiente numai cumintenia, chib-:o, 
zuinfa şi one&ifatea 1:.u:1 ui ţăran. 

Profilarea lui istoric~ e deci învăluită ca înf(o pânză de paianjen, 
- incotrsisfenfă şi neverosimilă - suficient de salisfăcăfoare însă, ca 
n1otlv de <1pofet'lzare natională, 

Eminescu stă deasupra tuturor acestor lucruri on1eneşfi şi va 
rămâne totdeauna ceeace a fost : luceafărul prestigios şi etern, care a 
privit spre lumea noastră din înăltimea geniului său, cu dragoste, cu 
generozitate şi cu adâncă iubire de tară. 

"\1 ersuri1e următoare din Satira IIL:-a, care consfifuesc replica pe 
'Zare Mircea o adresează Sultanului, reprezintă forma expresivă a 
simfimintelor h1i naţionale : 

• 

Eu ? îmi apăr sărăcia şi nevoile şi nea11wl ! 
,';H de:aceea lot ce mişctn /ara as/a, râul, ramul, 
Mi,e prieten numal mie, J;,ră fie duşman es/e; 
Duşmănit vei -Jj de Joate făr'a prinde cl1iar de veste. 
N'avem o.~fi, dară iubirea de moşie e un .zid 
Gare nu se 'nfiorează de„a fa faimă, Baiazid ! 

Fire timidă, discretă, refractară socief·ătii, - atribute ce.,-i defineau 
pesimismul înăscut, era A.resc ca în n1ai tO"~te poeziile sale să subziste 
acele elemente de concepfie, care se armo"nizau mai bine · cu nafura sa 
temperamentală. Aşa se explică completa negare a oricăror merite 
societăţii lui conftmporane şi ilustrarea cu elog1i a trecutului îndepărtat. 
Sau atunci cand nafura îl -inspiră, nu..-1 impresionează decât elernentele 
ei aciive şi de mişcare-, pentru transpunerea stărilor lui suflet.eşti, con.: 
cepâ:nd realitatea mai muli ca un prilej de relaxai:e a senzafiilor emotive. 

Poeziile: ,, Ce stă vântul", .,,Doina",· ,,Revedere", apoi „ Ce 
le lege.ni codrule", care e atât de plastică în reliefarea sumbrului pesi= 

l) A se v.edea manuscriptul lui Iordache Gol.eseu, înlitulat : "Prescurtă însenv 
nare dă lurburarea Ţării R.omâneşli ce s' a întâmplat la leal 1821, după moartea lui 
Alecu ·Vodă Şuju", publicaj, de Emil Vârtosu în Viafa Românească, N9. 9 şi 10 
din Octombrie 1930. 

I 
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mism, cuprind foaie acee,aşi nafură instabilă, incontinentă, cu c.onh,uur 
elegiace ca şi strucfura lui inferioară . 

Se întâlnesc, totuşi, unele poezii în caîe Eminescu e~oacă, ală..- , 
furi de sentimentul iubirii, şi pe acela al naturii, ce se integrează pe 
un fond de oplimtsrn, cum sunt poeziile : ,.Pove.slea codrului!',, 
,,Lacul", ,,Dorin/a". .Acestea consfituesc o excepţie, datorită sensi"" 
bilităfii sale er~iice din !inerefe, eând au fost scrise, - sensibilitate 
care a slimuia! şi a atras după sine elementul lir-ic„descripfrv al naturii. 

In. "'Călin", poetul zugrăveşfe nalura cu o admirabilă puiere 
de descriere a pădurii şi a vieţuitoarelor dit! ea, - iniuifie sugestivă 
ce se desprinde de la cetirea primelor versuri chiar, de o muzicaliiate 
nernfrecufă ; 

De freci codrii de aramă, de depar./e vezi albind 
,5' auzi mândra glăsuire a· pădurii de argi11!, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

iar în „Scrisoarea J ... a\ nota pesimislă, .de tristefe, cu pnvtre la viata 
noastră se defineşte şJ în sistemul de explic1tre cosmogonică a Uni.
versului, pe care de altfel 1-=-a împrun1utai din filoso.fia il'ldiană, din 
cunoscutele imnuri „Rig„ Veda" : 

La 'ncepul, pe când Jiin/ă nu era, nici neliin/ă, 
Pe când /olul era lipsă de v.ia/ă şi voinjă, 
Când nu .s' ascunde,3 nimica, · deşi Joi era ascuns •. . 
Când pălrun.s de sine însuşi odîlmea cel nepă/rups . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.';ii in sine impăca!l, .stăpânea eterna pace ! 
})ar deo<Jaf' un punci .se mişcă . .. cel dintâi şi singur. Ială,,/ 

Cum di11 haos Iace mµmă, iară el devine Ta/ăl .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.m spus că pe ·Eminescu !:au impresionai mai muU, din vastul 
peisagiu al naturii, subiectele Îl'l. devenir~. dinamice, neslafornke. Se 
cuvine să facem reflecţia, că poale de aceea. în poeziil.e sale e atâf de 
pufin „munte'', iar „codrul cu isvoarele" se întâlnesc preiulindeni. 

Nu vom exagera dacă vom afirma că marea constituie elementul 
cosmologic singular, care reprezintă exleriorizarE:a sentimentelor lui 
sumbre, sceptice şi pline de melancolie, In mai, foale poeziile, a căror 
varie lemă evoacă tangenfial marea, 6e ca peisagiu · de culoare, de 
armonie, fie ca termen de comparafie, această uimitoare forţă a na..
f1:.2rii este definită ca un simbol de sbucium şi de tristete şi numai 
în câteva din ele, - două, trei - concepţi~ "e optimistă. 
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Eminescu, de altfel, a avut aceeaşi conceptie asupra mării ca 
toţi romanticii, căci de fapt ei cei dintâi au introdus.,..o . în literatură 

' ca subiect de poezie. 

Se ştie totuşi oă, înainte chiar de ivirea acelei şcoli a romanfis.: 
mului, marea nu a fost absentă din liter<1tur~ franceză. Po~mek 
arturiene din sec. Xlll, al căror personagiu central era Fegele Arthur 
al bretonilor insulari din sec. VI, nu o ignore.;ţză, ca şi romanu 
„Tristan et Yseult" de Thomas de Bretagne, care e construit pe 
dr.ama amorului, a mării şi a m0rfii, - tripla temă a lui Chateau ... 
briaad şi a tuturor romanticilor. 

Roma cea veche, cu naturalismul ei p,ăgân, nu a îndrăgit marea. 
Larii şi Penafii, acele divinifăfi panteiste, circumscriau viaţa latinului 
în jurul căminului, în jurul domeniului rustic, patriarhal, fără a=i oferi 
posibilităţi de destindere în afară. Horaţiu iubea propr:ietatea lui ru.: 
rată din Ustrica, mai mult de câf acel „Pontus disso<oiabilis'' - marea 
care desparte, - sau Virgiliu, care prefer11 zeilor marini af A:driatkei, 
divinităţile câmpeneşti ale binecuvântatei T oscanâ . . . 

Fortunalus el ille deos q_ui novit agresles . . . 

spunea el, · adică : 

Fericii şi acela care cunoaşte zeii câmpeneşti . 

Concepţia romantismului asupra mării, - spune Charles le 
Goffic în antologia sa „Les poefes de la mer" - s'a impus tuturor 

• 
confimporanilo~, chiar şi unui Renan1 aţât de puţin romantic în unele 
privinţi, care o definea : 

„Eu sunt născut pe fărmul unei mări posomorâte, înconjurată 
de stânci, bătută totdeauna de furtuni. Aici, abia dacă se ,eunoaŞ'te 
soarele, etc." ... 

Baudelaire,, care nu s' a născu{ ca Renap în Bretania, ţara celor 
două mări : 4~tlanticul şi Marea .lv1ânecii, despre care Strabon spunea 
că finutul acesta, astfel orându'it, trebuie· a fi' socotii printre probele 
~istţnţii lui Dumoezeu, - Baudelaire vorbia astfel despre mar-e; 

Omufe -liber, Jotdeauna lu vei iubi marea . . . 
Voi, amândoi, sânl~/i lllcu/i $i posomorâ/i . . . 
: ... Voi iubiţi măcelul şi moartea .. . 

Loti care a trăit pe mare, comunica cu melancolie prima im: 
presie câpătată : .,o tristeţe fără nume, o impresie de singurătate 
pustie, de părăsire, de exil" ..• 
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V idor Hugo o cl escria : 

O f}ols, que vous savez de J11g11l1tes .hisloires, 
1'101s pr-0fonds redo11les tles /l~res â .geno11x. 
Vous vous ies raconlez en montan/ ies marees 

El c'esl ce qui VOII$ faiJ c.es VO·ix des~pe;'.ies 
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous''. 

Concepfia eminesciană nu se deosebeşte . de acestea, n1c1 ca 
colorit de evocare, nici ~ mod de interpretare, Sonetul „'Adâncă 
1\1ate" e o eloquentă ilusfracre a subiedivisn1ului poetului, care în= 
cearcă să dea o definifiune mării : 

Adânca 1nare sub/ a Junei fafă, 
ln~inală de"a ei blondă rază, 

. O lume 'nfreagă 'n fundul ei visează, 
,.'!Ji s/ele poarlâ pe ,oglinda-i crea/ă. 

]~ar mâni - ea falnică, cumplii, turbează 
Şi mişcă lumea ei, neagră, măreafă 
Pe„ale ei mii şi mii de nalfe brafe, 

Ducând peire - ţări lnmormânlează. 

Azi un deluviu, mâne:<!Y murmuire, 
O atmonie care awăl n'are: 
Asdel e:<a ei inlunecală fue, 

Astfel e su!Jeiu'n antica mare. 
Ce,,i pasă <:e simţiri o să 11e 'nspire 
lndiferenlă, so/ilară, - mare! 

Scepticismul ce Garacterize-ază întreaga poezie, înfăţişează marea 
aşa precum au descris=o lefi iomanticii amintlfi: tumalloasă, cu viefi 
omeneşti îngrop;:tle subt tălăzuirea ei, posomorâtă şi indiferentă. 

Marea e elementul sugestiv ce,,l preocupă adeseori pe Emi;. 
nescu, fle ca evocare în sine, fie ca imagine de peisagiu, fie Ga 
fermen de comparafie. 

" Când pri'veşti ogliada mării", e o poezie în care nu ştim ce 
să admiram m.ai muli, evocarea subtilă a n1ării „amară şi pustie", sau. 
coloritul plastic şi alert al naturii, în strofa următoare : 

Când priveşli oglinda mării 
Vezi 1n ea 

7armuri verzi şi cerul sării, 
Nori şi s/ea;. 

Unda'n plesneiul ei geme 
Şi Eol 

Suflă ' ti papura ce freme 
Barcarol. 

• 
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Apoi tot peisagi\l von1 întâlni în „ O! vin pe mare'\ în versurile: 

o„ v/8 pe marf;{I ce..-o cuprinde 
Un cer inall de stele plih" . •. 

ca şi în „Scrisoarea I~a'', unde luna pluteşte IJpe mişcătoarea mării-or 
singui:ătate". 

Marea ca notiune de con1paratie e iarăşi frequent utilizată de 
Eminescu. Sufletul iubitei e ca „1narea de mâhni.re şi venin'', salt 
ochii ei sâni „adânci ca marea". ln „SteJelt n cer", pe cât de pitoresc 
şi de savant e redată comparatia, pe atât de nostalgic e sentimentul 
ce ni se sugerează : 

Dupa un semn 
Clătind ca/argele, 
Trelfwră largele 

Vase de lemn : 

Nişte ce/ăli 
Plulhtd pe 1narele 

' Şi mişcă/carele 
P uslielăf i" . 

Din această sucdntă expunere, triptica reprezentare a mătri 
rezultă cu suficientă. Nu e în intentiunea mea de a enun1era aici 
toate poeziile în care se aminteşte despre mare. Pentru a înlătura însă 
bănuiala acelora cari cred că Eminescu a recurs la această notiune 
poetkă numai d.in coi:1siderente tehnice de construire a versului, voh~ 
afirma că peste patruzeci de poezii stau n1arture să,. le desmintă in= 
certitudinea. 

Mărturisirea de· obsesiune constantă a mării o face Eminescu 
în „Floare albastră", în care iubita., geloasă de preocupările lui, 
îi spune 1) : 

ln zadar râuf'i în soare 
Gâjmădeşle- a fa gândire 
Şi câmpiile asire 
Şi i11lu11'PJ!a mare. 

Pira.midele' nvecbite 
Urcă'n cer vârful for mare: 
Nu căta în depărtare 

• Fericirea ta. iubite 
.. . . . . . . . . . 
Hai, 111 codrul cu verdea/ă, . . . 

1) G/i. lbrăilea11u, op. citată, pag. 215. 
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Cercelându•·se, cu deamănun!ul poeziile sale, se găses<: unele 
din ele, cum sânt „La fereastra din sp~ mare" şi „Lida", care cu..
pl'ind, ca concepfie romantică, desfăşurarea unui episod, unei acţiuni 
erotice, marea furând „chipul lllălai al copilei cea de crai'', sau zu..
grăvind Lidei în ,,adâncul ei un ideal", ca după un an să plece 
,, într'o luntre, pe valul vagabond cu un pescar". 

1, Când marea" . . . , e o altă poezie interesantă prin concepfie 
~i dr-amatism : 

e ând mare;; turbează de valuri împÎ/lsli 
.;Ji:şi 'sculw'.ă coama de spume şi vânt, 
Când 11ori alung' ;riua din lumea cea plânsă, 

Gând lunete sânt, 

Alunei prin/te nouri, priJ1 vânt şi prin unde 
O rază de aut se Narce uşor 
Ştn fundu) ~lbptic al mării pătrunde 

Prin vânt şi prin nor. 

C:: e caulă raza din ceruri venifă 
Di11 galbe11a stea ce-aleargă prin cer, 
Ce caută'n mare, iJ1 no.apfl;a.:i cernifă 

lh1d' razele pier ? 

In fundul cel umed al mării turbate 
I11 lymea:ti noptoasă, in sâJW"i de,,amar 
Luceşte o stea in piatră schimbată 

ln mărgăritar. 

E.-amarilu I, a stelei <re palidă trece 
Ş' aruncă prin norJ a ei raiă de nea 
E,#ama11lul Găzut dintre stele,, ce rece 

In mare,; mure;;. 

In „Doina", "Moldov.a", "Scrisoarea, III"_. marea intervine c.t 

element istoric, geografic, de graniţă a Moldovei ce se întindea, ca şi 
azi, între Carpati~ Nistru ş.i Marea Nea,gră : 

sau: 

Di11 {io!i11 şi pân la Mare 
Vin Mmsealii de,,a căl,ue 
De la Mare la Iiotin 
Mereu calea ne"o afin. 

Astfel ieşiau lot rândari ve;lind de sub verzi ramuri 
Copii, ciobani de turme, moşnegi, păs/ori de neamuri. 
Si au in!ins moşia spre răsării şi„amîaz 
Pân' unde mare,; sfarmă de fărm al ei talaz. 
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Rămă.ne/î in' umbră sfântă, Easarabi şi voi Muşatini, 
De:scăkcători de {ară, dădători de legi şi dafini, 
Ce cu plu,gul şi cu spada afi înlins moşia vo,asfră. 

Dda munle păn' la mare şi la Dunărea albaslră. 

Toată acfiunea din acea splendidă poezie, ,.Luceafărul", e gre: 
fată pe mare. Eroina e fata „din rude mari împărăteş!i", iar amantul 
- luceafărul -, născut din dualitatea mării şJ a cerului. Nu se pot 
imagina ve-rsuri mai frumoase ca acestea ; 

Din_ sfera mea venii cu greu 
Ca să~fi urmez chemarea, 
Iar cerul esie JatJI meu, 
Şi mun1ă:.mea e ma,ea. 

Ca În cămara la să vin, 
Să te priv,:sc de,,aproşpe, 
Am coborâi cura} meu senin -Şi m'am născui din ape. 
. . . . . . . . . .. . . 

Colo' n pala le de mărgean 
Te#oiu duce veacuri multe, 
Şi roată lnmea'n ocean 
De iine o s'ascu/Je. 

' 

In afară de predllecfia sa temperamentală, cred că Eminescu a 
iubit n1area cu valurile tumultuoas~ şi pent~u o altă raţiune. 

Oricât de armonioasă şi de infinită s'ar înîăfişa privirii întinderea 
calmă şi nemăsurată a apelor albastre ce se pierd subt geana orizontului, 
de o grandoare mai impresionantă pare a fi invclburarea acestei masse 
fluide, c.are îşi svârle talazurile în sus, .sau şi le izbeşte cu furie de 
t"' ' s anc1, - marea .. 

Care dJn- văi /J(}ănci 

Se'nalfă la maluri, -
Cu brate de valuri, 

S'ar aiărna de .siănci, -
Şi murmura 'n'ltuna 

Când $pume.gând recad . .. 

Există1 aşa dar, o distincfie de valoar.e intre răsvrătirea şi calmµ! 
ei, între mişcare şi neclintire, între forţă şi echilibru. Prestigiul forfei, 
se înţelege, depăşeşte pe accla al inerfiei. De aceea, poate, pe Emi ... 
nescu, ca şi pe tofi romanticii, 1..-a impresionat marea în această ipostază. 
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In acest punct de tangenfă se află, de altfel, procesul de cor~ 
cepfi~ care desparte pe so.riiforii romantici de cei modernişti. 

Pentru contimporani, marea nu mai e acea „ Thalas-sa'' indomp=
labilă şi desesP.erantă. posomorâtă şi bântu.ifă totdeauna de furtuni, ci 
marea care invită la voiaj, marea lui Allain Serbaull ce s' a încumetat 
a o străbate în 90 de zîle, cu. barc13 lui insidioasă; fără a atrage asupra 
sa mânia i~îlor, care s'a ab&t acum 30 de secole asupr,a lui Ulysse, 
nefericitul· erou al Troei. 

Mare.r irnpresionează astăzi pe un Claude Farre.re prin senfi.,,. 
mentalîlatea ce Î=-o inspiră pasiunea largului, ca şi prin varidafea suc: 
cesivă a culorilor, asociate apusurilor însângerate, ce se profilează îri. 
depărtări c·u chemări vagi de panteism şi de erotism păgân. 

Marea i-=a. sugerat lui Paul Valery pagini de 1neditafie savantă, 
pline de naturalism mistic, inedit şi abs.fracl 1

). 

1) ,.tvler. Marine.s, Marios" de P. Valery, pag,_ 1 şi urm. 

„Cer ·şi· Mare sânt obiectele inseparabile ale celei mai vaste priviri ; ·cile mar 
simple, cele mai libere în aparentă, cele. mai statornice în întreaga întindere a imensei 
l~r unităţi şi, t0tuşi, cele mai asemănătoare lor înşişi; cele mai vizibil constrânse
să..-şj reia aceeaşi -stare de calm şi de zbucium, de turbure şi de limpede. 

,.Liberi pe ţărmu l mării, cu sarea pe buze şi urechea desfătată sau izbită de
rumoarea _sau vuetul apelor, dacă încercăm să desluşim ceace se tfaşte în noi, în 
fata ei, regăs im gânduri scbifate, bucăfi de poeme-, (aolome· de acfiune, de speran~. 
de a$eninfări; o confuziuoe întreagă de doriofe atâtate şi imagini turburate de a: 
ceastă măreţie ce se oteră, ce se apără; care cheamă prin suprafatâ, dar care. în, 
spăimântă prin adâncime. 

„Iată m~livul pentru care niciun alt lucru oeînsufletit nu a fost atât de mult 
şi de firesc, mai personificat .ca marea. I s' a zis, bună, rea, vicleană, tristă, nebuoă, 

furioasă sau liniştită; i se atribuie conlr,;idicjiuni: tresăririle sau amorţirile unui eu 
viu. E aproape imposibil mintii omeneşti să. nu însufletească cu naivitate acest corp 
lichid, asupra căruia acfiunea pământului, a lunei, a soacelui şi a a~ului îşi imprimă 
influentele lor. Ideea caracterului fantastic şi .a~ânc voluntac pe care cei vechi o îrp: 
prumulau divinităfilor l0r şi noi înl'itie o atribuim câteodată femeilor, se impune tot 
aşa şi acelora cari se învecinesc cu marea. O furtună se improvizează h1 două ore ; 
un nor de ceafă :se condensează_ sau se risipeşte ca prin magie. 

„Două alte idei, foarte simple şi ca toate. pure, nasc încă din undă şi din 
spirit. Una de „a fugr", de ,ia fugi pentru a fugii<, ideie eare produce o &lranie 
impulsiune spre orizont, un elan virtual către larg, un fel de pasiune sau de ioslioct 
orb al plecării. Mirosul acru al mării, vântul sărat, care oe dă seozaJia r.espirării din 
întinderile nemărginite, confuzia. colorată şi mişcătoare a porturilor, comunică o mira~ 
cu loasă nelinişte. Poetii . moderni, dela Keats la tvlallarme, de la Baudelai~e la Pim, 
baud, abundă în versuri nerăodătoare ce apasă eul şi îl zguduie, ca şi briza proas,, 
pătă printre catarguri, care împinge corăbiile în larg. 

„Cealaltă idee e probabil cauza profundă a primei. Nu pute'm al('rga decât 

-
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Marea etern,ă, marea cu rostogoliri de lumini în undele ei scân,.. 
ieetoare, iaa sugerat lui Eminescu un cortegiu întreg de reflectiuni cu . . 

,privire la realitatea· contingentă a vietii pământeşti, deschizând un ori" 
zont larg de interpre!are.a'zădătniciei şi absu,,ii"tăfil ei, peste ale cărei
itot una .- virhtti sau păcate, se aşterne ! ,, uitarea". 

Ori câ/e stele ard .i.n in~ltime 
Ori câte und~arumză'n "Nfl_ă,d marea, 
<2u,a lor lumină şi tu scâ~leiaiea. 
Ce:or fi'nsemnâpd, ce vor - nu ş/ie nime. 

Deci cum voeş/1, tu pol] urma cărarea·; 
Fii bun şi mare, ori pălat de erime: 
Acelaşi pial, aceeaşi adănc.ime I 
Iar moşfenÎl'ea la şi:a foi: uitarea! 
. . . . . . .. . . . . . . 

Aceeaşi analiză a sufletului omenesc în căutarea- norocului sau 
.a iclealurilor l=a preocupat, în lumina unei constatări resemnate, refi ... 
. nute, cu analogia pe care i.:a oferit-=-o marea, peste ale cărei elemente 
-de hazard stăruie totdeauna semnul de întrebare al necunoscutului : 

Dintre sute de catarge 
Care lasă malurile 

Câte oare le vor sparge 
Vânturile, valurile ? 

Dintre păsări călătoare 
Ce străbat pământurile, 

Câfe,,o sfi le'nece oare 
Valur:ile, vânturile ? 

..... 

,după ceva care începe din nou. 3isul infinit, repetarea brută şi stăruitoare, izbiru 
monotonă şi reluarea identică a undelor hulei, care .sună fără răgaz contra malurilor · 
mlirii, inspiră sufletului obosit ca sli pre.vadă neînvinsul lor ritm, noţiunea abstractă a 
Eternei lJJ!oarceri. Dar, în lumea ·ide[tor., absurditatea nu stânjeneşte putere11. Puter-" 
nica .ş-i insuportabila impresie a unei reînceperi externe .se sehimbă în dorinfa mâ" 
·nioasă de a zupe ciclul mereu viitor, întărâtă setea de spuma necunosculti a tim, 
-pului feciorelnic şi.a evenimentelor infinit variate. 

„Pentru mine, rezum farmecul pe ca.re îl exercită marea, spunând că ea nu 
incetează să„mi arate ochilor, posibilul.. . Câte ore n'am petrecut priv1nd fără s'o văd 
sau s 'o obsef\l fără niciun cuvân! în mine. Io cvrând îmi fac despre ea o idee · uni, 
versată : fiecare val îmi pare o v1afă întreagă. In curând nu mai văd decât ceeacc 
-ochiul simte naiv şi căruia nu:i pot spune pe- nume„ Cum să părăseşti o asemene-a 
privel(şte 1 Cine poate să scape prestigiului inerţiei vii a massei de ape? Ea se joaca 
cu transparenta şi reflexele, cu repaosul .şi mi$c·area, c-u vacea şi neliniştea ; orân..
dueşte şi desfă~ară .înaintea omului, în figuri fluide, legea şi hazardul, dezordinea şi 
.rânduiala : o~ra calea, saubarează drumul". 
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De=i goni fie noroOJI, 
lfje idealurile, 

Te utmeaz,1 in toi locul 
Vânturile, valurile! 

Ne'nfeles rămâne gândul 
Ce.,fi sttăbate cânlurile; 

Sbeară vednic, ingânâ11du"I 
Vafttrife1 vânturile!" 

.. 
Pe Eminescu nu numai 1..-a inspirat, dar l=a şi obsedat marea 

într'atât, încât în Mai am un singur dor şi.-a exprimat dorinfa de a 
fî inmormântaţ în apropierea ei 

-

ln liniştea sădi 
Să mă' ngropafi, pe când 
Trec sroluti sburând 
J.a marginea 1iiJrii. 

Vor arde'..npreajma mea 
Luminile! n dealuri 
Izbind s'or frământa 
Eternele valuri. 

- dorinlă care s' a n1enlinutîn toate cele cinci v.ariante ale acestei pQţtii. 
Un fapt, asupra căruia curiozitătea ne-astră va insista, este acela 

daliă Eminescu a cunoscut marea românească, dacă a călătorit pe 
aici sau a evocat..-o din proprie imaginatie. Este adevărat că, în această 
privinfă, nu se 'află_ nicăeri nici o dată. Deşi se c~nosc multe lucruri 
clin viclla lui, au rămas totuşi câfiva ani obş,curi, asupra cărora bio= 
grafii şi istoriografii nu ştiu a spune nimic. • 

Pentru noi problema nu are prea multă importantă : a văzut 
sau nu a văzut marea româhească, a fost' sau nu a fost pe a.ceste 
meleaguri dobrogene bătute cle vânturi şi de soare, Eminescu e al 
nostru, al natiei întregi şi nimeni nu poate să-"Î răpească dreptul -de 
a poposi aici, în vecinătatea lai:guluii de unde„ în nopti învolbur;:ţte şi 

„pline de lu.c:eferi'', va asculta simfonia valurilor, ritmul neobosit al 
„eternei reîntoarceri". Valerian Petrescu 

• 

• 
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I IOAN N. ROMAN' I 
O !elegramă scurtă ca un fulger şi tăîoasă Cil un bisturiu, 

căzând în mij.!ocul preocupărilor obişnuite ale vietH, ne=-a adus dure"" 
roasa teste că în Duminiea de 12 Iulie, la orele 3 d. a., în urma 
unui atac de apoplexie, s'a săv:ârşif spre cele veşnice cel mai de 
seamă reprezentant al :vietii. publice din Dobrogea : Ioan N. Roman~ 

Lacrimi stăpânite, de adâncă şi sinceră durere sufletească; păreri 
de răll. amare .; tngândurarea făcută şi împielrifă a_ sufletului chinuit 
de sensul existentei omeneşfi ~ apoi, în zvonul · trist al do.iotelor de 
înmormântare, acel pustiu sufletesc, larg şi fără consolan\ afund când 
animatorul iubif şi respectai al unei întregi societăfi îşi părăseşte pe 
veci locul de frunte din mijlocul unor lupte epice pentru drepfafe şi 
adevăr şi lasă în urmă un gol aş·a de greu de împlinit; şi iarăşi la..
crimi stăpânite şi păreri de rău ;unare ... a,eestea au fost simfimintele 
ce.,.au zguduit pe fofi aceia cari, cunoscându:! maî de aproape, !.:-au 
apreciai, 1 ... .au iubit şi 1..-au petrecut pe drumul fără de întoarcere 

f " spre „nean . • 
Cu Ioan N. Roman . Constanta culturală pierde .pe cel mai cu..

prinzător, mai ager şi mai fin reprezentant al ei; Dobrogea . . . pe 
un1,1l dinlre cei mai valoroşi apărători ai intereselor sale nationale şi 

politice; Ţara întreagă pierde un fruntaş, al cărui loc de cinste este 
asigurat în istoria culfurii noasfre. 

Originar din Săliştea Sibiiului, Ioan 1.V. Roman s'a născui in 
anul 1866. După Q versiune din familie, locul n-aşferH sale ar fi loca.: 
liJatea Tropoclo din jud. Ismail. Se pare ca pătintii săi, cari=şi purtau 
turmele prin sfepele Ba&arabiei, fiind cieîi vestiti, au neglijat înscrierea 
sa în registrele acestei comun~. unde· lotuşi s'ar putea descoperi ceva. 
După altă versiune, părintii săi, înforeându.=-se spre toamnă la locul 
de origiae, ar fi făcut declarafia'de naştere fle la Hârlău, fle la Sălişte. 
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Clasa I=-a primara ş1,-a terminat„o în Sălişte ; celelalte clase îi::1 

Bassrabia, unde a copilărit şi la Hârlău unde; sub directia lui . Gri=
gore Rozan, a fost totdeauna premiantul întâîu al clasei„ având printre 
cole'gi pe Dr. Gr. Cugler, Miron Băluş, Hbria Carp, M. Call}ianu şi altii. 
Fratele său Dumitru ajunse cu timpul comerciant în ~ipote (Iaşi), iar 
celălalt frate, Ghecrghe, păstrând traditia, rămase, eţonom de vite prin 
împrejurimi, 

Şcoala secundară şi=-a făcut:o la liceul Şlefan=-cel~Mare din Iaşi, 
Prin stărui'nta lul Gh. Panu, la „Lupta" căruia colabora, Ioan 

N. Roman pleacă ta Bruxelles, de unde s'a înapoiat în ţară doc.tor 
în drept. După o activitate bogată în domeniul politicei nation~le şi 
a celei de partid, Roman se st.abfli definitiv în oraşul Constanţa unde, 
prin talentul său oratoric şi.:a caştigat locul de fruJ:Jte în barou şi epi„ 
teful îndreptăţit de „ magistitt ", ia.r prin însuşirile spi.rltului său multi-"' 
lateral şi bogat - respectul şi admlr.atia concetătenilor săi. 

In politica natională, Ioan N. Roman s' a distins atât în Ardeal, 
cât şi în Dobrogea. In Ardeal a luptat,lîn calitate de redactor la ziarul 
.,Tribuna", alături de Ion Raliu şi alfii pentru cauza Românilor opri..
itiafi. Suflet îdealist şi înzestrat cu superioare însuşiri inteleciuale, 
l<oman era un luptător pasionat pentru dreptate şi adevăr ; spirit echi..
libraf şi clasic, stilul său are tnăsttra şi cumpătarea unui. Maiorescu : 
jurist distins; argumentele sale au acea forţă de- convingere, care nu 
îngăduie replica ; ironra, spiritul fit:i şi urbanitatea stilului fac din lec..-
tura artio • .,lelor sale o plăcere. . 

În anul 189, a tradus, sub pseudonimul Rosrnarin, un studiu 
de Max Nordau, ,,Nafionahtafea", tipărit ît:i ziarul „Tribuna" din Sibiiu. 

To1 în acel an, sub pseudonimul Dr .. Romanus, tipări î'n Tribuna 
,1Luplele Românile'r", articole istork:o ... politîc~, retipărite în anul viitor 
!o1 în Sibii u .. 

Urmară apoi: ,,Profestations des Ro1Imains de Transylvanie el 

de Jfongrie contre l'oppression magy,are" (fărâ loc şi dată). 

,,La Questioh roumaine en Hongrj'e", Constanta, t 915. 
In timpul marelui războiu mondial, Rotni!n, refugiat împ.reu.nă 

cu familia sa din Dobrogea şi suferind groaznice peripetii în Rusia, 
se'ntoarce la Iaşi, unde totuşi dispune de multă seninătate st:J}etească, 
.şi colaborează la „Neamul Românesc" şi la volumul „La Dobregea 
Roumaine" al d"'lui N. Iorga, unde publică articole judicioase asupra 
-drepturilor noastre imprescriptibile asupra acestei provincii : 
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,,Le Dr. Rizov el le p/ebisr;ife dans la Dobrogea". 
,,La popula/ion de la Dobrogea". 
„Sur ,,l'ancienneie" de /'eiablissemenl des Bulgares en Do.:r 

brogea". 
Participă într'o delegatie de Dobrogeni la Rege, căruia îi înaintă 

,un memoriu şi la primul ministru Ion 1. C. Brătianu, de la care 
primi însărcinarea să alcătuiască un studiu succiJlt asupra Dobrogei, 
care s'.a şi publicat la la.şi în 1918 şi ma( âpoi în Analele Dobrogei 
an. 111 (1922), no .. 4, sub titlul : ,.Dreplurilet s,H::rific:iile ş1 munca 
noastră t'n Dobrogea, fată de preten/iile Bulgarilor". 

Tot în Analele Dobrogei (1920) publkă; ,,Proecte, cuvinte şi 
gesturi bulgăreşti din timpul marelui războiu". 

r,Pagini din istoria cu/Jurii româneşri în Dobrogea înainte de 
18<r'' ~An. D.obr. 19~0). • 

,,Probleme actuale dobrogene : colonizare, toponimie, pro~ 
prietate rurală" (în colaborare cu C. Brătescu) [A.n. Dobr. II, 
1-2; 1921). 

„Propriefalea imobiliară rurală din Dobrogea - c;ondi/iile ei 
jucidii:e şi chipul cum se siăpâneş!e" (în Arhiva Dobrogei, 1919 şi 
în Convorbiri Literare, 1919). 

1,Prop1Jeta!ea imobiliară rurală· din Dobrogea - condijia ei 
juridică în !(!Jfs/a/ia otomană şi bu/gară 1' (în vol festiv „Dobrogea,. 
'5"0 ani de viată românească~, 1928). 

Ca lucrări mai 11echi menfionăm ; 
,,Dobrogea· şi drepturile politice ale locuitorilor ei" (Co11.,,. 

stanţa, 1905). 
,,3Judiu asupra proprîef~/ii rurale din Dobrogea'' (Constanta, 190.7). 
,, Chestiunea apei la laşi" (şase articole extrase din Adevărul ; 

Bucureşti, 1893). 
„Reprivire „paradoxe sociologice" de Nlax ,Noiâau", tradu.se 

• sub pseudonimul Rosma-rin şi retipărite din Tribuna, 1897 
Studii capitale, remarcate §i consultate de toţi acei cari s 'au 

ocupat de Dobrogea. 
In ziaristică, Roman s' a distins ca un fruntaş al condeiului, 

· A fost conducător. redactor şi proprietar la Drapelul, organul 
liberal din Iaşi, între 18 Sept. 1888-2 Ian. 1892, la :care ziar tşi 
face debutul său de publicist. 

Tn~cu apoi redactor prill1 la Adevărul lui Beldin1an în Bucu=
reşti şi la ,,,Liberalul", ziar nafii::inal:liberal, între anii 1884-1889. 
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unde du.ce campanie confra <ik>ntimporanulai lui I. Nădejde şi C ~ , 
Dobrogeanu Gher~a, sub pseudonimul Morna. 1 

A fost redactor la Tribuna din Sibiiu, pe când era încă sftv· 
denf, alături de Raţiu şi alţi ardeleni nationa!işfi ;. şi la Cuvânlul din 
Constanta, in anul 1905, unde şi..-.a publica! şi unele poezii. 

A colaborai la Lapia lui Gh. Panu; la Arhiva Dobrogei, 1919,. 
din Consfal'lta (sub direcfia lui C. l:v1oisil şi C. B,rătescu); la Analele-
Dobrogei, din Conslanfa (sub directia lui C. Brătescu), începând din 
f920; la Dobrogea .Jună (director C. Sarry), unde a pubîicaf articole· 
istorice, politice .şi literatură; la Convorbiri Literare, unde a publicM 
felurite adicole şi poezii ; la Albina din Botoşani (sub direcfia lui Gh. 
din Moldova şi d.-na Cornelia Kernb;tC:h); la FamJ]ia lui Iosif Vulcan,. 

~ . 
din Oradea; la,Românul din Ard~a1' şi'n multe alte ziare locale din 
Constanta, unde Golaborarea sa era că"'utală' şi scrisul său era ci!H ,. 
aprecia! şi coi1sidera'f ca dădăfor de foh şi de măsură. 

ln presă, Roman este cunoscu! nu numai ca un pasionat şi. 
convins luptător, dar şi ca un mare iăscoliler şi frământător de idei .. 
Până 1a sfâtşiful vietii a rămas estaş credincios în partidul liberal,,, 
frecând îh cele din urmă în fractiunea conJusă de Gh. Brătianu. In 
politica militantă au făcut mare impresie articolele sale bărbăteşti în,,. 
dreptate 'im potriva guvern ului conservator de pe vremuri. Articolele· 
sale de fond - şi prefera în ele subie<,fe1e cu car,acfer eGonomic -
aveau pr.oporfiile 11pui esseu, gen în "Care excela. Polemist de idei, el 
a pus în circulafie o sumă de judecăţi, caFe au confrjbuif la formarea, 
spiritului obştesc. Lui se datoreş1e în buna parfe şi începutul de 
atmosferă de.mocrafic;ă ce s'a creiaf în tară. Totuşi, se ii€e că n'a 
fost socialist. Era însă leoreticianul ideologiei unei burghezii tinere şi 
a participat cu iot sufletul la des\egarea marei, arzăloarei probleme ce 
preocupa în lrecuf \µmea politică ro.mânească : chestiunea fărăn~ască. 
,,Multe din adevărurile , ehuntafe de el - serie Adevărul dela 16-
Iulie 1931 - au px:imit verificarea cea mai fericită sau cea mai fra..
gică şi multe din campaniile duse de el atunci, sunlem încă silit~ 
să le ducem şi azi, aproape în aceeaşi formă şi cu aceleaşi argu.,.
mente". Şi totuşi, peste toate pasiunile nelitice, Roman a rămas un 
model de urbanitaJe în discufiune, evitând atacurile personale, căci 

Roman s'a distins întofdeaµna prin idealismu1 său înalt, prin ·noblefea 
de caracter, prin onestitWe şi prinJr'un accentuat simt al măsurii. In , 
ultimul timp îl interesau, din ziare, maî mult articolele şt~intifice şi 

ftlosofice ; cele politice, prea putin. "' 
• 
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Ioan N. Roman a fost şi un li/est apreciat. El a pus bazele 
„Adevărului literar", numărul de Sân1bătă al Adevărului, grupând 
i n jurul său o pleiadă de lineri Jaleruafi pe cari..-î stimula. Entusias.,,. 
mului său ~i daioreşte debuturile fericite şi regretatul poet St. O. Iosif, 
,,finul spiFitual al lui Roman", căruia acesta i..-a încurajat primii paşi, 

Roman însuşi fiind în poezie un discipel al marelui maestru M. Emi..
nescu, de a cărui prietenie s' a bucurat la laşi, iar în ptoză al lui T. 
Maiorescu, de a cărui apreciere s'a irnpărtăşit. Polemica sa cu Do.
brogean u Gherea, cunoscută în lumea literafilor (~ Un răspuns 11.11 

loan Gherea", laşi, 1889), trădează ţalilătile unui spiril critic ager 
şi de o remarcabilă fi.netă. 

A. mai scris în proză : 
„Despre istoria limbii şi lif':ralurii române" I de I. Nădejde 

(Conv. Liter., 1887 -88). 
,,Poeziile lui Conachi" (Conv. Lil. 1888-89). 
,,Jn contra direcfiei literare de la Contimporanul" (laşi, 1887). 
»Amintiri despre Junimea $i Junimişti" ,Adevărul, 23/Xll 1930). 

A scris şi poezii, pu~licate în Convotbiri Literate {anii: 1835-
1892), precum: La pădure, Scrisoare, Mariei, De ziua ei, Pe gânduri, 
Zile de toamnă, Din boschet, Silviei, Sonei, Lasă lumea, N.ăluce ; apoi 
în revista Ovidiu din Conslanta (la 19C>5) ; în Liieratura şi aria 
română, de sub conduceFea lui N. Petraşcu; în ,!walde Dobrogei, 
precum : Maran Aia, l?ugăciune, Un ··glas iubit, Reverie, La Tet" 
vueren, ln durere, Prietenoase rândunele, Fata Morgana, Iluzic,, 
Părăuaş, ele. etc .... Poeziile sale: Amurg, Gândacul, N.oembrie şi 
Neant (pe co:1re o reproducem în acest volum) se pot socoti drept 
capo d'opere ale talen1ului poet.ic al lui Io:an N. Roman~ Traducerile 
sale din litei:atura· franceză, precum: Ochii şi Roua de S. Prud" 
homme, Inimă de mamă de ::J. Richepin, Bufni/ele şi Pipa de Ch. 
Baudelaire,_ BinecuvânfaFea căsătoriei persane şi Brahm de H. Ca.: 

' ' 
zalis, Trei paseri de Fr. Copee, Infinitul de Ed_. G:renier şi L.e .vase 
brise de Prudhomme, - arată un simt adânc al limbii şi o mare 
fineţe sufletească. 

U nele din aceste poe~ii au apărut şi în volum, suh titlul : Poezii, 
la Bucureşti, în 1894 ( cu o nouă edifie· în 1895) şi, în cele din urmă, 
adunându=şi cu dragoste părintească toate aceste visuri ale ceasurilor 
sale de răgaz, de simţire înflorită ,sau chinuită, sub titlul : Uitate şi 

necunoscute, intenţiona să le dea la lumină în amurgul vietii sale, însă .. 
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Parcele nemiloasţ i=-au curmal brusc flrul viefii, înainte ee, a.:-şi fl puJuJ 
realiza Amintirile sale şi alte planuri cu deQsebire clragi sufletului 
-său. Băfrânul poeJ, care..-.şi înfrăţise zilele cu Marea şi au lumea do..
brogeană pe fărmul stâng al Poniului ospitalier, adoarme cu zâmbetul 
pe buze, - zâmbeJ amar de suferintă şi lipsă - aclq,arme pentru 
veşnicie, lăsând în urmă.:-i regreie unatrime şi un gol, pe care Do~ 
brogea cu greu îl va putea împlini. 

Când, după întoarcerea în Constanta din pribegia amară, la 
care ne silise marele războiu european, - de pe urma căruia şi 
Roman avu pierderi materiale, care \.:au dus .·1a sărăcia din ca.re nu 
s'a mai putut ridica, - am înflinfat „Societatea Culturală Dobro" 
geană" cu or~an de· pub1icitate ,,.4.nalele Dobrogeî", la propunerea 
noastră de a se alege ca preşedinte al sociefăfii acea persoană, care 
să înJrunească în sine, pe lângă cultura înaltă şi reputafia unei acJi.,. 
vifăti valoroase, dar şi presiigiul ce:1 cla.u a.nii, - un hume a fosJ pe 
buzele tuturor: Ioan N. Roman. Şi Roman fu ales preşedinte cu 
unanimiJaJea vocilor, în c,1re caliJate a r~mas până la moarte. 

Când iarăşi s'a pornit idda înălfării unui monumenf la malul 
Mării genialului poet Mihai Eminescu, fot Roman fu ales preşedinfe 
al Cor.nifefului „Pro Eminescu'\ flind personagiul cel mai r:eprez.enţativ 
şi mai calificat pentru aceasfa. 

Căci Roman era apreciat de Joată lumeâ ca cea mai de .seamă 
personaliJate a Dobrogei. Fost primar al oraşului şi decan al Baroului 
avoca!ilor dir,i ConsJanta, apoi depufat şi senator în mai m-ulte legis;, 
lafii, Iean N. Ro,man ·a fosJ şi sub acest raporJ ur/ frunJaş. 

Criza materială în care se sbaie taFa noastră de câtva timp I..-a 
doborât şi pţ el. O însărcinare în pefspedivă din parJea Preşedinfiei 
Consiliului de :Miniştri de a scrie un op asupl'a pre_priefătii din Do..
brogea, ca răspuns la propaganda bulgară în străină!aie , însărcinare 
„amânată sine die" din cauza ecoflomiilor bugetare, dar care \.=sar fi 
salvai ten1porar din impas, i..-a răpit şi uliima speranf ă de a se ridica. 

A murit sărac şi cu locuinta ipotecată. 
Vestea .mortii sale a aşiernut doliul peste toJ oraşul Constanta 

.şi peste inimele dobrogene. . 
Câtiva colegi de barou şi prietenul său C. Sarry~ directorul 

ziar.ului „Dobrogea Jună'\ i"'au făcui o gardă permanentă în cursul 
nopfii, veghind în Catedrală l_ângă ca:Jafalcul defunctului. 

Toată intelectualitatea oraşului, precum şi ceilalti cclăteni, în 

.Anoltlt Dobcol!l'i" XII, 1931 · 19 
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mijlocul cărora era aşa de popular, au defilat prin faf a · rămăşitelor 
sale pământeşti. 

Oraşul întreg şi delegaţi din toată fara au participat- la înmor..
mântarea sa. 

Constănţenii, recunoscători acestui rr1are cetătean şi apărăţor al 
Dobrogei, au hotărât înălfarea unui mont;tment, care să..-i veşnicească 
amintirea la tnalul mării. 

Cercul Analelor Dobrogei, al cărui preşedinte iub1t, apreciat şi 
respectat a fost Ioan N. Roman, între anii 1920-1931, regrefând 
adânc ireparabila pierdere, instituie, în semn de pietate, un premiu 
de 8000 lei pentru cea mai bună lucFare asupra vieţîi şi opere,i ma.,, 
relui Român care a fost Ioan N. Roman. 

Fie=-i atnintirea veşnică şi ţărâna uşoară ! 

Cercul Analelor Dobrogei 

-
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I IOAN BRÂTESCU I 
Se duc prem~rgătorii I 
In dimineafa zil•i de 2i" Iunie 19.31, la revărsatul zorilor, s'a 

stins, intrând în veşnicie, învăfătorul Ion C. Brăiescu, în casa sa din 
str. Elisabeta, 0raşu1 Tulcea. Este un premergător al unpJântării stea.=. 
gului culturii nafionale în Dobrogea. Face p,;1.rfe din pleiatla, care a 
înfipt plugul în ogorul înfele11if al acestui fin uf, . finându.=} apăsat de 
coarne pentru a răsturna brazde adânci, în care a răsărit cu priso.=
siptă sămânf a. 

Ş'a născui în satul Brăteşti jud. R-,man, la anul 1851, luna 
Iunie 1 O. Primele Jrei dase primare 1e.=a făcut la Roman,Jiar d. IV ..-a 
la şcoala primară publică de hăefi din Sărărie=Iaşi, având ca ins.ti.f 
tu1or pe T orna Săvescu, care era şi diredorul şcoalei. Şcoala normala 
a făcuf,.,o fot în Iaşi, pe timpul directorului ~lidon. Absolvind, a 
fost numit invăfăfor în Basarabia, la :şcoala din Co1n . . Alualu_, atras 
de revizorul şcolar de pe atunci, Ion Bănescu. A mai funcJionaJ în 
Coiu. Tigheci, Enichioi şi în Cadal. ln acest din urmă sal 1 ... au sur.=
prin-s e~enimentele retrocedării Basarahi~i în urma războiu1ui dela 1877 . 
• ?:>:., fost de fată la aepunerea jurământului populafiei pentru Ţar şi 
auforităfile ruseşti. La observafia ce i .... a fa.cut comisarul rus, în pre= 
zenfa căruia se dep·unea rurământu!, că de ce nu ridică rfaâna în sus, 
a răspuns fără sfieală, că este învăfăfor şi nu poate jura credinfă 

Ţarului. A căutat, omul •auforifăfii, să=] convingă, că poale rămânea 
pe loc ca învăfăfor, însă n'a voit să jure, urn1ând sfeagul sub Ctt-=' 

tele căruia începuse lupf1;1 în vieafă. Ne mai putâ'nd sta în B.asa= 
rabia, a trecut Dunărea la Isaccea, stabilindu:se deocamdată la Tulcea. 
Prin 1878-1879, luându..-se măsuri penfri.1 infiinjarea de şcoli romi=' 
neşti în noul teritoriu ocupat de auforifăfile noastre, tot prin revizoru! 
şcolar al Dobrogei a fosl numit î-nvă11Hor la şcoala din salul Osman: 

facâ, saf tătăresc;, unde a funcfional numai un an. Dela 8srna11.=-facâ 
a trecut ca învăfător la şcoala din Câşla, saf moldovenesc, la deRărK 
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• 
tare de 6 km. de Tulcea, în apropiere de Dunăre. In această locali: 
tate a stat vre=o 14 ani, de"Sfăşur,ând o bogată activitate 'pentru răs..,. 

pândirea îhvăfăturii de carte. A. luat lucrurile dela, început. Stăruind 
pe lângă locuitori, a reuşit să facă un local 'propriu de şcoală, care 
se vede şi astăzi. Primii săi şcolari dela Câşla, multi bătrârri de cât.: 
50-60 de an~, de câte ori îl întâlneau prin oraş, ·îi sărutau niâha ca 
unui adevărat părinte sufletesc. Singura răsplată învăfătorească !., . 

Dela Câşla: a trecut la şcoala din Corn. Beştepe, iar de acolo 
la satul Poşta, unde -a înfiinfat din nou şcoală. Şi aci a reuşit să facă 
un frumos local, cu lo"Cuintă pentru învăfător, întemeind şi o grădină 
mare prinprejur. Dela această şcoală a eşit la, pensie pe ziua de 1 
Aprilie 191 O, 

Generafîa de astăzi, care lucrează în ogorul destelenit de preo
mergători. c.u multă trudă, îşi împlineşte o sfântă datorie por;nenindu„i 
numele, de câte ori trece prin clipe grele în vieafă, pentru a se ·oteli 
în lupta ce mai trebue cu înverşunâre dusă, spre a goni cu totul 

„ analfab~isrnul şi a nimici ignoranta, care încă tronează pe plaiurile 
fării noastre. 

• 

Privindu.::-l ca părinte de familie, răposatul lasă în urmă 6 urmaşi: 
4 băeti şi Z fete„ toti mari, cu situatiile !'or în societate. Unul dfn ei 
a ridicat culmile cele tnai în nalte academice, ajungând prof eso~ uni: 
versitar la Universitatea din Cernăufi; altul, Gheorghe Brătescu esfe 
architect în Bµcureşti. 

Inconjurat de fii, ginere, nurori şi de un ntrtnăr mare de ne-= 
poji, a fost condus la locuinta de veci în după amiaza zilei de 28 
Iunie 1931. 

Veşnică fie-=-i pomenirea ) 
In viaiă şi.=a îndeplinit datoria cu prisosîntă, atât ca învătător 

cât şi ca părinte, şi a purtat cu mândrie stindardul tricolor, dând, cu 
rnultă dărnicie, lumină din lumina-=i, ori pe unde a tr,eeut ! Poate 
servi ca exer,nplu bun de imitat pentru tine~tul intrat în tagma în"" 
văfătorească. 

G. Coatu ... Cer·na 
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. NOUTAII ARCHEOLOGICE DOBROGENE 
. 1931 

ln cursul„anului 1931 Dobrogea a fosl tealrul unor evenimente archeologice 
imporlan.!e. Săpăturile de la Histria, cu expozifia rezultatelor lor de la• J;wcureşfi şi cu 
comunicarea d"lui Lambr.ino despre inscripfia lui Agathocles, sarcofagul de, ma!'ll1ur!i 
de la Constanta, recentele descoperiri de obiecte< sciiice ale d„1ui .A.ndrieşescu 111 
F-fagigbiol, săpăturile de la JYiangalia, explorarea ce.rafii prcistorice de la ĂtnJageaua 

Tătărească, sunt tot atâtea fapte de seamă., cam ilustrează un an de :aclivitate înfru 
cer~efarea bogatului trecui al provinciei noastre dinfre Dunăre ş i M<1re. Această acti_. 
vitale s·a bucurat de o încurajare diredă şi efecllv,ă din padea d„lui Prim.,,Minisiru 
Nicolae Ioi:ga, fără inijraiiva căruia săp.ăturile âin vara acestui an d-e la li-1angalia, 
de pildă, n'ar :t:i avut Joc, iar fn1111oasa străc,luinfă depusă <le d"l prof. Scarlat Lam..
brino la. Histria ar fi rămas lip;;ită de un sprijin hotârâlor. D:..l Prof.. N. Iorga e: 'de 
la :Kogălniceanu încoace, cel dintâiu şef de guvern, care se interesează de monumen" ' . 
tele antice ale Dobrogei, cu o pasiurie demnă de valoarea ş i de însemnăiatea lot. In 
râvna d,.,sale de a stimula cât mai real diferitele explorări de ceiăji dobrogene antice, 
a fost ajul;:it cu o deosebită solicitudine. de <!'ătr:e d .... J Mihail Manoilescu, Guverna" 
torul Băncii N.ationale, care a turnizat o parte din fondurile necesare pentru săp'lHi.tri. 

In rândurile ce urmează tre€em, într'o scurtă revistă, diferitele tocalit~fi dobro~ 
gene din care avem noutăJi archeologice, insistând asu_pra acestor noutăti numai în 
măsura în care au putui ajun~e la cunoştinja noastră. 

HlSTRIA Străvechea · citate: milesiană de pe fărmul lacului S inoe, socotită 
tm Pompei a.I Românieî, pentru deosebifa bună„siare a ruinelor ei, consliluie de la 
J915 încoace, cu excq?,tia anilor de răeSboiu, cel mai activ şantier archeologic din 
Dobrogea. A fost descoperită de Vasile Pârvan, sub conducerea directă a căruia 
s'au făcut !oaie bQgatele şi imporianle~ descoperiri dintre 1915 şi 1927. La expJo.,. 
rama cetăfii Histria şi...-au făcui pri ma şcoalo! de areheologie. practică mai lofi clisei.
polii marelui istoric şi archeoloj!:. D·upă moartta lui, conducerea -explorăr,ii a fost 
incredinfa1ă. unuia din cei mai de frunfe dinlre aceşti -discipoli, d...-lui Scarlal Lambrino, 
Profesor de istorie veche la Universitatea din Bucureşti. D:sa, ajutat de d.ona Mar$ 
celle Flot Lambrino, o distinsă reprezentantă a ştiinfei archeologice fr,mcere, a con= 
tinual opera h,1i Pârvan la Histria în chipul cel mai lăudabil, reuşind nµmai în curs 
de pairu ani, de la 1927 până azi, să lăi:geas€ă pe considerabilă suprafajă zona. 
explorată a ceiăfii, scofând la iveală· monumenie noi şi impoftanfe, şi să clădească 

un muzeu loeal pentru adăposiirea obiectelor, ins6ipfiilor şi monumentelor de a,rtă 

scoase din săpături. • 
Publicul bucureştean a pulul· să aprecieze o pa_rte din rezultatele a~tei aclivi.

tJf( cu prilejul expozifiei cttăfii flislria4 care a fost ori;anitală spre sfârşitul lunii 
Martie 19~1 înt_r'o sală a Academiei Române şi despre care ziarele au scJis la timp. 

Dar cel ma.i de seamă din aceste rezultiite constă în inscrip!.ia lui J\gathocles, 
găsită în 1930, care a format miezul unei importante comunicări jinuie de către d..:) 
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Lambrîno in primăvară la 1\.adania Română 1) • .Aciasfă insqipfie, care poate fi 
socotită ca cd mai valoros document pro~us până acum de săpăhirik de la Histria, 
e un decret .grecesc din preajma anului 200 a. Chr,, pr-in care cetatea Histria acordă 
unui -eetăjean al ei, Agalhodes a! lui A:ntiphilos, o serie <k onoruri pen~u marile 
servicii aduse patriei în împrejurări din cele mai grele. In descrierea acestor împre„ 
jurări constă valoarea de-0sebită a decretului, căci prin cunoaşrerea lor se umple o 
Iaci.mă din cele mai însemnate pe care le prezenta p~nă acum nu numai protois!Qria 
tării noastre. dar a întregului sud..esl european. lsvoarele istorice erau foarte avare 
cu privire la secok!e III şi 11 a. Gbr. 1n afară de. o ştire. vagă despre invaziile ce! .. 
li~ şi apoi bastarne, nimic prea sigur nu se ş!jâ despre ceeace s 'a petrecut prin 
aceşte locuri în vreme.a dinb:e Dromicbete, adversarul lui Lysimach, ·şi Boeribista, 
contemporanul lui Caesar. 

Din decretul lui A.gatbocles aflăm., în sfârşit, că · această vreme:a fost dominată 
de luptele de apăra.re ale cetăjilor greceşti de la Mare.a Neagră, printre care şi Histria. 
împotriva unui şef !Iac, Zoltes, care căutâ să înfuipe o no11ă fon:natie unitară tracică 
în .sudul bak.anic, îndeletnicindu-se pentru un moment cu jafuri pe secoteala Grecilor 
de la mare, A.ceştia. spre a se pureca asigura împotriva prădăciunilor trace, accq,tară 
prorecfia unui rege puternic de peste Dunăre, numii R11emaxos, pe care d.,.! Lambri,io, 
C'u 'argumente foarte plauzibile, îl.consid~ă de naţiune get, deci umil din urmaşii lui 
Dromicbete, cu r~edinfa undeva în !ll>re Carpaji. în Muntenia sau în Moldova. 
Zoltes a întreprins împotriva cetăjilor din Dobrogea şi în specia! împotriva Histriei, 
m;1i multe ~pedijii pr~dalnice. Intr'una din ele a .reuşit .ebiar să ocupe Bizone (Ca„ 
varna actuală), Dţ Histria îl)să nu s 'a putut atjnge niciodată, fie pentru c·ă a fost 
îmţ>iedicaf pria rez.isiehfa armată a celăjii, fie (!li:·Htrucă, a fost cumpărat cu sume tm" 
portante de bani, fie în sfârşit, ·~ntrucă a intervenit împotriya lui forta şj autoritatea 
regelui Rhemax.os. 

· Prin inscriptia lui A.gatbodes se lumi~ează o întreagă perspectivă din proto.-

istoria Jării noastre. Imperiul lui Boerebistii încetează de a miii apărea ca o formafic 
efemerii intemeiatţ de un aventurier norocos. El nu rqitţz.inj'ă decât o fază din evw 
lufia cenlinuă a vecbci şi statornicei puterj a neamurilor getice organizate, începând 

-eu mult înainte de Dromichefu şi ter-minându"se cu Decebal. Din acest lant continuu 

de aspecte ale evo!ufiei Geţilor ne lipsi11 o verigă. Inscripjia lui l>,.galhodes neeo 
'Qferă: imperiul lui Rhemaxos. Pentru jstoria Dobrogei în general, inscripţia nu e mai 
pufin importantă : prin ea ni · se. aduce la cunoştinţă încă unul din numeroasele mo" 
mente ale trecutului, în care ptovincia noastră din dreapta Dunării apare sub autorii 

latea unei stăpâniri din Carpafi. 
Săpăturile din vara anului 1931 de la Histria au scos la iveală mulfe monu„ 

menta noi, epigrafice şi sculpi'urak. precum şi numeroase obiecte măfunte, interesante, 
în specia! ceramice. Unele din parlicularilăji!e topografice ale Getăfii au apărui într'o· 
lumină nouă. De pildă s'a constatat că strada principală'. care porneşte de la poartă, 
ou continuă până la ceatal!~ margine a cetăţii, âinspre 111c, precum ar fi fost de 
aşteptai, ci este brus.: întreruptă de o serie de clădiri cu străzi strâmte laterale. 

TOM!. Progresele rapide ale actu-alu!ui' . oraş Censtanta, reali.zale în ultima 
jumătate de secol fără un controţ archeologit' din partea autorităjilor locale, au distrus 

iremedi·abil cele mai multe din ruinele eetăfii Tomi. odinioară, în vremea romană, 

i) Cf. darea de seamă a subsemnatului din Gâ:ndirea, XI. 9, Septembrie 
193!~ p. 362 sqq. 
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.,, mefr9poia Pontului Eui,:in". Sunt pujine speranfe să se mai găsească vreun monu"' 
ment intact în c;etate, in afară de urmele :zidului cdătii, din care o parte, descoperite 
de Pârvan în 1914, au fost amenajate ca un muzeu în aer liber prin grija d.,..lui 
Ptof. C. Brăfescu ~i a d,{ui Aurel \7ulpţ, fostul primar. Noutăţile mai înSemnate 
sunt de aşte·pfal din afara zidurilor, din 29na mormintelor, 

Din această zonă, din partea de S, din spre vii, ne şi vine una din cete mai 
de seamă no~flifi : descoperirea sarcofagului roman, aşa :zis al lui Ovidiu, care a 
produs atâta \!âlvă în toată lumea şi continuă a face încă, din pricina numelui său 
inventai pe dea'ntregul print(un reportaj iresponsabil aruncat la întâmplare. Senzafia 
produsă de _acest r.eporfaj ex.igerat a a\mt numal folosul de.a atinti un moment luarea 
aminti? a întregei Eu1ope iofelectuăle asupra Constanţei, dovedindu"se tptodată cât 
este încă de vie în toată lumea gloria marelui poet sulmonez, care acum două milimii 
şi,a _trăii anii sumbri ai exilului pe tărâmurile noastre dobrogene. 

Sarcofagul, care şi fără acest element de senzaţie, e prin el însuşi un monu„ 
meni remarcabil, datorită d;mensiuni!or sale deosebite (2,cO m lung.1 1,48 m tărg., 
2,40 m înătj.), masivilătii şi calităfii marmorei din care e făcut (circa 8500 kgr. de 
marmoră za.haroidă mer.iâiorială), decoiatiei bogate a capacului. dar oiai ales obie'CJ:e1or 
enigmatice sc.ulptaft pe fli.la pritţ~ipală, a fost descoperit întâmptăfor, cu prilejul 1;1nor 
săpături pentru scoaterea P,ământului 11eces.ar la lucrările por1t1luî. Desgroparea şi 
transp,ortarea monumentului în fafa Primăriei, unde se află expus în aer liber, s'a 
făcut sub su_praveghierea d.-lvi Prof.C. Brătescu. lntr'una din :zilele desgropării a luat 
parte la operafiune .şi un specialist, are::heologul italian Silvio Ferri de liţ Universitatea 
din Bologna, care tocmai se afla în călătorie de studii prin Dobrogea. 

Sarcofagul nu prezintă nici o inscripţie. Obiectele sculptate pe una din fete, de 
o parte şi de alta a fabulei ansale, şi anume: de ·o p·arle, în stânga; un clopot, un 
deşte mare şi un .biciu, iar de cealaltă o balanţă, un cap de bou, o secure şi o su; 
lifi, ambele -de paradă, au dat naştere până iţcum la diferite discutii pri11 ziare, cu 
diferite interpretări. ])irure aceste interpretări : este de remarcat nu.mai cea dată d~ 
către d.-J C. Brătesi;;u, cu prilejul publicării unui foarte util articol informativ, ilustrat1 
în 2iarul „Universul" (XLIX, No. 222, 19 August 1931), după care aceste semne 
ar fl nişte simbole, exprirriâud profesiunea· defunctului, de pildă aceea de mare ne" 
gusfor de vite. Interptclarea d.,..[ui Grigoraş ·din „,l\.devărul" (29 Sept. 1931) şi .a d"1ui 
archit. Cerkez din „Universul" (Octombrie 1931), tit12âi1d să demonstreze leglîtura 
sarcofagului cu Ovidiu, nu merită atenfie decât cel mult pentru caracterul amuzant al 
argumentafiei folosite. Studiile .şJiinJifice de specialitate asupra monume!)!ului suni 
încă aşteptate. 

Fără a insista asupra discufiei, observăm în treacăt ~ă simbolele de pe sat• 
cofagul de la Constanta nu constituesc o noutate absolută. Asemenea semne se 
cunosc şi de pe alte monumente funerare antiee, precum de pildă de pe peretii unora 
din hipogeele etrusce de la C'aere (Al. Delta Seta, ]falia aniic11, Bergamo 1922, p. 
191) şi de pe pietrele sepulcrale din Dalmat ia, publicate de d"'l M. A.bramic din 
Spalato în J11hreshef!e des osterr ... archăo/. lnsiituls in Wfen, XXV, 1929, Beiblaft, 
p. 53 sqq., şi explicate de distinsul archeolog salonitan înfrluu mod similar aceluia 
al interpretării d.-Jui Brătescu, anumi ca obiecte utilizate cu preferiuţă de căire defunct 
în timpul viefii. Semne analoage se cunosc şi de pe cunoscutul fragment de cornişli 

de la templul lui Vespasian din Forul Roman, reprezentând obiecte de cult întrebu ... 
infate la sacrlficii Wdla Seta, op. <:ii., p. 28'2, fig. 328). Semnele de pe sarc_ofagul 
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de la Omstanţa ou se polrivpc toate cu inlerprdarea că ddundul ~petjiv ar H 
fost un negu~r d, vite. l)ac.ă simbolele din stânga tabulei ansa1e, clopotul, biciul, 
cleştele, pol sugera o asemenea ioterptetare, cele din dr.:apla, cu excepfi~ capului -de 
bou, cer neapărat o in.lerpreUue diferit.'!: Balanta -ace~ fină, securea de paradă, atât 
de comună la ceremoniile religioase din vechime, suii ta orna mentală, toi de paradă, 
oe duc mai degrabă la ideea unei înalte demntiăli de caracfer sacru. Dacă am adz 
mite, de exemplu. că defunctul. pt',n.lru care .fusese sculptat sompfoosul sarcofag, va 
_fi fost un preot îosemnal, atunci pentru toate semnele reprezent.ile s' ar găsi o expli.,. 
catie; capul de bo.u. clopetul, cleştele, biciul, ar fi în ltgălură cu sacrificiile; sacre 
(- v. elemente similare prin.Ir~ cete~de pe monuiml)fţle citate de la Caere şi din 
FonJl Roman - ), iar balanfa, securea şi suliJa ar fi simbole ale demnit~tii sacerdo: 
Jale. Mai greu explicabil e faptul că sarcofagul a fost utilizai fără nid0, inscti,Plie, 
Tabula ansa/a, pe care lrebuiâ să fie scris numele defunctului, este cu toiul goală, 
aşa cum a eşit din atelierul sculptorului. ln ce priveşte d~ta monumentului, s'ar puteâ 
deduce, dl!pă ca1acten1l omamen.lelor, ~re s'ar potrivi mai al~ cu sec. Il p. Cbr. 

CALLATIS. Ruinele acestei celăli dorice, cam la un moment ajunsese cea 
-diofâiu-din Dobrogea, atingând apogeul tocmai în epoca celei mai s.trăluciie. eflorescente 
a <ivilizaliel elene1), au avut o soartă mai tristă decât" ruinele ·J-3:islriei · şi, putem 
spune, chiar decât ale cefătii Tomi. Căci, dacă monumentele tomilape au fost sacri,, 
ficate spre ridicarea î ofloritorului municipiu de azi al Constantei,· ruinele Callalidei au. 
fost sistemalic dislruse, penlru a permile improvizarea c_'./isutelor medesle ale bietei 
Manga(ii. Io !impui răsboiului Mangalia a fost to mare parfe dărămait1, Inainte de a 
începe să se rdacă, erâ momentul ca aria cefăfii să ~ exproprieze şi să dea astfel 
posibilitatea creerii unui vast muzeu în aer 'libe_r, similar celui de. la Histria şi a unor 
cerc~ări archeologit:e dintr~ cele mai interesante. ·operatia s'ar fi făcut atunci cu 
mijloace relativ putin co&,tisitoare şi fără nieio pagubă peolru locuitori. Din nenorocire, 
insistentele inlerven!ii făcl:lte de către regretatul Pârvan Io acest scop n'au găsii nicio 
ascultare ·ia locul cuvenit. Pentru mentalitatea celor ce cârmuiau alunei lara, ideea erâ 
prea pulin "politică'1 pentru a fi şi accesibilă. Când. mementul prielnic a trecui şi 
orice insistenlă devenise fără speranfă, Pârvan a scris o impresionantă pagină asupra 
acestei chestiuni în „Analei~ Dobtogei" din 1922. După aceea săpăturile, începute 
prima ,dată în 1915 de către d?l Pr9f, D. Teodorescu sub ·directia lui 'Pârvan, au 
mai conlinuat în chip răslel, mai ales pri;; opera d;;lor Prof. Th. Sauciue<Săveanu 
de la Universitatea din Cernău(i şi Prof. O Tafrali de la U ni\:'ersilaţea din Iaşi. 
Săpăturile se fac foarte greu din pricina construcfiilor moderne şi a proprietăfilor pri,, 
vale, mărunte şi numeroase. 

Io vara acestui an d,..f Prim Ministru N. Iorga, fiind penlru câteva zile în 
vilegiatură la vila d"'sale din b1.ăngalia, a dli;pus o reluare sistematic~ a săpăturilor 

din coiful de NE al oraşului, unde se făcuseră primele exploJă,ri din 1915 şi unde 
nu se mai lucrase din 1927. Cu misiunea execw~rii acestei dispoz.ifii a fost onorai 
subi;emnalul, care, ajutat de către coleg1:1l Vladimir Dumilrescu, docent la Facultatea 
de Litere -din Bu1mreşii, a reuşit să scoală la iveală zidul de apărare al celălii pe o 
lungime de 80 m, dimpreună cu două turnuri pli'trate, dinlr.e care unul de dimensiuni 
~onsiderabile. Zidurile, groase de circa 3,50 m, J>Unf lucrate foarte îngrijit, cu nucleul 

1) Un articol de caralâler pQpularizator, al subs~mnatului, asupra isloriei cetfitii 
Callatis, a apărut în acest an, Viafa RomQneasc~ • . 1931. No. 3. 
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de mortar şi fă~âmături şi cu placaj interior şi exterior de calcar ecuarizat, îh fofujţ 
un mod <le construcjie dintr'o epocă romană târzie, după Constantin cel Mare. De· 
altfel, obiectele găsite în preajm,;1 lui, mai ales. ceramice, confîrmă această datare, Nu 
.s' a găsit încă nicio inscripfie. Printre dărâmături·, multe fragmente de placat şi paviment; 
de marmură luate de la edificii mai ve"'hi ş, întrebuintate ca material de construqie. 

Săpăturile noastre s·au executat şi la Măgur.a din mijlocul Mangaliei, înspre 

Tătărime,. considecrată greşii până acvm ca forfă1e11fă sau ta amfiteatrµ. A.ceastă mă,,.. 
gură s'a format în epoca apogeolui cetăfii, prin veacul IV' a Chr., &n gunoaiele 
ar.\)ncate din oraş, constituite mai ales din ~furi cer,;imîce şi îngrămădite acolo, în 
felul cunoscutului MonJe Testaccio din Roma. Măguri' la foi se află .şi ÎR aUe cetăti 
antice. Mai asemănătoare cu cea de la Callatis, mai al~ pr,in bogăfia fragmentelor 
de statuete de lut, este :N1ăgura de la Tatsos în Cilicia. Cantitatea Irâgme~clor cera-=

mice existente în Măgura de la Callatis e imensă. Luând în seamă numai piesele de:-· 
mferee muzeografic, s 'au putut alege din mi;iferialul sc~s de noi nu mai p.ufin de 321 

, anse de arnfore cu inscripţii şi 2Ş4 fragrnenle de sfalude de teracotă, unele dintre ele 
de o valoare artistică remarcabilă. Materialul acesla e d((Stinat î~trării Muzeului din 

localitate, care toi din inifiativa d~lui ·Iorga a putut lua fiintă, în sfârşii, iatriun bea 
propriu, realiz,;1t ptin r~ararea şi amenajarea fostei biserici româneşii din 1'1angalia. 
Nofila nesemnată, publicată într' un număr din „ Vremea" din 0ct~mbrie 1931, prin 
care se afirmă că acest Muzeu s'a realiz.at cu preJul unei impiefăJi împotriva me_.· 
moriei lui V as'ile Pclrvan, desfiinfândU,;rse un muzeu pe care el J,-ar fi întemeiat la· 
Ma.ngalia, nu corespunde adevăruluî. Până acum nu a·exisfat niciun un muzeu pro.
priu zis în Mangalla. lnceputul de muzeu realizai din inifiativa lui Pârvan în 1915 a 

fost -cu desăvârşire nimicit în timpul răsboiului. După răsboiu, diferitele · monumente 
şi obi~cte măr.unfe adunate de prin oraş au fost deRuSe provizoriu la Pretură şi apoi· 

în 1930, deci trei ani după moartea marei ui arcbi;olog, mulate în subsolul, impropriu 
pentru a fi muzeu, al casei de cefi!e „ Vasile Pârvan'' din localul fostei primării, la 
marginea plajei. Iar de acolo au fost duse, în vara aceasta, în localul spedal al 
Muzeului cel nou, că,ruia nu î s'a dat numele de „N. Iorga", precum insinuea'Ză 

notifa amintită, din „Vremea•, pe baze .fantezistr. Deparfe de a Ii vorba, prin urmare, 
de o impietate fată de amintire.a Lui Vasile Pârvan, înfiinfarea N1u:zeuiui celui nou, 

I 
de la Mangalia e o realizare tocmai în sensu! străduintel'or lile altă dată ale purll'rea l 
regretatului cercretătpr al anticbităfilor fării. A 

Camp,mia de săpături şi cercetări la Mangalia, a subsemnatului, din 1931, a 

fost completată cu explorarea a doi mici h.1muli , la 1 km. N. de oraş, la „Nemji" 

\- rezultat guasi.=nul, mormintele din lumuli fiind profanate încă din anfichitaje - ).
şi cu o anchetă în împrejurimi pe o rază de circa 20 km. Cu prilejul acestei anchete 

atn descoperîl ·slliştlle a dnci viei rur.ali din vremea romană, anume I) la „Znor• 
(2 km NV de Mangalia, 500 m V de şoseaua Mangalia„Consfanla), 2} la „Sari 

Iuiuc" (v. ba.1'.fa M, St. Major 1 :. lOQ.000, ~ drumul Peceneyga (Gherengic}, la 4 
km de Mangalia, 2 k-m de Haidarcbioi), 3) la Haidarchioi, în preajma armanelor 
Roşculet şi Aldea, 4) La Copucci {1 km 1/z N de Copuccl spre Peceneaga)1 5) la 
marginea de S a satului Peceneaga .. 1n apropierea. fiecăreia din aceste silişti, pline cu 
pieire, dărâmăfuri, cioburi romane, există câte uii grup mai dens de fumuli. Pe si" 
liştea de la Copucci s'au găsi! numeroase monete, mai ales romane, dintre care 

multe emise de cetatea Callatis. ta săieanld Tântu din Peceneaga am văzut peste 
300 asemenea monete culese de pe siliştile de la ·copuccţ şi Peceneaga. 
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La Mangalia . a mai făcut săpături în cursul acestui an, spre iarnă, d~I Prof. 
:Sa1.1ciuc„Săveanu, care a scos la iveală piirti de edificii importante din centml cetăfii. 

ARGAMUM.. D„I Prof. Paul N .icorescu de la Universitatea din Iaşi şi.oa 
continuat şi 1;1nul acesta săpăturile in cetatea romahă de la Dolojm<1n, pe malul Ra-:: 
ulmului, descoperind părfi floi <lin ziduri şi nuJ11eroase obiecte de interes archeologic. 

HAGIGHIOL. In apropierea acesiei localităti din jud. Tulce(f d-l Pr-of. I. 
Andrieşescu, directorul Muii:ului Na~onal de Antichităli, a Qtplorat · complet un t1.1mul 

-cu un bogat mormânt scitiq, făcând cea mai prelioasă descoperire archeologică în .. 

tâmplată în România în acest c1n, Valoarea aeestei descoperiri consfă în numeroasele 
obîecte de argint, vase, casei, cnemide, apliee, paftale, unde aurite, cu podoabe fi„ 
gurate de art~ scitică, lucrate au repousse, amintind coifu,( de aur găsit în 1929- în 
jud. Prah6va şi păstrat, încă inedit, în Muuul din Bucu(tŞti. A .ceste podoabe pr~ 

2iptă o mara vari'etate1 cu scene de vânătoare, eu personagii . barbare şi cu repre-ien" 
tări de animale complicate. Multe din motivele figurate apar pentru prima dată în 
repertoriul aftei scitice. P.e.ntru studiile asupra 'a<:e{ltei arte, studii care sunt încă în. 

faza începuturilor, d~coperirea de la Ha~igbiol oferă materialul unui capitol din cele 
mai interesante. E cum nu se poate mai legitimă ner,ăbdarea de a vedea cât mai 
curând set>s de sub tipar studi1,1l d,-lui Andrieşescu, prin care aceste admirabile obiect€ 
vor putea ajun~ la cunoştinla publicului de pr.etutindeni. Pe lângă tnultele obiecte 
scitice amintite s' a.u mai găsit şi câteva patere de provenienţă grecească. Printre ele= 

mentek sotice sunt de menţionat şi câteva ornamente de aur de stil animal, identi<:e 
cu cele care au fost găsite în Bulgaria la Breiovo, la Bedniakovo, la Panaghiµrişte 

şi la Radiuvene (B. Filow, în Miftei/. des kais. deu/sdi. archaol. Insliluls, Romische 
Abteilung,~Xll. 1917, p . .55 sqq.; cf. R _ Vulpe, 1.'âge du fer dans ies r€gions 
thraces de la .Peninsule BalcatJique, Paris 1930, pp. 8S ,şi 131 sqq,). Pt baza 
acestor analogii ne pt.ttem îtJgădui îitcă de pe acum să atribuim o dată aprqximahvă 

descoperirilor de la Bagighiol : anume sfârşitul s«c. V, cel mai iârziu prim'a ju!lLl= 
1ate a sec. IV a. Oir. 

Â.TMAG:EAUA TÂTĂREASCÂ. In .afară de ancheta făcută de d„l Ăn..
·drieşescu în jud. Durostor în 191.5 (cf .. Raporl as;,p,a acfivilă/ii Muzeului NaJional de 
Antichilăfi pe 1915, Bucureşti l 91.6, p. 14 sqq.}, în -afară de săpăturile lui C. 

·Schuchhardi: la Cemavoda în timpul răsboiului (Prăhis!orische Zeitschrift, XV. 19.24,, 
p. 9. sqq.), desp~ care vn studiu wmplimentar a apărut în ultima vreme (A. 
Langsdorff ..şi J. Nestor în Prahisl. Zeilschr., XX, 1929, p., 200 sqq.)1 şi în afară 
de des.coJJeririle de la Baia (Hamamgia) publicate de Pârvan (Dacia, II 192.5, p. 422 

· -sqq.},.nimic mai de seamă nu se poate menţiona în activitatea arheologică dobrogeană 
pe tărâmul preistoriei, .A.ceastă lacună începe abi.l acum a fi cempletată în chip mai 
hotărâtor prin săpăturile pe care în ,mii din urmă d.,,l Vladimir Dt1mitrescu le exe~ 

· cută La stafiunea eneolitică de la Atmageaua tătărească în. judejul Durostor. Cera.,. 
,mica abundentă găsită cu prilejul acestor săpături .este de acelaş, lip cu cea de la 
'Cernavoda şi cu cea descoperită în stafiunile preistorice din stânga Dunării, î n spe.,. 
cial de la Gumelniţa (jud. Ilfo'I). Săpăturpe au continuat la Afmageaua fătărească şi 

.. în acest an, dA Dumitrescu fiind pe data'aceasta ajutat de căt,e d-~l Dorin Popescu, 
, fost Membru al Şcoalei române din Fraf.lfa. 

Radu Vulpe 
Docent la Facultatea de Litere din Bucureşti 

www .ziua constanta. ro 

• 



• 

' RECENSII 

SC'arlal Lambrino, Cela/ea Ifistria ; notifă isioridr şi descriptivă cu prilejul 
Ej}(po:âţiei Celă/ii liislria, d'ela Academia română, MarJie 1931, Bucur{IŞti 1931, 40, 
23, pp., 28 fig. Cu o prefată de I. Andrieşescu. Republicare dupl! ,._Boabe ·rle 
Grâu", 1931. ' -

Idem, r[islria roma/ne a la lumiere des foui/Jes, P;iris 1931, so, 7 pp. Extras 

din ·.,Revue des eludes latines", Paris 1931. 
Idem, Empereur pre„byzanlin figure sur une coupe en letre cuite, Bucureşti 

19 31 , so; pp. 63-7 4. Extras din „Revista istorică română'' , I, t 931. fast. 1. 
Sunt trei broşuri'plin.e de noulăfi condensate, privitoare la trecutul celălii· Histria, 

publicate de un destoinic urmaş al regN;litlului Vasile Pârvan' intru c·erceiarea a;,ti" 
chitătitor dohrogrne. ln cea dintâiu şt dă penlru înfefesul rnardui public, o ~punere 
a istoriei cefăfii· aşa cum reiese din descoperirile• făt:ufo de căire Pârvan şi, după 

moarfea acestuia, de căire autor. Fotografiile,excele:.rue, suni insofile de legettde foarte 
bogate şi cuprinzătoare. Multe din fotografii şi din concluziile textului, fiind inedite, 

prezintă un âeosebit interes pentru cercurile de specialitate. Pentru aceste cercuri, mai 
ales pentru ac~le din slreirililale, d"l Lambrino a -scris ş,i cea de a doua broşură, cu.

prin:.ând o expunere esenfială a renaşterii Histriei sub stăpânirea romană. 
U llima broşură tratează despre un foarte interesant taler fragmentar de tul oare 

roşie, găsii în 1929 printre n,umeroasele resturi cuamice din cetate şi având gravat 
pe· suprafafa interioară, d:iipul unui împărat roman din sec. IV, pe care autorul ;[ 

idenlifkă, printr'o argvmenlare foarte susfinulă _ş i p.fau~bilă, cu -Constantin cel Mare. 
' ~' Vulpe 

• • • 
Scarlat Lamb:tino, Observalions sur un nou1teau diplome mili!aire de l'em.,, 

pereur Claude, Paris 193l, 80,pp.251-267. 1n „Revue de Philologie", V, 1931,3. 
Un sh.tdiu Complet al unei importante diplome de veteran. găsită prin săpături 

clandestine în 1929, înlr.'un turnul din comuna Şars~nla.r (lud. Iluroslor) şi ajun~ 
în sfârşii la cunoştinţ.a d:lui Lambrino. Diploma, c.are e una din cele mai vechi din 

câte se cunosc, din anul 54 p. Chr. (cea mai veche flind din anul 52). a mai fost 
poblicată sumar de către d.-1 Lambrino în di-rile de seamă .ale Academiei de Insorip" 
tiuni din Paris, în fata căreia a fost prezentată în 1930 de către ilustrul istoric Je„ 
rome Carcopino. hJu a fost găsită decât ,o singură parte a diplom~i: tabula posterior. 
Diploma a fost eliberată unui oarecare Romaesla. Rescenli l(ilius) Spiur,us, eques în 
alla Ga!lorum el Thraecum Anliana, care e pentru prirna dală menfională. A.lături 
cfe ,11cesl corp de trupă diploma urmă sll pominească încă patru, dar pe fragmentul 
care s' a găsii, nu se pot cili decât numele a încă două: ala velerana Gal/orum el 
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Tluaecum şi ala Gaflorum el Tllraecum [. , . ?}. A:ceşte alae, care se- aflau în vrer 
mea diplomei probabil în regiunile Dunării de Jos, în t(!oesia, au fost constituite prin 
fuziunea a diverse Jrupe de equiles Gali .şi TracL Elementele numelui pe care îl 
poartă lltu!arul diplomei, sunt sigur tracice. Pe bună dreptate d;L Lambrino refută 
să vadă în cognomenul Spiurus o tr.ânscricre greşită a numelui rQman Spurius. Pi:. 
baza exemplelor ZipyrUS, Zeipyros, Zypyr, din onomastica tracică, prezentate de d;[ 
Lambrino, cât şi prin analogie cu numele trace Diuppa11eus, Diurp1.11eus, J)iurpa.
gisa, Diurdan11s (cf. Mateescu, Epliemeris Da<::oromaili1, f. 1924, p. 226} pentru 
atestarea sunetului tracic iu, numele Spiurus e sigur trac, ca şi celdalte ,pe care le 
poartă veteranul de la S-;1rsâolar. Printre numele marto;:ilor înscrişi p~ diplomă apare 
şi uo alt trac, de oatiune Bessus, anume L. Vaferius Volseovş. CognoD1enul acesta, 
cu toată 'reionanlii sa ilalo;elcusii:ă, e curat tr,;1crc, după cum reuşeşte a proba autorul 
la p. 266, nota 2. I?e baza originii etnice a acestui Volsenus şi a camaradţ1lui său 

Romaesla .Resamli f. Spiurus, pe care ii socoate de asemenea bes, d;! Lambrino 
deduce existeoja, locă de la inc;eputul sec. I p . Chr .• a unui nou grup de Bessi în 
Dobrogea, anume in regiunea Durostorului. O,sa citează dcasemeni şi unele indi" 
cii, dup_ă care acest g111p mai existâ incă pe vremea lui Dioclejian. 

.. Radu Vuire 

• .. 
G. Cantacuiin~, Un mo;wn"Hml 11ou al cavalenrlui n:a.ci'c, Bucureşti 1931 

so, 7 pp., cu 1 planşă: 'E,xtras din „Convorbiri Hterare'". Aprilie 1931. 
E un articol archeologic tratând despre o lespede mare de marmură (I ,50 mX0.47 m) 

cu figuri in ielief, din epoca imperială romană (ca. sec. II-III p. Chr.). Les_pedea, 
găsită la C,pnstanfa· în Aprilie 1930, cu prilejul unei conslcuctii pe sfrada c;:uia 
Vodă fângă infrttăierea cu strada Carol, se păstreaµ !a ,liceul. de băieti din loc.a!itate 
sub îngrijirea d"lui Gh. Cociolan. directorul liceului,' care a pus:.o. la dispozifia auto~ 
rului spre studiere. Lespedea, cu toată mărimea ei, nu e întreagă. Făc<ia parte din 
friza unui monument bogat, de caracter probabil funerar. 

Relieful de pe fragmentul care ni s'a păstrai, mpre-zinlă o interesantă scenă 
de vânătoare: doi prunci inaripa:ji, unul călare, celălalt pe jos, vânând lei şi cerbi 

intr'o pădure. Scena este de o deosebită vivacitate, c§Î cu toate însuşirile inegale ale 
sculplo1ului, - căci în vreme ce animalele suni red.ite cu muli dramatism, tratarea 
expresiei copiHor las~ de dolii -, această leşpede de marmură coaslitute o piesă cu 
toiul nouă şi v,gloro,\să _printre cele cunoscute păoă acum nu numai din Dobrogea, 

dar chiar diri toîlte provinciile dunărene ale impedului roman. 
E regretabil însă c~ cel dintâiu artieol de -caracter }itiinfific,. pe care l"<I inspirat 

acest preţios vestigiu al artei r1>ma~ din pătjile noastre, n'a fost tratai cu competenta 

cuvenHă. Căci. dacă până a.cum d;l G. Ganta'cuiioo, cunoscut numai prio preocupări 
de bibliotecă despre trupele auxiliare din armata ro_mană, p1Jtea fi privit in unele cer-" 

euri şi ca un >cVentual archeolog, după p1s1blicarea acestui prim articol a,cheologic al 
d"sale se dovedeşte sigur ea fiind strein de elementele archeologiei. 

Mai intâi.u d,,[ Cantacuzino nu e deprins să v;,idă un monument. Confruntând 
fotografia 'SCenei de vânătoare de pe lespedea de marmură de la Constanta (de pe 
p1aoşa anexată la ariicolul citat), cu descrierea făcută de d;,sa în text, constatăm câ..
teva uimitoare nepotriviri. Astfel d,-sa ved<i un urs (p. 3) acolo unde fotografia repre.
zinlă clar, pentru orice ochiu, un anin1al cu cap de leu. De asemeni, vânătorul că; 
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2ăref, care în fotografte e. cu totul şi cu toJulgo(, gol ca un prunc ce et apare privirii 
.speciale a d"lui Cantacuzino „îmbr,'icat într'o tunică strâmtă, care cobora, s'ar p.'irea, 
pân.'i la şolduri" (p. 3). Dar ceeace ne apare ca o el'oâre şL.mai gcav.'î, atât de gravJ 

1ncâl face inutil întreg articolu.I d.:lui Cantacuzino dai eapo al .ine, compromifândwi 
.serios vekillifile d=sale ard1eologice, e ident1ncarea prunoului efil.'îref de pe rilief cu 
chipul cunoscut al ~cavalerului tracic" . Pentru această identificare, d„sa(e i se J are 
-de ajuns c.'i ·e vorba de un c.'il.'iref la vânătoare, uitând să observe. c.'i în toate ·efigiile 

-cunoscute- ale eroului cSl.'îref trac, acest erou apare singur, pe când pe relieful de la 
•Constanja e repretenlat.'I o scenă ampl.'i cu mai multe personagii ( - dou5 numai 

pe fragmenlul ce ni s'a p.'îstrat). C.'î eroul trac mai trebuia s.'I fle îmbrăcai (ci: şi G:. 
:Seure, Ârclieologie fhrace, I , Paris 1913, p'. 1101 nota 2) şi de vârstă adultă, se 
pare. C,'i recunoaşte şi d„1 Cantacuzino, din moment ce fine. sS îmbrace, împotriva evi, 

denţe~ pe pnmc;ul C,'îl5re[ de pe relieful · de La Constanta, declarându-l .în acelaş timp 
-ca având „pteptul lat, c·orpul greoiu şi muşehiulal (sic), (p. 4), spre a p.'irea mai iY) 

vâr-st.'i . . Numai c.'î fotografia anexată la. articol îl desminte total, aees,ţ c.'îl.'îre( fi.ind, ea 
şi tovar.'îşu( s.'iu d\'. vân.'itoc1re, un prunc, absolut i1ud şi înaripat. 

Micile pers.onagii înaripate de pe relieful de la Constanta nt1 suni de fapt 
-deaât acei amoraşi , ami.>res, cupidines, pulfi, foarte comuni în aria elenislico1 roman.î, 
apărând în cele mai variate scene de viaţii zilnic.1, de la delicatele operajii ale pre.:: 

par~ril parf11murilor (v. printre re-mimitele fresce cu amoraşi dela Pompej), până la 
.scenele viole!lle de vânătoare, ca cea de pe relieful nostru. Relieful acesta se inte.: 
grează astfel îrur'o serie generală, de 'Caracter pur decorativ, a artei aulice.}), fărn să 

aibă nimic a face c.u reprezentarea de caracter religios:fU!Jerar a eroului c.îliiref trac„ 
ln,sotită adesea de o inscripţie dedicatorie. 

D1 I Cantacuzino observ ii pe relief, şi d"sa, . un detaliu care nu se potriveşte cu 
interpretarea _pe. care o dii pruncului căl.'îr<,>,/ . Anume ele-taliul c.'î acest cli15rel e. îna,, 
.ripat. Dar, consecvent ideii d..sale preconcepute că se afL.'1 în• faţa cavalerului trac, în„ 
-cearc.'i s5 înl.ilure diftcullatea prin amuzanta af.irn,atie, cil aripile res_pgcfive s~ml „o 
particularitate" a celiefului de la Constanfa (p. 4), Deci iată, în sfârşii, şi o efigie în, 
aripată a cavalerulu.i trac, pe care p,ân.'i acum toată lume@ î1 evnoştea făr.'i aripi, dol!r 

cu o hlamid.'i fluturând în vâni J Cu metoda ae<!asla, proprie di (~tantismului d•sale 
.archeologic, d4 Cantacuzino ar putea s.'i mlireasc.'î I.a infiniti reperforiul de reprezen,. 
t~ri ale cavalerului trac: n'ar avea decât s·o· aplke t11turor, sceitelor în car~ apar c5l5: 

·refi, cu sau făr.'i ariP,i. 
Prin articolul d"sale d. Cantacuzino a făcui şf.iinjei serviciul de a publica foto„ 

,grafia interesantului relief de la Conslanfa şi de a,i prezenta dimensiunile şi împre.
ur.'idle descoperirii, lucru pentru care. erau suficiente cele.· z«e rânduri de la începutul 
primei pagini. Restul articolului e făr,'i nici un .folos pentru nimeni, Studiul compe,, 
tent şi amiinunfit r.'îmâne îneii a se scrie„ 

1) Spre documentare, ne m,'îrginim a„i aminti autorului numai o bibliografie 
~lementar.'î, spicuită la iuţeal.'î; M. Collignon, Cupido, în Saglio, Did. des anfiquites 
grecqu-es el rom., I, p. I 608 sq. ~ R. Cagnat ~ V. Chapot, Manual d'-archeo/. rom., 
II, Paris 1920, p. 61 sq., în afar.'î de De Clarac, Musee de scuipJure, 11, pl. 184, 

187, 188, 190 etc. şi deK. O.MîiUer, Denkmăler der allen K.unsl, Gottir,gen 1854, 
-pl. LI-LV. In De. C!arac /oe. cil., pi. 184 şi 188 se pot vedea scene de ,vânăt.oare. 

<u amoraşi, foarte .asem.'înJtoare cu cea de pe relieful de la Constanţa. 
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1n treacăt notăm şi afirmafia de la _pag. ~. luată după Ka!inka, anume că· 

arborele de pe unul din "liefurile eroului frac, găsii în Bulgaria, ar fi un .,portocal" .. 
E lucru general $1iul că podocalul nu se eunoşka în lumea greco ... romană şi că a, 
fost adus în Europa în evul mediu, din India şi din Extremul O,rient, pe de o parte
prin intermediul Arabilor, ge de alia prîn al Portughezilor. A.limirueri ni s'ar putea· 
spune cum se numia po.rll)Calul _pe greceşte sau pe latina clasică? 

Radu, Vulpe 
* 

"' fo 

c. C. G'iure.scu. i Despre V/ahfa Asaneşfilor (în lucrările Jnslil. de geogr. ab 
Universu. Cluj voi. IV, 1928-Z9, pag: 109-tZ'4),l 

ierna principală a acestui articol este determinarea Jeritoriului denumii „ Va"" 
labia lui A.san", de unde a izbucnit revolta de.la 1186. 

După D. Onpiul, Valahia Asaneştilo,r ar fi fost intre Dunăre şi Carpaţi. 
A. D. Xeno.pol n,are o ideie precisă asupra aşezării acestei Valahii, căci îm 

vol. lll din Jsforia Românilor crede cij acest nume se c1plică întregului imperiu at 
Ăsaneşlilor, iar în voi. II afir,mă că le{iforiul dirure Dunăre şi Balcani, adică nucleul 
imperiulut n,a purtai nici odală numele de Valahia. 

D„l N. Iorga afirmă că revOlla A.saneşlilor a pomiJ din munlii Pindului şr 
că pairi@ Asaneştilor ar fi Tbessalia. 

D ... t C. C. Giurescu reia această cbesliune, ca să ajungă la concluzia că : 
.i) ,,.răscoala A.saneşliloţ a pornii din muntele' (s\c) Raemus (Bakan), iar nu: 

dmP~; • 

b) ,,prm Vlahia lui Asan Jrebue să înjelegem muntele (sic) Balcan, dela !YI.. 
Nel;lgră până în $erbia. \falahii locui;iu amândouă v"-1'.santurile aceslui munte (sic), 
înlim:ându-=-se spre miază noaple până la Dunăre. Esle inexacJă deci af1Cmatia că în, 
Moesia n' ar fi Locuii nici odată R~mânii în evuI..-mediu, după cum fot inexactă e 
afirmafia că prin Valahia lui Asan trebuie să infelegem finului din stânga Dunărei; 
adică Ţara Românească" (p, 122). 

~aterni.t-alea acestor 1,oncluzii, sus finule cu iz:Moarele. acelei vremi, însă aparfine ·· 
nu d,,foi C, C. Giurescu, ci, pe câl ştim noi, unui oarecare geograf 1:?are, de sigur, 
fiind geograf, chi11r dacă rest11bileştr. un adevăr isJoric, probabil ci:î nu poate fl luat· 
în con!;iderare de un. istoric. Iată concluziile acesJui geograf (-vezi Arhiva Dobrogei: 
1919, ll. : 

a) ,..Trebuie sa stabilim că semnalul răscoalei înpolriya Bizaruinilor n"a pornii, 
din Rhodope ca să se întindă ~i în 'nordul Balcanilor, ci a pornii din pă,r/ile romă,;• 
neşfi a/e &Jgariei răsăritene, ca să se întindă mai târziu şi la Românii dela Slrumifa 
şi Rhodope" {p<!g. 26). 

b} ,, Valahia .Asaniziler, ... e1a intre B.alca.ni şi gurile Dunării" (pag. 24). 
„La incepuf siăpânirea Asanh:ilor s'a limiiat numai' asupra acesiei Zagore 

şi asupra J)9(lişului răsJriiean ce se lasă pănlrin Dunăre. Celăfile marilime precum: 
Cons/an/a, Var na şi celalalfe mai meridionale:erau in stăpânirea Bizantinilor(§ ,06) ; . 
de asemene;; şi părţile apusene ale Bulgariei, cu Solia" tpag. i27} • 

• Asanizii, ca "'Români şi slăpâni pesle Vlahia lor din/re Dunăre, Mare şii 
Balcanii' răsărileni, voiau să cuceteaseă dela Bizanlini şi părţile apusene ale Bui= 
gariei, adică cele din spre Solia, pe care incă nu le slăpâniau, pl'ecum şi păr(ile· 

• 
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mai meridionale, spre Macedonia ţi as/Fel să JnJemeeze o domnie „precum a fost · 
odinioară"' (pag. 28). 

E dar, deci, că tema d:(ui C. C. Giurescu a mai fost tratată cu exact ace= 
leaşi două concluzii şi cu aceleaşi izvoare principale de altcioev.a, cu 12 ani înaintea, 
d"sale, Asemănările mtrg şi mai departe, p.ânii şi în uoele aprecieri şi consideraţii,. 
care lU'ată factura de cugetare a geQgrafului. Deosebirea - singura - stă în aceea că„ 
pe când numitul geograf susfioe că stăpânirea lui Asao ou cuprinde<! lâ început;, 
decât Valahia sa, adeca jumătatea de Iăsărit a Bulgariei dintre Bakaoi şi Dunăre, 

la care .s'a adăogat mai apoi şi Dobrogea, şi numai .mai târziu şi părjile occidentale 
(care acestea, îo izv.oarele vremii nu se ou~c Valahia, ci Bulgaria, după cum vom 
arăta mai jos), - d-=sa q;ede că „p,eio "\l'alahi<1, lui han trebue să întekgem mun~ 
lele (sic) Balcao, de!~ M. Neagră până în Serbi.a~ De ce? Fiindcă "Valahii locuia1,1 
amândouă 11ersantllfile acestui munte {sie}, .întiozâodu.,.se &pre miazăiooaple până la. 
Dunăre". Dar Valahii locuiau pe vreoi,ea aceea şi mai di,parle, până la Adriatica, 
iar la Sud până în Macedonia şi E9ir şi •.. unul e punctul de vedere etnografic şi, 

aliul e punctul de ve.dere istorico;polilic. 
Rămâne deci de stabilit ce Jeriioriu in/elegeau izvoaFelţ sec. XII şi XIII prin 

numele de Valahia lui Asan ? • 
Iată un iivor care priveşte acesl teritoriu dinspre nord: descriere11: călătoriei că .. · 

Jugărului Rubruquis la Tătari, în anul 1253, deci înt~'o v.rem"'e când nume-le de Va; 
lahia lui Asao se fixase bine 1n nomenclatura terit0riilor. Io înşirarea tări!or, căh.1-"'· 
g.ărul păslrează. ordinea succesiunii lor în spatiu faţă de ,locul de uocle el vorbeşte, 

sau scrie, sal) face afirmările 'sale. Iată- ce;,5crie, Ruqru,quis.: 

„e/iam ultra Danubium versus Conslantin.opolim, Valakia quae _est terra 
A.ssani, el Minor Bulgaria ... " _plătesc lribut Tătarilor. Deci avem aci 2 teritorii deo.:o 
sebite: a) unul e Valahia lui Asan, dela gurile Dunărei spt~ sud, în dlrectia Con„ 
slaotinopolei şi b) aliul Bulgaria mică (în deosebire de Bulgaria mare dela Volga). 
Până unde se întindea spre S. Valahia lui Asa'o? De sigur, până la. hot-arul im„ 

. periului bizaolin, care era 4odeva (:fără pr.ecisiuoea actuală) dincolo de sau chiar la 
clisurile Balcanilor. Dar SRre W? Din Rubruquis nu putem scoate nici o cen'ctuzie. 
~<\tât puiem deduce, că Minor Bulgaria trebuia s·ă fle mai spre West, căci spre S. 
ou avea loc. Sau, dacă ar fi s'o căutlim mai spre '5ud, atunci ar .trebui să limităm 
Vajahia lui Asao numai la Dobrogea, ceeace nici noi, nici .d"l G:iurescu n'o putem 
face şi .nici ceielaltt iz\(oare ale vremii nu ne permit a o face, 

2) Iată un al doilea izvor, car.e priveşte Valahia Asaneştilor din spre Sud : . 
este Geoffroy de Ville/iardouin, un contemporan' al epopeii A.sanide. E! p·omeneşte 
o lară „lerr,e de Blacky.e" (p. 288); de un rege al acestei fări: ,Joha11IJiS. gui eslbi/ · 
roi de Blaguie'' (p, 287) şi cle un „m::>nlagne de Ja Blaquie" (p. 1Ş9)., piin care. în: 
te!ege, în acest pasaj, Balcanii din r~iunea ora.şului Elin(= Elena, nu „Eului \ cum 
redă greşi't d~I Giurescu în nota 5 pag. 118). Cronicarul face: a_poi - în alt pasaj -
deosebire cl;µă, chiar în titlul lui Ionită1 înlre cele 2 teritorii: ';/alahia şi Bulgaria : 
~Et Iohannîs li rois de B1aguie el de Bougrie.,." Deci, dacă Balcanii pela 0raşul 1 

Elena sunt "moolagoe de la Blackye, înseamnă di şi teritoriul dela aceşti muati spre 
nord sun! Vlahia. Unde rămâne atunci Bulgaria? De siguF-, în părtile dinspre Vest. 
Până acum insă este 'Clar, după aceste două izvoare, că Viahia esie cuprin"Să inire
ţ;uri/ţ: Dunărei şi Balcani, dar nu este clar până unde se întindea spr.e Ves/. 

3) Iată şi un al treilea lzvor, care priveşte Valahia Asaneştilor dip spre Vesli. 
ş1 care poate preciza, înt/o m.ăsurli, concluzia noastră : esteA.nsâertus, cronicarul~"" 
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ipediţie i aruciate a lui F rederic Barbarossa, un alt contemperan al epopeii Asaniâe. 
El scrie : ,,Praelerea Bulgariae in maxima parfe, ae versus Danubium quousgue 
mare influil, quidam Kalopefrus Flathus ei frilfer ejus Crasiianus cum subdilis 'f la1 

chis lyrănnyzabai". De unde scrie acesre rânduri Ansber.tus ? De pe drumul Bel" 
gcad„Niş spre Sofia, deci din imediata vtcinătate vesficli ·a Bulgariei ~duale. An5" 
bertus distinge şi el foarte clar cele 2 teritori i stăpânite de Asaneşti, pe care le înşiră 
':în .Jrdinea aşe-zării lor :,pali ale fală de locul unde se găsi a scriitorul ; 1) cea mai 
mare parte a Bulgariei şi 2~ un Jeritoriu mai depăriaf; spre Dunăre, acolo unde se 
Vilrsă m mare, şi pe care nuid numeşle Bulgarie. Atunci care. putea fi această .,,cea 
mai mare parte a Bulgari.ei? De sig_ur, regiunea ce .se întindea din apropiere a dru, 
mului pe care se aflau în acel momecif al povestirii crucialii, căiră răsărit, până 

,unde1va (precis nu 'ştim), unde începea ait -teritoriu (Vlahia celorlalfi scriitori, care nu 
,era Bulgarie). Credem că e dar. 

Pasagiul din Roberl. de CJary ; "Or est Commaine une lerre gui mar€hisl 
.a Blakie". coroborat cu pasagiul din Rubruquis, arată că'n acea vreme leriloriul dela 
Nordul Dunărei se numia Cumania, iar nu Vlahia. 

Invinuir.ea d,lui .C. C. Giurescu că „Brăfescu n'are dreptate când spu'ne că 
grosu! Valahilor lui Ionită îl f-ermau Românii din Dobrogea", este pur şi simplu 
,gratuită, căci Brătescu ·n'a afirmat nidicri acest lucru (am dori să ni se dea pasajul I) 
şi ea îşi poa_te avea explicarea în oarncare fişe greşite_ şi nu îndeaj.uns de controlate, 
Şi cu atât mai ciudată esfe această învinuire, cu cât îns~i d~l Giurescu citează din 
Brăiescu următorul pasaj în · nota 2 dela pag. 112 ; ,.Grosul Valahîloi:· lui Pelru şi 

Asan ii kumau Românii din Dobrogea, rlsărilul Bulgariei şi dela disurile Ba/ca, 
niJor". Deci nu numai din Debrogea ! Probabil îns·ă ca era necuară. această învi,,,. 
nuire (chiar gralui#i;) {şi noi ne;,am obişnuit de o bucală de vreme cu asemen',!a com.
l)limente) peoiru a da cititor.ului. iluzia originalitătii studiului tipărit. Noi fetuşi, şi aşa, 
ne bucurăm că lin. tânăr istoric a socotii modestul nostru studiu vrednic de a fi oferit, 
sub o formă c~a mai amplificată, ca omagiu unui geograf, care cunoaşte, de sigur 
.şi munţa noastră. 

' C~ BrăJescu 
* " . 

O. Tafrali: Les Tupmli de Callâtis; în ,,Arta şi Arneologia"',, an. I. fasc, 
2 (1928}. p. 23-53 ; BucUreşti, Cartea RoC11ânească, 1928. 

1n jurul Mangalie~ până la io- 15 km., sunt o maltime de tumuli (movile) 
.cari formează obiectul studiului d"lui rafrali. Nu suni naturali, ci constrnili de om 
,din pământ negru .deasupra, iar spre bază din strate de luf galben,, consolidate cu 
strate de piatră. La unii din aceşli tumuli, d,,csa a fă'cut o serie ae:săp}ituri, care [.,.au 
dus la concll!zia că ei apartin la deuă mari categorii : I) lucrări de apărare şi 2) 

morminte. 
L Grupul de_ Jumuli din directia Ghe.rengic şi Ăccilar, la 3 kil)., tţl. V. de 

Mangalia, formează un sistem defensiv pentru un eventual atac dinspre Gclatea Cal..
latis, A.ici se at:lă şi tumuli naturali, însă amenajafi de ,oameni în scopul amintit. Alti 
tumuli, fiică legătură cu sistemul ·d.e apărare, confineau morminte. Doi din cei patru 
tumuli defensivi în cari s'au făcut săp.ăiuri, contine-au lfftne ceramice, silexuri, săgeli 
<le nl.ţtil dinfr'o epocă greaaă sau gre,co,romană, un inel, un cercel, vase roşii fine• 
resturi de pahare antic~. o monedă de bronz, prababil romană, etc. Aceasta însem• 
nează că sîstemul acesta de lumuli defen:.ivi esJe dintre epo~ă greacă apropiată, sa~ 
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greto„romană i în orice cai, nu esJe mai vechiu decât ~alea Callatis, de teama căreia 
barbarii, cari slăpâniau acesl finul, au fost nevoiţi să„şi creeze acest mijloc de apărare. 

2. Tumulii funerari, cercetaţi de 9,;J T ., apaiţin la diferite ep·°'!e şi popoare. Ei 
serviau pentnt înhumare. In1r' unul s'a găsit şi practica incineraţiei. 

Pe baza materialulµi arheologic; găsii, autorul crede c;ă aceşti barba;i stăpânitori 
lângă Callatis, cari au ridicai tumulii, suni Scifii, iar sculpturile primitiv<? aparfin .ar# 
fiştilor nationali scifi, nu B:recilor, G:um se cons!ală pentru alte morrninle, ca cele din 
Rusia , de la Solokha. 

Dan Iliescu 
• 

" n 

.O. Tafrali : Ea Cite ponlique de C<1Jlaiis - reQherches et fouilles ; în Aria 
şi Arheologia, an. I, f. I (l92T), p. 17 ~15; Bucrur~şti, Cartea Românească. 

Făcând cercetări la fafa locµlui şi folosind şi o bog11ta liletalură istorico.,.ar„ 
heologic'ă, -0...t Tafrali înfăfişează trecutul cetătii greceşti Callatis, dela Mangalia, sub 
diferite aseecle: istoric, cuUural, economic, ,politic, artistic şi religios. 

Sunt aici o mul~me de martori ai vechei şi înfloritoarei civilizaţii ca!atiene: 
ruine ale zidului înconjurător, ale templelor şi edifi:ciilor publice din diferite epoce şi 
de diferite stiluri {doric, ionic, corinfic, .roman), ale teatrului şi băilor, apoi resturi sau 
vase întregi din ceramica grecească, inscripfii, monede, pufuri, morminte. ele. 

Callatis era o colonie -dorică, a Heraclei Pontului, 'inteme'iată pe vreme.a · r<1.
gelui mace<lenean A.mynlas ('560-492 a. H.) şi inconjurală cu ziduri intr'o epocă 

ce nu se poale preciza. Scriitorii antici ne~ prezintă <!a pe, una din cele mai îr1sem, 
nate colonii ale Pontului Stâng. Plinins S{>Une că înai nle se numfa ,2J:ce/vetis. 

Callatis a avu.I ideia şi conducerea uniunii celor cinci cetăJi greceş,1i dobros· 
gene:Pe11la{>olis, Ea conduce revolta acestor cetăji în anul 313 a. f-1., aliate cu Tracii 
âin Dobrogea, cu Scifii de peste Dunăre şi- cu Antigen, iill{>otriva lui Lisymach .. 
Fiind curând izoiată, ea infrurilă ani dqirândul, "3sediul lui Li.symach, lntre anii 
305-302 o găsim in puterea acestuia. Răsboiul a slăbit.so mult. O _par~din cetăfeni 
au fost Devoiti să se refugie~ în regatul lui Eumelos din Crimeea, ca e le dădu un 
oraş, Proa şi le distribui pământuri în câmp (ceeace întăreşte părerea d„lui Vulpe 
că şi la Callatis colonişlii mm1cia.u direcl p'ămâiltul), Duplt moartea lui Lisymach, 
Callatis îşi recapătă libertalea. Un răsboiu cu Bizantinii, la 260 a. H., a slăbit"o 
înfr'alât, în cât nu s'a mai putut ridica la strălucirea de odinioară. Locul j„l ia Torni,, 
centrul Pentapo!ei şi reşedinfa Pontarchului. In vremea lui Mithridate o aflăm sub 
influenta acesaua; apoi curând, sub stăpânire romană. Inscriptiile vremii vorbesc de 
ttn bello Callatino şi de solda!i romani aici. Ea continuă să aibo1: relafii comerciale 
şi culturale cu multe oraşe" greceşti. 

In evul mediu nu se mai vorbeşte de Callatis. In hărjile sec. 17 -1.S, în locul 
ci se află Pangalia (Mangalia), nume venii dela- Tătarii Mang-dli <lin Crimeea. 
Totuşi, eraşul a persistai, dovadă numeroasele pujuri antice folosite şi azi. 

Evliia·,.-Celebi, pela jumătatea sec: 17, ne dă infonnalii prefioase cu p,rivire la. 
înfă!işarea oraşului, {>Opulafie, starea cuUura!ă şi economică, organizarea administrativă, 
Tot el mai spune că cetatea a fost distrusă la 1592, sub Baiazid, fiindcă a opus rezistentă„ 

Partea a doua a studiului o formează o setie de disculiuni asupra ,unei părfÎI 

din materialul arheologic dela Callatis, 1n spetial inscripf1i, unele inediii::. 
Dan Iliescu 

* 
.Aoakle Dobrogei" Xll, l9,3l 20, 
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Radu Vulpe: CallaJir,-yovestea unei vechi cetăţi elene dia Dobr~ea; în 
Viaţa Româneasc:i'' din Iaşi, an. XXIII (193,1), p. 251-250. 

Dintre coloniile greceşti din Dobrogea,· Callatis a avut cel· mai int~esant trecut. 
A. fost întemeiata pela 570 a. H. de colonişti din [-letacleea P(.)11/ic,1 - pe ţărmyl 

nordic al Asiei Mici, unde e azi oraşul Eregli - ea însăşi colonie a Me,~arei. Cal-" 
latis era singura col.mie doricl depe tlrmul Pontului St~ng. Histria, Torni, Diony..
sopolis şi Odessos erau colonii rnilesiene, ionice. 

Limanul Matigalia, la gura căruia i;'au aşezat Oallatienii, purta numele gefk 
Cetbalis; aceşfia 1.-au schimbat în acela de Callatis, în amintitea râului Calis din 
patria lor de c-.cigină1 dând aces1 nnme şi oraşului. 

Condiţiunile ieografice ţrau nefavorabile aici, lipseau fortificafii n.;1turale, un 
port natural, regiunea din jur ·era ·saracă şi .slab pop1,1laro, Lqcurile mai bune fose.seră 
dinainte ocµpate de lYiilesieni. Singuri şi„au construit .ziduri puternice de apărare şi 

portul destul de mare: Un fapt interesant e ca „muncesc direct" pământul din jurul 
cetăţii şi ,,fac din el unul din cele mai căutate grânare ale Dobrogei". De aceea em: 
blema ,ora.şului era spicat de grâu. Io scurt timp, Callatis freee înaintea celorlalte 
cetăfi greceşti cdobrogene, din punct de vedere economie, politic şi cultural. 

. ~ 

ln anul 313 a. Cr. ea este în fruntea cetăfilor din Dobrogea, coalizate împotriva 
lt1i Lysimach. Reuşeşte să atragă în alianţă pe dinaştii traci din vecinătate şi:pe $citii de 
peste Dunăre. Toti aveau sa lupte aJaturi de Antigon, rivalul lui Lysimacl1. A.cesta 
însă reuşeşte curând sa înfrângă pe fiecare dintr-e aliaţi, iar Callatis este iz,0lata şi 

asediata. După 6 ani , încă rezisfa lui L ysimach ; dar în anul 302 o găsim în puterea 
acestuia. De pe urma aeestui războiu tşi pieme pentru totdeauna prestigiul politic. ln 
anul 260 a. Cr. îocearcl, în 'tovJirăşia Histriej, să ani:xei.e q:tatea Ton1i cu teritoriul 
ei. lntervenfia B_yczanfului e fatală Callatidei. Tomi îi ia înainte. După aceea, invaziile 
dese ale barbarilor cle peste Dunăre şi pirafii cari stăpâniau Marea Neagră adue mari 
pierderi coloniei şi o silesc sa accepte, pe rând, autoritatea lui Mithritlate, Buerebista, 
apoi a Romanilor, cari să..,i asigure liniştea din partea Barbarilor. Sub Romani, ajung~ 
din nou la u situaţie înfloritoare din punct de vedere economic şi cu.ltural. Invaiiile 
barbare care urma di o slăbiră din nou ; o cucerire slavă sau avară, urmata de in.
cendiu1 o distrnse defln itîv. 

Se reînfiintează în epoca Bizantinilor cu Burnele de azi, Mangalia, e;ăreia Ge: 
novezii îi dau o înflorire trecătoare. în sec. 13-14. 'Sub turci degide ş i abia aii a 
început să-<şi revie. • Dan Iliescu 

L P-opescu..-Spineni ~ Sur /'origine elnigue de . Tur,fmien - communic,atîan faite 
au 3.,,e Congres d'f:tudes Byzantines, Atheoes, 1930; 12 pag. in so. 

la 162@, istoricul german Alemannus publj.că, pentru prima oară, [r,ioria sacrli 
a h)i Procop din Cesllreea, contimporan cu Justinian. ln prefaţa şi câteva note, spri: 
jinit pe Vita Ju"S/il]fani a lui Theofil, A.lemannus aflrmă ca Justinian era Slav. De 
atunci, loji istoricii au fosf- şi încă mai sunt utJii de această părer.e . 

Primul care a pus><o la îndoiala a fost Tomasehek (1874). Istoricul englez J. 
Btyce (1887) spune ca isvorul acestor' note ar fi un manuscris aL romanticului episcop 
sârb· 1van Tomco Mmavic, dela începutul sec. 17. Tot I..ian a mai încercat să arafo 
ciî Habsburgiî sunt descendenfi ai lui Coostaoiio c;el Mare, Istoricii slavi Jirecek şi 
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.Jagic suslin părerea lui Bcy~. ,;1dăugând c:ă &!avizarea nutnefor familiei imperiale s'ar 
<iatori imaginafici unor savanti slavonii. Acelaş lucru afirmă rusul Vasiljev, apoi 
Krumbacher, Ch. Diehl. O părere neserioasă e a t\rtglezului Gibon.(1T8.9), care credE: 
că Justinian era anglo„saxon, ~ numele primitiv Upcigt. 

Asupra originii lui J ustinian găsim <late în operele contimporanilor săi, sau 
aproape contempc,rani .• Insuşi Justinian, în prefata Novetei XI, spune că patria sa 
este J)acia Mediter-ranee (între Sco{.),lit„Scuri, Naisus„Niş şi Serdica..-Soflij). Procop 
,din Cesarel}a predzea:ă că Justinian s'a născut în salul Tauresium, lângă Bede .. 

riana. Ioan din Anliochia spune că Bederiana era lângă Naisus. E sigur, deci, că 
patria lui J ustînian e în Serbia meridională de aţi, 1ntre Niş şi Scoplie. I.n pri vin ta 
originii, Procop din Cesareea, Ioan .Malalas şi Chronicon Pascale afirmă că Justinian 

' .:ra Trac, ca şi strămoşii săi. Fiind Trac şi originar din Dada Mediterraneea, tr~buie 
admis Gă era de origină traco.=dacă. 

Dan llîescu 

Dr, Nicolae Ulmeanu.: Băi1e Tekirgllio/ .. Sat; 68 p. in 82 i Constar1f.a, tip. 
Albania, l 925. 

Ăceast~ staJiune balneară se găseşte lângă lacul Tekirghiol, în partea de N. V. 
a lacului. »N1,1meroase "Vile şi !u~teluri în stafiune şi _chiar în sat, pentru toate pun„ 
gilc şi siluatiunilc sociale, pot adăposti până la l O.OOO de vizitatori. O piaţă bogată 

şi mult mai ieftină ca la oraşe, alimentată zilnic de loeuitorii <lin s-.it şi negustorii ,, 
sfabili şi ambulanfi, fabrici de brânzefuti, reslaurcante de lux şi .populare, lă{)tării, mu=-
z,ci, orhestre, îndestulează şi animează stafi unea. Pentru băi reci cu nomol şi băi âe 
soare, este o instalaţie destul de bună pe marginea lac1,1h,1i, cele Ci\lde se fac în zece 
.stabilimente destul tk hi ne instalate, dar aboolvt foŞlf: li-p,site: de săli de ~sudaf}e şi 
.masaj, l4cru c.are jlr fi dee cel mai marc folos". Ceeace. e trist, e că vin a1c1 m~ll i 
v~itatori netrimişi de medici; iar dinire cei trimişi, mulfi îşi fac cura fără nicio 
prescripjie meoicală. 

Datorită sltuatiei geografice - mai departe de mar.e şi deci mai &:rilă de cu.
reniul puternic al mării, umed şi p~trunzător - ., principala specialiiare a ;rcesfe'j st,1=
Jiuni va lî a/er:fiunile cu· indiea/iuni de băi calde. Lacul şi stafiunea se bucură de 
toate avantaiele climatului marin: stabilitate termică mare, aer umed, răcoros şi sa=
turat de oxigen, presh'.m-e atmosferică ridicată şi starea higrometrica invariabilă în lim, 
pul sezonului. Aerul e încărcat cu substanfe radioactive. 

Lacul are, forma unui triunghiu cu baza spre mare. Suprafata lui este de 1131 
ha,1) cu e adâncime. până la 20 m.ll) ; fundul e l;'ulin cuno5€ut şi se crede eă are I 
isvoare ciowro"'sodice şi chiar te~alc ~). Apa are densitatea 1,055.2 la 150 €, e 
foarte mineralizată (doruratli=-sodică eontentrată, bromurală şi magneiia~). Un littu 
de apă contine 72,1'314 gr. săruri: 

1) De fap1. 1232. 
2) De fapt, numai 10 m. ,, 
3) Probabil, aul9rul nu cu11oaşte lucrarea d:Jui R. ~ascu : Cercetări prnlimi" 

nare asupra lacului Teehirghiol (An. Inst. Ge-01. Rom., voi. IV, fasc;. I, 1910, pag, 
·63 şi, urm.), unde se dau .cunoştinle suficien e asul'ra fundului. 
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(după Dr. N. Ulmeaou) : 

Clorură de sodiu • • • 55 gr. 3972 
., • potasiu • . 2 „ 0046 
• " amo:niu • . O • 0036 
., ., magneziu • 4 „ 4689 

Bromura di magneziu O „ 1357 
Nitrat de sodiu -O " 0052 
Sulfat de magneziu • 8 „ 1497 

" ~ calciu • • • O „ 6001 
Carbonat de magneziu • O ~ 0027 
Oxid de fier • • • • . O „ 02-08 
Oxid de aluminiu • • , O gr. 0208 
Silice • • . . · · • O „ 0072 
Anhidridă liberă sau semi..- · 

carbpnată • t • • • • O „ 284J 
Hidrogen sulfurat urme , 
Materii organice circa . . O • 5960 

Dup.â Anuarul Inst. Geologic, voi. r, 
f~sc. 3, pag. 391-3~: 

Clorură de sodiu ... -75 gr. 5Jf3 
Sulfat " • . 9 • 7107 

n • " ou:'gneziu 1 „ 1625 
,, • • caldu ~ • O ,,. 932(> 

Contine dar în can/ilate mare: clor. anhidridă sulfurică, :Sodiu, magneiiu, po•· 
tasiu ; 1n canlifafe mică: calciu, aluminiu, (er, amoniu, brom; anhidrid~ carbonică, 
s\licid(. azotică, hidrogto sulfurat. Subsfan.fe elecfrc>"pozi/ive: oxid de.Na, K, Amoniu, . . 
Mg, Ca, Ăl, Fe ; svf>S!anfe elecfumegafive: C!, Br, Anhidridă sulf., carbonică, ni"' 
lrică, silicică. Apa minerală din lacul Tekifgl,iol e mai bogată ffl,5ăruri. deciil oricare • 
apă si.milară din, /ară şi muli tnlU mineralizată dei;ii a oricărei sfa/iu11i de băi de 
nomo/ din Europa. E de 4 ori .mai sărată ca apa mării şi de 22 gri mai b-ogafă 1n 
brom. De. remarcat: stabili/alea fn compoziţia cliimicl şi uniformitatea densil.ifii la 
orice adâncim«. 

Nomolul s« formeaz.ă prin fermentarea unor animakl mici Jji a algelor care 
li:'ăesc îo apa lacului. Ca 1rnimale t~ăiesc ; pro.toz:oare din specia ·CJiamydomon/1$ 
Dunali, care colorează apa în galben„verz.ui şi un crusfaceu phyllopod, rndimenlar, 
Artemia salil1a; iar ca plante, alge din specia Cladopliora cristalina, fdame.ole sub.
tiri, dese, verzi, în canlilă)i emj;~e. ia care se desvoltă al)imalculele prQJozoare. fo 
nomol e larva dipterului Cliinmomus {după dr. Frangopol şi: Oscilarele verzi, Dia: 
Jomeele, Anghilul{r;Jele, {nfuzoriile, în apă şi mai ales în nomol). bio larvele unor 
specii ies nişte musculiţe care Jrăiesc pe suprafata algelor, formând un strai negru 
considerabil. Din cauza căldurii ve,cii, algele şi aoimakulel.e mor şi fermentează sub 
influenta unor bacterii incolore (genul Beggiafoa, specia ros(')')persidna) sau s1,1lfo_,, 
roase <·otorafe (genul Mictococcus Chrom.atium), care; sunt în cantităti enorme, 
dând nomolului în formalie culoafea şerbelulul de smeură. Spre toamnă, maşsa de 
alge şi animakule aral.ă al! aspect şi compozitie : suprafa)'ă Jl:ez;intă o colo.are albi..
cioasă înHîrită de sărurile care o 1mbibă 1 dedesubt, o mas.sl omogena neagră.-ver..

iuie până la 50 cm., ca .o pomadă negr.icieaşă, upsuroasă, con)inută înlr'o rejea fină 
formată din filameniele algelor. Sub acesi strat se văd filamec\iele: algelor aproape 
neatinse de proeesul d.e formentc!fie, aderând de pietrele ·din fundul Jacului. Vâhlurile 
şi valurite desprind pa-chete mari <lin acest nomol viu, depunându.,.[ pe fund, unde 

îşi continuă evoh,1fia. Nomolul e c~rat apro<1pe fo.t de curenti 1o ba.sinul dinspre sat 
(în fo.tindere de t':ira 8 ha), unde procesul de macerafiune e desăvârşit după 8 - t O 
luni. Toamna, stratul de .nomol oou_. de 5-15 cm, e galben.:ver:iui, mai difluenf, cu 
urme d". fibre de alge şi aoimalcule. Sub el vine- un strai ele 10 -1 $ cm. negru iJ1.
tens, omogen, cu reflex <1lbăstrui, gelatitfos, compad. Âpoî al treilea str~! păstos, 
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negru mal, mai grim,ulos. In vară, primul strat ate c11raderele celui subfacent ; în doi 
ani toate strat1,1rile: ajung la forma desăvârşită. • 

Nomolul lacului are calitatea de a s4: regenera : u,n nomol_ sieriliz.al la 12(1) 
C. - dacă i se adaugă o mk:ă canlifale de nomol negru (de Fotma/ie recentă, ne.: 
·sterilital, pr0aspăl scos din lac, - işi r.ecapălă calilăfile /erapeufk:e. Deacua o can .. 
~itate de nomol se 1nfre:buinţează de mai mhlte ori, dupi fiecare intrebui~jare vărsân" 
dtl"'se în basinul lacului pentru a se: regenera. 

Lacul are mari rezerve: de nomol: nomol negru. 1656 mii. kg .. pe o sup-rafajă 
de 55'2. ha şi o grosime de circa 25 elfi., iar nomol cafeniu. 6812 mii, kg, pe o 
suprafafS de 841 ha şi o gresime de circa 54 cm. Cantita~a de nomol dintr'un an 
poate tî utilizatli l Q ani, după care: se mineralizează, î,şi pierde calităţile terapeutice:, 
1110<1re; La noi se: foloseşte: numai nemolul negru, proaspăt. ce:e:ace: este un lux pe: 
care: nu şi.-1 poate permite- nicio staţiune balneară din lume:. 

D„rut M. Georgescu, făcând analiza nom6lului, dă următoarele .date: ; 

1000 gr. nomol umed con/ine: 

Apă şi substante volaiile 300 gr. 300 Hidrogen sulfurat 
Substanfe: organice: • . . 181 „ 400 Acid carbonic 

anorganice: fixe: 518 • 300 Hiârocarbure uşoare 

I 
l 

în cantitate: 
mică şi. 

variabilă' 

!OOO păr# nomol uscat, la J 1So, con/ine : 

Subsianfe solubile îh apă : 

.Clorură de sodiu . . 62,85830 
• " potasiu . 2,42310 
" ,, magneziu. 9,673SO 

Bromură de: magneziu 0,03371 
. Sulfat .. .. 2,69825 

.. ,, caki•i 0.59967' 
C.)rbonat „ 

" 
• ,, magneziu 

4,531407 
0,17696 

C.arbonat acid de: amoniu . 
Si lice: . • • . • • . • . 
Oxid de: fer şi ·aluminiu . 
Azotat de: amoniu • . • • • 
Subsi. organice:. acizi volatili, pierderi etc . 
Hidrogen sulfurat liber • . • • • • • 
,A:nbidridă carb. liberli° şi semicombioată 

Substan/e itisolubile în apă : 

l:131J27 
0:00913 

urme: 

" 
3,34864 
o.rrooo 

10,53454 

Sulfat de: calciu (gips) greu so, Calciu (combinat cu acid carb., 
Iubii în ap5'. , . 10,95070 humic, silice:) , , . • 66,53820 

Si!ice • . . . • 442,40000 Magneziu (combinat cu acia 
Oxid de: alumink1 85,60000 • carb .• şi humic). • • • 
Oxid de: fer 8,91735 Subst. de: natura grăs. şi cerei 
S1.11fur·ă de fer . . 7,74169 Substanţe: re:zinease • • • • 

12,76870 
5,35000 
5,80000 

Fosfat de calciu • 3.0581 o Substante • orgţ, resturi de: 
plante:, piecd.e:ri de. • • '255,38066 

Aci:â organici : formic, butiri<::, oleic, p ropilic, ga !ic. 
Cu(,se: datoreşte e:ftcacitate:a terapeutică ·a apei minerale: din lacul Te:kirghio!? 

Puterea curativă a uaei ape minerale: se. explică prinir'un complex fiziao,chimic, în 
anumite co.ndiţiuni, nedete:rminaie: precis până azi, complex care s'ar J?ufea desfaa 
1n următoarele: e:le:me:n:te: disociaţiunea e:leciro.litică a sărurilor în ioni, pre:se:nta d< 
metale: şi gaze rare. starea coloidală a unor elemente: din fapele minerale, emanafiu" 
,oile radiife:re din ape şi din atmosfera isvon1lui mineral. rezistivitatea elic!rîcă, pr~ 
siunea osmo1t~, . termicitate:, mineralizare • 
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Din însum.area luluror energiilor din apele minerale rezuUă determinatiuni bio.-, 
legice din Cele mai interesante : proprietăti aţllianafilaclizante, activarea protoplasmer 
celWare (acfilme c1,1rativă), imuniiate gem;tală contra infectiunilor, actiuni comparabile
cu cele endocriniene ~i putere energe.lică vitală. 

Urmează apoi o serie, de indicafiuni asupra băilor calde Ctl nomol, reci .eu , ,, 

nomol, d.e nisip, de mare, d• SGate : peninJ care boale sunt recomandabilej cum lre= 
buiesc făcute, care suni efuctele lor ; conlraindicatiuni privitoare la băile calde cu 
nomol şi băile de so~re. Dan M. Iliescu 

* .. "' 
P; Bnjor; Noui €:011lribuJiuIJi 111 studiul biologiei lacului Tekirghiol; t 3 pag • 

.în so cu traducere franceză, în „Cohtributiuc{i botanice din Cluj1
', tom. I, fasc. 13 

(192Ş) ; Cluj, Cartea Româ!lească, 1930. 
lnaintea aparifiei unui studiu de ansamblu asupFa lacului îekirgbiol, al d.:lui 

.P. Bujor, d.:şa face, în Congresul 'naturaliştilor din :România, Jinut la Cluj îu 1928, 
comunicare, pe, care o reproducem în rezumai, asupra 'formării 11Jimolului <din 

lacul Tekirghiol. 
Prima analiză a apei lacului a fost făcu.tă la 1893, iar uUimil la 1927. lu 

;ieest interval densilatea 11pei a crescut dela 1,0552(1893), la 1,075 (1921'); a pierdut 

prin evaporare mai multă .apă decât a primii prin precipilatiuni almosferice şi din 
isvoare, din cauza climei dţ, siepă a Dobrogei, 

Culoarea galben=verzuie.•a .1pei dda suP.rafafa lacului e . datorită : a) unui fe„ 
nomen fizic : difractia luminii asupra particulelor în suspensie ; b) um1i fenomen 
~hîmic: pre.renta sărurilodn di.solufie; c) unor microorganisme (Clamydomo11as DuJJali 
sau Dunaliella), când se. găsesc în carilitate foarte mare, 

· Apa e. amară şi sărată şi, după analiza chimică, clorosodică magnezian~ 
concentra1ă. · 

Nimok,l e produsul unor transformări biochimice foarte complexe şi de lung.'î 
durată a sobslanfclor minerale şi organice din lac. E forn:iat din.tr'·o massă argiloasă 
şi marnoasă, amesJ<>,cală cu nisip foarte fin, la care se asociază elemenlul principal 

mineral~ant, în partea solubilă, ca clorura de sodiu, sulfatul de sodiu, clorura de
magneziu, sulfalul de magneziu şi apoi elementele secundare ţa clorura de potasiu şi 
sulfatul de ' calciu. Partea insolubilă în apă, dar solubilă în acid clorhydric, cuprinde 
<atbonaiul de calciu, de flec şi magneziu, sulfura de fkr şi foarte p,utini sulfafi şi 
silicaji. Pa,tea insolubilă, în acid clorbydric cuprinde aproape exclusiv nisip, silicafi 
şi oxizi de. aluminiu :şi fier. Sulful 1iber ţ. în mai mare cantila1e ( 11,25 gr.) decât 
în sulfure (l,2632 gr. în 3,4662 gr. sulfură de fi~r .şi sulfaJi (4,9 gr.). Materiile or, 

ganice sunt în mare canlilale, iar în acestea, subslantele humice sunt, relativ, putiae. 
Culoarea n.:agr.a . a nămolului e, dfuorită sulfurei · de fier, care î.nconjoară massa 

argiloasă. firele de nisip şi sfăr~mălurîle de plante şi animale (A.rlemia, larve de diplere, 
ouă de ,&.tfeynia, carapace âe Cipris ele). 

Nămolul mai contine. şi gaze , bydrogen sulfurai, add carbonic şi amoniac. EL 
are consistenta unei creme negre, unsuroasă la pipăi!, gust amar şi foarte sarai şi 

fuge uş.or printre deg~e. In contact cu aerul se oxidează uşor, devenind cafeniu şi 

Sf transformă în hydrat feros. 
Când nămolul e tânăr are aspecful negru.,.verzui din cauza plan.lelor (alge, 

bacierii)L cu miros tar~ dec hydrogen sulfurat (probă evidentă că mat~ria organică ia 
parte la fonnare~ nămoluh,1i s~b influenta microorganisme.tor). 
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~~supra formării hydrogenului sulfura! s'au emis 3" păreri : 
materiilor albuminoide; 2) prin 1educerea biologică a sulfaţilor ; 
.;ompuşilor sulfului su\> influenta hy<lrogenului în stare născândă. 

• 

a) prin .puliefacfia 
c) prin J"educerea 

Nămolul negru e foalle 1ăspândit pe suprafaţa globului, iar în jurul continen= 

lutui formează un cerc aproape conlinuu. 1n Mi!rea Neagră se găseşte asociat cu 
hydrogen sulfurai dela 24-0 m, în jos; în l-i1curile sărale şi golfurile din jurul ei, din 
Crimeea pânăla Bosfor ; în Marea Baltică, ,ee coasfa Danemarcei ; în Marea :Nor-..
dulut, pe coastele Olandei; apoi in fiordurile Norvegiei, în golful Napoli etc. · 

Păturile de nămol âepuse pe- fundul lacului infr:ă în constitujia scoarţei pă.

mântului, cum e nămolul cafeniu, de s~b cel negru, care s'a formal probabil pe când 

lacul era un golf. In lacul Tekirgkiol, nămolul s'a formal în două clape: când lacul 
era tânăr (eum e azi Agigea şi Budachi), fauna Şj mai ales flora fiind mai abun„ 
denie, pulr,efacţia restu1ilor animale şi vegetale e,:a foarJe intihsă; hidrogenul suJJ'urlll 
şi 11ămol11l s'au formal, I11 mare parfe. prin pulref'acţia acestor resluri sub inlluenfa 
/>aderii/or de putrefacfie. Mai lâcziu, curn e azi, vegetaţia fimd mai săracă, hydro" 

g:enul sulfurat şi nămolul se fonnează, în mare parfe, ptjQ reducţia sulfafilor âin apa 
lacului, sub influenţa unor anumite .b11derii (în special a lificrospiJ:ei aes/u.arii). Ded, 
.ideea, c} nămolul lacului Tekirghiol ar putea dispare din cauza împţ1tinării plantelor, 
nu--i justificată, de oarece reducerea biologicii a sulfaţilor din apa lacului consiilue un 

isvor extrem de b~-at m formarea nămolului". • 
Dan Iliescu 

•• • 
Dr. H~ria Slobozianu ! l3ogăfiile Jacului Tekirgl1iol1 în Universul, an. XLIX 

no. 176 din 5 Iulie 1 CJ31. 
După calculele inginerilor şi ~nalizele chimişfiler1 valoarea lacului Tekirghiol 

esle foarte mare- Fundul lui e acoperit cu un sJrat de nomol ne.gru, vegeto„mineral; 
cle o mare putere de vindec.1te şi în mare• cantitale ~ 1600 mi!. kgr. (160000:vag.) şi 
un volum de 966000 m3• Chiar dac} nomolul nu s'ai mai reface, cel exisfent ar ajunge 
pentru băi încă 4 ,.._, :>{)O de <1ni. 

Afară de nomol, lacul are o mare ciln!ifate de apă foarte concenJrală, 3l:J800 

miL liiri, bogală în săruri medicamentoase·; o zecime din apă e fotmală din_ săruri 

(96,66 ~- la liJru), deci de şas.e ori mai concenlrată decât, apa olării (15,81 gt. la 
litru} Cantiiatea · totala de săruri e de 4141 mii. :kgr. (A14J.19 vag~) cu un volum de 
1882360 ma (cât o piramidlLGeva mai mică decât a lui Keops). Suni 2:27362 vag. s;ue 
de bue:itărie, care ar valora 5684 mii. lei ; sare amară, 3347i6 vag., valor,ind 1.640 

mii. Lei; clorură dţ magneiiu, 18124 vag., cu o valoare de 2226 mi!. lei. Apa şi 
nomolul lacului sunt bog~te în săruri de bro~;n ; 559 vag. bromuri, valorând peste o 

jum'ătale' de miliard de lei. Sulful care, alături de clotura de sodiu şi sărt,trile de 
magneiiu şi brom, joacă un mare rol în v.indecarea, boalelor, se găseşte în eantitale 

de 1015 vag.; ferul, mai ales sub forma de sultură de fee, 3:68 vag.; apoi oxidul 

de fer, de aluminiu,, mangan ele. Valoarea tuJuror sîimrilor <;lin lacul TekirghioUrece 
de 20 miliarde de lei. 

Aceste subslanfţ se ptezintă unele ioni2ate, altele în stare născândă, posedând 

o mare energie, ce~ce =plicâ i;ficacitalea lor. In apa Şi nomolul lacului se produc 
o sumă de iransform,fri cii prooucţie de energje eleclrică şi radio„activă, care dau 

viJaliJate cuganelor slăbiJe de boală. In sl;llfiunta. Tekirgbiol, ,,!,;leul, marea şi soare!e1 

în cea mai fericită as9ciafie a naturii; scaldă şi r,evarsă valurile lor binefăcătoare asupra 
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tuturor acelora cari sosesc la Cannen Sylva cu cre<linta vindecăcii lor" (Prof. Dr. 
N. GheOFgh iu). Dan Iliescu 

• • • 
Al. Stroe.-Mîlitaru : Mo·c_anii Săcele~i ca element de unifale şi expansiune 

nafională; 21 p. in so; tip. Viata Săceteană, Săcele, 1931. 
Săcdcle cuprinde 4 sate din jurul Braşovului : Satulung, ·Cemalu, Turcheş şi 

Baciu, la care se adaug~ greşit încă 3 sate : Ţărlungeni, P.orcăreni şi Zizin. 
„Constrânşi de anumite fapt~ - fie geografice, fie de altă natură-", ~foc anii 

s~eleni a~ pendulat necontenit intre munie şi !}lare, îrţlărindu.:şi trediota că „viata 
româoeasc~ au se poate desra'.şora deplia şi armo1,1ie;, decât sprijinindu-se pe tărmu„ 
rile cât mai întinse ale mării". C:uanija între ei şi frafii de dincoace de munţi le 
părţa cu IG!ul nefirească. De aceea au rugat şi au ajutat pe Radu Şerban să isbă„ 

viască tar a de păgâni şi de aceea au cerul lui Mavrogheni să înfiinteze acolo o raia 
sub ocrotirea sa. Objinând diferite privilegii dela Domnii români, ei îşi câştigau hrana 
în Principale, iar ia .Â.râeal m,1mai dăjdiile le plăliau. Veşnic 1a contact cu Ţara 
Românească, s'au arătat şi aprigi sustinălori ai religiei străbune. ş1„au înzestt'ai bi= 
sericile din satele lor, iar în Ţar.a Romârn,:ască numele lor e legal de mânăstirile: 
Predeal, Cheia, Susaaa şi Gocoş ~în Dobrogea). Au luai parte la foale mişcările cut~ 
turale şi aafionale din ţudeal; 1n d~sebi s'au distios în timpul revolutiei dela 1848. 

In ce priveşte Dobrogea, încă înainte de 187'7' putea fi considerată ca recu~ 
~.rita, datorită cilementului mocănesc. Venili cu turmele lor aici, în diferite rânduri, 
îo vremea ,stăpânirii tur~şti, o parfu s · au stabilit prinire ecbii Români din sateh, 
dunărene, iar altii printre Turcii şi Tătarii dia stepă, păsirâadu ... şi vechea ocupatiuOl! 
de păstori, sau schimbând„o' cu aceea de agriculiori ori negustori. Când, ta 1878, s·a· 
reaşezai aici stăpânirea românească, Dobrogea era într'un stadiu tnaintat de romani.
zare. Numărul Motanilor din Dobrogea a· crescut mai !nult după 1882, unii dintre 
ei ajungând mari proprietari de pământ. O sumă de nume de familie sunt aceleaşi în 
Săcele şi în Dobrogea (la care adaug judefele Brăila şi mai ales lalomita). 

Autorul încheie prirur'un elogiu adus vitejilor să~leni, cari au coniribuit cu 
-Sângele şi viafa lor la reîntregirea neamului şi fă.rii pe care o visau. Dan Ilie~u 

Ion Conea : Gonsideraţluni 9,rografice- in jurul cjiferile{or nume ale Dobrogei; 
în Lucrările institutului de geografie din Cluj, IV, 1928-1929, p. 81-97; Cluj, 
lip. .A:rdealul, 193 L -

• Io ist-0rie, dar mai ales în geogr~e, toponimia este un fel de geografie con" 
densală. Numele mărunte suw aproape toate. de esenfă· geografică, cele ale regiunilor 
mai înlinse, de eseajă .şi însemnătate istorică. Gând o r;&iune poartă un nume propriu, 
este o individualitate geografică. Dobrogea, fiind o astfel de individualitate şi fiind 
şi un pământ oe răscru.ce, a purtat multe numiri. 

P1imul nume cunoscut 1n istorie este Sc1Jia mică~ Sc1/ia. ~ouă, sau numai 
Sci{ia, nume dai de Herodol şi păstrat apoi de Strabo şi Pliniu. După d„J Mehe, 
dinti, acest nume s 'ar datori unui lapsus loponimic, la care d"t Cone13 adaugă' un 
lapsus istoric. Adică Herociot, ca şi ,onafionatii gi, tnfelegea prin Sci!i toate po~ 
poarele nomade din V. şi NV. Marii Negre. Cum în Dobrogea trebuie să fi r.xistal 
~i &iii, mai pulia numeroşi decât Ge!ii pre0*iStenti, eum aceştia erau mai cuiioscuti 
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,decât cdelalfo m:amuri şi cum numele aces}or-a eră mai sonor, Herodol a bole2;at 
Dobrogea cu numele lor. Dec~ uo nume isloric. 

Penlru Ovidiu, Dobrogea este: Sciţi;,, pământ sarmatic, ogor gelic, fărmur1, 
getice sau : ,.pămâut getic, seme şi şarmalicd (toate numirile acestea in acee-aş elegie, 
relevate de d.,-nii C. Brătescu oŞi O. Teafra!i). Iar marea eră Ponfus sc;ythicus, Mare 

sarmalicum, film; cimmericus, ape bissonice. 

Btiantinii i"au p~trat numele d~ Scita mică sau Scifia, iar în evul !'hediu ~ 
ţ1umitl ş i Scifiil pontică. 

Două" sute de ani înaintea revoluţiei 1 Asaneştilor, e numită Paristrion-=Parado" 
navon (N. Bănescu), iar in ·viemea Aşan~tilor o găsim !ncorporală Vlahiei Albt:, 
V:la/Jiei lui Asa11 (C. Brălescu). lntr 'o vrffl!e s'a numit şi Misia. 

Numelu de aii, Dobrog~.,e cunoscut de mult. Turdi 1„au stabilit însă şi 1,,-au 
piîstcat. A.supra originei acestui nume, părerile sunt împărţi.te. După D,'inescu Gr, 
ar fl s lavul Dobro (bun) + turco-tătarul B ugeac {tinut) = ,Dobtobugeao, Dohri1.: 
geac, fif111/ bun. După aljii, ar fi slavul dobrice = loc pietroi., nefertil. D"I Iorga 
şi apoi V. Bogrea «SIJ!lfin că ar ff derivând . din numele ·despotului .stăpânitor ai<li. 
Dobrotici; iarăşi un nume istoric, cum se dăduse ~ i 'fării Româneşti (Basarabia) 
şi Moldovei (Bogclania). Sau ar veni, poate, dela Dobrogeia, nume de femeie din 
fa1:nilia impiirafi lo~ bizantini din Crimeia, al cărei descendent cu atelaş nume poate să 
fi fost Dolirotici. Deşi nu se declară pentru niciuna din · ,!Ceste ipoteze, totuşi ~ parc 

di d.,.I Gonea înclină spre cea istorică, C,Ea mai acc.e!'labil.'!. 
Regretatul V. Pârvan a introdus un nou nume: Dacia scificli, la- care. adaug;'i 

şi o bună parte -eifl regiunea din stânga Dun.irii, finutul dintre Trotuş şi Dâmbovita. 
Din punct de vedere 'istoric, numele nu e potrivit; deasemenea, nici din punct tle 
vedere togic : acest nume compus i:onfin~ nofiuni etnice în ambii ' ferrnenî. N-umele de 
Dacia pontică, dat <l~ d ... J Mehedinţi, este ce.I mai_ potrivit, 6ind în „antileiă sau in 
·torelafic" cu Daci,1 Carpatică ; aceaşta, io ce prive.şte trecutul Dobrogeif 

Dan llî~st,.. · .. ~ .. 
Al. P. Arbore, Aspecte caracferislice din- via/a populară dobrogeană; in 

Lucrările institutului de geografie din C luj, vol. IV, 1928-1929, p, 1 r - 45 t 8 
planşe ; Cluj, tip. Ardealul, 1931. 

Oricine a păşii în Dobrogea, ta. cerc.efâtor sau ca simplu călător, a fost isblt 
de ma.rele număr de ne,1muri de oameni ingrămădile întt'un finut destul de res'trân;a 

.un adevărJt ~.muw1 ţtnografic viu 1)" . Nafiunea predominantă e cea română, dup_. 
·care urme(lză: Turco„Tătarii, Bulgarii, Ru~ii, Nemjii. O irolare comp-lelă a unora de 
ieeilal~ este imposibilă, aşa încât, după cum reiese din studiul dirlui A., se influen1 

fează reciproc şi fiecare grupare etnică nu mai stam ănă perfect lrun·chiului din ca~ 
' s 'a desprins. 

Satele, afară de cele nemf eşli ş_i ruseşti. şunf neregulate, tl} ulife strJmte şi 
,ntorfochiafe şi cu casele aşezale oriunde în cµr1e ; e o influentă balcano,..mecliteranl. 
Aşezarea . lor e determinată în primul rând âe relief şi prezenta apei. 

Locuinfele sunt făcute din ciamur, chirpici, sau piattă şi învelite cu i.tuf .bătut 
nemfeşte" sau cu olane rotunde. Se compun dintr!o_ tindă şi una sau două came.a., 
când are dou"ă camere, una din ele, zisă casa .a mare, serveşte pentru păstrai lucru, 

1) C •. B rătescu ; Populajia Dobrogei (în Dobrogea, cincizeci de ani dî vinil 
româneasdi), p. 20I. 
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rile mai bune şi zestrea fetelor, aar cealaltă, casa a mică, penim locuit.· Cu un lux 
de amănunte e descciş interiorul locuinfelor; fiecare obiect cu nume~, locul şi rostul 
lui; i;1entru dependinfe, la fel (de· remarcat tendinfa de disparifie a gropilor de bu.
cate sau ghiveciurilor), După aspedul casei (arhitectura .şi materialul inlrebuinf·at. se 
poale uşor ·deduce naţionalitatea proprietarului. 

Bordeiele nu sunt inlrnbuinfate pentru locuit, iar colibele, foarte primitive, 
Jiunt folosite numa~ de pescari ca adăposturi. 

Cu prîvire la vlatii agricolă, su11t o sumă de tenr!e~ şî instrumente necunoscute 
in cesiul ţării. , 

Proprietatea ln devălmăşie eră cunoscută şi aici Jn vremea Turciler, sub nu„ 
mele de mirie, nume păstrat .azi pentru jarină, sub forma meria. Noii proprietari 
devălmaşi căpătau nişte ~de, lapti, de und~ azi se i>Pune pămâ11f elf lapâil. celui 
slăpân.it di'n vremea turcească. Pen.trucă locuitorii spun că merg li! deal când merg 
in f,;1rin,1i, d"I A. crede. 'Că acest deal trebuie pus în legătură c,u ~ealnifă - parie. de. 
moşie în devălmăşie - sau cu slavul delo sau delă. Cred că e simplu deal, în 
adevărata. accepfiune a cuv~nluh,1i, pentrucă satete, fiind de -obiceiu aşezate în locuri 
mai joase decât farinile, c0amenii trebuie. să urce (la deal) la fa rină l).' Nu ştiu dac;i, 
mergând la, ţarinile dtn văi, spun că merg tot la deal! 

Suni, apoi"'!> sumă de -dale intiresanle cu privire la hrană şi imbr~căminle. 

Un deosebil prilej di petrecere şi sărbătoare este. Zboru/, car~ are. loc în ziua 
hramului bisedcii din sal şi la. care· iau pj!rte şi sate.lt vecine. Începe printr'e slujbă 
bisericească cu mulii preofi, o tl)asă comună, apoi veselie şi petrecere mai in lt>ale 
casele, jocuri şi cântece pentru tine.ref. Obkeiul acesta e mai r~ândit în Nordul· 

J 

Dobrogei. .Şi aici furatul fetelor e un. mijloc de a înlătura piedecile ce se pun unui 
proect de căsitorie: 'Când tânărul nu e.ste. acceptat de părintii fetei, ca fiind sărac, i 
se cere să cumpere miresii O/salbă si:umpă; neputând"o qmipăra şi neputând rc.=
nunja nici la căsii.tocie, fură fata, căreia fot îi va cumpără el o salbă. Obiceiul salbei 
pare a fi lurco~lătar: cumpărarea fomeii. Şi tot ii;tfh.tenfă turcească pare să fie şi în 
obi'ctjul de a pune pielea berbe'ţU lui, fătat pentru pomana din ziua sfântului protector 
al casei, sub pidoare1e preotului care a oficiat serviciul religios. 

Impresia pe care o lasă aeesl studiu e că viafa româneasc.f ~ fiindcă Ro„ 
mânii formează primvl obiectiv - s~ prezint:!, ca idei şi manffestări; idellflcă în 
orica.ce coif al Dobrogei. Aceasta, din c~uză c;ă nu suni fndicate totdeauna locurile 
de unde. au fost cules~ datele . .Apoi 111odul cum a împărţit Dobrogea în cele 4 re.., 
giuni ll) nu, satisJace nici punctul de vedere geografic, nici · p.e cel etnografic. Avem 
cele 2 Deliormane, di·n N. şi din S., cu sfe.pa dinire ele, sprijinit', pe tărmul mării 
şi ciiptuşi:e în spate de făşia îngustă, a patra, regJunea Dunării. Majoritatea Româ" 
ni lor din N. e moldo„basarabeană, a celor din sfepă mocănească, a ce.Ier din Deli ... 
ormanul de S. ceva băştinaşi şi mocani mărgineni, cu noii colonişfi, iar în regiunea 
Dunării, Românii băşfinaşi, cei mai vechi Dobrogeni. Fiecare grupare se deos~beşle 
pdn origină şi manifestări de celelalte şi acesta ar fi fost un criteriu de urmat 1n fi.,, 
xarea regiunilor. 

1) Pe malul Boccii, se spune, când se duce la câmp: am ureal la câmp, 
sau am urcat /.a deal; iar când cineva iese sărbătoarea în sa~ spune: am fost de 
vale: sau la vale. 
. · 2) 1. V'alea. Garasu; 2. Reg. nordică şi a Dunării I a N. de Cernavod,:1 ; 3. 

Reg. marilor' lacuri şi cea. vecin5 eu delia; 4. Dobrogea sudieă. 
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Prin lfogăfia amănuntelor şi grija ce pune autorul penll:u a explică fiecare 
fapt în mod cât mai clar şi complet, prin varietatea problemelor pe care le _;uinge şi· 
contribufia nouă ce aduce pentru uşurinfa cunoaşterii Dobrogţi, studiul d.,,lui A. ,l)Ce-" 

zintă un deosebit interes şi o v.aloare ce nu i se poate contesta. DeaUfel, hărnicia 

d,Jui A. a mai înzestrat bibliografia Dobrogei şi cu .alte lucrări prefioase. 

Dan Iliescu 

* "' .... 
. D=I Prof. At Borza a f-ăcut tt.ei călătorii de studii. 1n Insula Şerpilor, în anii 

1923, 1924 şi 1926, de unde a cules un interesant material privi~r la \.leg:elafia şi 

flora insuld, care au ţormat subiectul a trei comunicări. Intrucâl <:eocetările şi conclu.

zicUnile d:sale suntfde o neiăgăduilă valoare şfiintifică şi întrucât ele interesează în 
chip deosebit Analelţ Dobrogei, în~ăfişem pe scurt, cetitorilor revistei, qc>nfinulul 
comunicărilor. 

1. ,2\1. Borza r· CQnfribu/iuni ·1a cuno.aşlereo vegeta/iei ·şi tlorei f.ţ1.su/ei Ş'er~ 
pilor; in „Contrib. Bot. 'din Cluj", tem. I, f. 5 (1924) şi "Bull. de la Sw. de 
Sciences de Cluj", tome II, .z.,.e partie, pag. 4() - 68; cu 5 planşe şi rezumat în 
franceză ; Cluj, Tip . .At'dealul, 1~24. 

< 

E comunicarea făcută dt,tpă prima călătorie Jn insulă, unde face următoarele 
observatiuni: vegetafia insulei e o stepă tipică de ierburi, alcătuită dia graminee şi 

câteva burueni r~lete; arborii şi ,tufele lipsesc, iar viata animal.l e redusă ; dintre 
păsări, în număr mare sunt CormoraJ1ii negri şi un Lerus alb, argintiu (Larus M~ 

diinans): pe fărm, prinlre bolovani, o multime de şerpi mari, negri (Ooluber hydr,us), 
crustacei (raci, crabi) şi moluşte; dintre inşecie sunt greeruşi, muşte. o libelulă mare 

. şi un miriapod primejdios ; &ok>pendra ci/Jgulala; animale domestice: sutit câteva 
ea.{'re şi u~ măgăruş; Ruşii introduseseră cultura sacarei ale cărei urme, mai sunt 
azi doar c$teva burueni care au însofif.-o probabil·: Nfalva silvesfris, Lepidium, 
.4gropyrul1}. 

Pl!Pă. un scurt istoric al explorărilor 'botani~e în _insulă, urmează ~ 1-isM de 
17 ,nerogame, 'găsi.te în acea epocă şi care formează flor,;1 insulei. 

Redăm în întregime conclusiile .l"lui Bo~a. p'rivifoare la vegetafia şi flora 
insulei : 

1. ·,,Vegetafia Insulei Şeipilor este o stepa în 1nfelesul clasic al cuvântului, o stepă 
ierooasă cu pufine asociatii şi cu faciese de subasocia~i stepice, conditionale de factori 
edafici. 

2. .Flora. săracă a Insulei Şerpil?r are caracterul unei flore eupomice, cu 
precumpănirea i;telŢl.entelor pontico,mediterane, având tehdinfa de a pr:>duce unele 
rasse proprii acestei insule. 

3. ,,Flora aceasta este tânără şi pare a fi imroclusă în bună parte şi de om 
pe lângă factorii caci sunt următorii, în odinea importanfei lor: . paseri, vânt, apă ; ,-
nu este deci înfăfiş_are prima(ă, <:i mull influenfală de om. • 

4 . .,Din puncJ de vedere floristic şi genetic, Insula Şerpilor poate fi deci ton.,, 
siderală ca o unitate floristică distinctă, bine caracterizată, pe care' o numesc „Cir" 
cumscripfia Insulei Şet'pilor", făcând parte din Ţinutul Centrale.urope,:1n, provincia 
Pontică,. regiunea sau zona stepelor ruso„româneµ. 

• 
2. Al. Borza: Noi conlribufiuni la cunoaş'lereif vegelatiei ~i florei lasuiei 

Şerpilor,· în „Contrib. Boi din Cluj'', tom. L, fii-Se, 7 (1925, şi ,,BuJt. de la Soc .•. 

, 
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<des Sciences de Cluj'', tome II. z„e pa.{.tie (1925), p, 113-1]2 i ct rezumat în 

:fran~ză ; CluL Tip. A.rde11lul, 1925. 
1n a doua călătorie în insulă; d:[ Borza completează datele din comunicarea 

,întâia, priviJoare la vegetafia şi flora insulei. D"sa stabileşte următ;arele asociajii şi 
subasociafii : 

A. Stepa ierboasă de 'Bromus hordaceus şi fongjpilus. cu următoarele suba.
sociatii şi fociese ;. • Brodietum Orni(hogalosum, Bromefum mafricariosuf.12, Agropy-" 
Fefum şi Bromelum ace/orum. · 

B. Stepa de Glaniagroslis arundinaoca. 
C. Pe panta de N. această asociaţie trece în asociati,e pură de Matricaria 

chamomilla. 
D. A..sociatia de Rumex Pafienlia, subsp. ctispus, amestecată cu alie &pecii. 
E. Â.sociatia algelor Ciilorophyceae. 
F. Âsociatia de licheni. 
Lista fanerogameler din prima cumunic.are e completată cu alte 9 specii (în 

total 2~). 
Factorul principal al populării insulei cu plante sunt valurile mării care aduc1 

mai ales dinspre gurile Dunăcii, o multitne de resturi vegetale şi vegetale ca : tron: 
chiuri şi ramuri de salcie, papură (Typha), cotoaţe d.e Phragmiles communis, fructe 
de Trapa nalans dţ.. Tot ce aduce omu.I are un caracter adventiv şt trecător . Âlfi 
factori suni vântul şi diversele păsări. Deşi sunt aiâtea căi la dispozifia p.lantelor depe 
contimm!, abia un număr inifim a pătruns şi s' a încetăteniJ aici - poate când dis" 
!anta între insulă şi conti!lenl era mai 1r1ica. Clima, concur.enfa, factorii biotici ş i poale 
edafici au selţcfionat pe oaspejii vegetali ; cei mai putin pretenjioşi au pus stăpânire 

pe insulă şi s'au înmultiJ repede. 
Solul insulei e produs omitogen şi al descompunerii vegetalelor, cadavrelor de 

păsări şi de şe,rpi; oile au lăsat urme considerabile. 
Flora insulei pare ex.trcm de săracă la .. 1841 (HI specii), boga:lă la l912 (38 

sp.) ş'i Să@Că Îa 1923-24 "(29 sp.). Intre speciile fanerogame, permanente i,,5aJ ad ... 
ventive, trecătoare şi nestabile.,· găsim în mod covârşiJor: 1) elemente ubicviste (unele 
chiar cosmopoliJe); 2) elemenJe cu arie p,ontică; 3) elementt mediJerane ;- 4) plante 
a4"enlîve legate exclusiv de c.uliuri . 

D..-sa ajunge apoi la o serie de cone~uziuni qe interes genenil biologie_, 

3'. Ai . . Borza: Observa/ii fifosociologic:e pe Insula Şerpilor; în Lucrările 
J.,.lui Congres al Nalar. din Rom., Cluj, l928, p. 78-93 şi în Contrib. Bot. din 
Cluj, tom. I, f. t t {1928); cu traducere geib1ană; Cluj, Cartea Rom., 1930. 

In a treia călătorie d„l Borza co1~pletează lista fanerogamelor cu încă i2, 
Din ci:a. 60 specii fanerogame, 4,2 s uni ubicviste şi chiar cosmopolite, 8 poIJlice, 
10 mediJeraoo - pontice; caracterul general al florei e m.editerano - pontic, cu proz 
nun fată tendinf.11' de a fi copleşiJă de anlropofite şi e.lemente pontice. Dintre fanero"" 
ga{'le, abia 40-45 sunt permanente, iar t.5-20 şunt cl'emere. Di.o cauza- condifiu" 
oilor fizice, lipsesc elementele nemorale :şi oreofile mesofiJe. Dintre helofite sum 
PhragmiJes, iar dintre lralophiJe Spergularia marginala (DC) KIITEL. Lipsesc şi 
elţmentele de stepă· caraclerisJice: $/Jpa, Iris, Centaurea, 'Ai:fe,nisia, ·Ceratocarpus, 
Carduus etc. 

Popularea insulei se datoreşl~ mai ales Măiii Negre . 

• 
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După' o descriere amanunfifa a vegelatiei insulei, a fadorilor iaflutoji ş1 rt'.S"" 
uiclivi cari o condifioneazif, a climei, d"sa completeazif concluziunile din primele 
două comunicări, prin următoarele: 

a) Bariera de apa est-e o piedica însemni:ita în răspândirea florei de stepa 
pontic~ şi cere o activitate compensativa imens de prelungita dela f11ctorul iimp peniru 
a prod.uee ansamblul specific normal al stepei. 

b) Maturifatea fitosociologica a stepei e în raport direct cu creşterea concen„ 
trafiei de H„ioni a solului. 

c) Importanta factorului apa în minimum ,Şi a evaporatiei în maximum pentru 
admiferea în domeniul ac1$lei 'insule a plantelor noui acluse prin „hazard" pe insulă 

şi pentru distribufia tor este de o evidenta covârşitoare. • .1 
Dan Iliescu 

• .. . 
Al. Bona: Plof'a grădinilor flîrăne.f;Ji române. JI Plantele de podoabă, de 

~leac, de farmeţe şi credinle; în But Grădinii Bot . . şi Muz. Bot. din Cluj, vQl. V, 
1925, No. 3-4. p.. 49-?'4; Cluj, Tip. Ardealu~ 19.25. 

D..-1 Borza a adunat ma,erial etnobotanic din grădinile făranilor rotmţni, bulgarj.,.,. 
ruşi, turci etc„ aducâna astfel o contribufie importanta florei şi hodiculturei noastre 
populare. 

Florile de podoaba şi buruenile de leac variază dela un fi.nul la altul ca nu.
mar şi nume •popular, ca intrebuinfare şi credinfe legiite de ele. Ele sunt de 5 
categorii : 

1. Plante străvechi, n.elipsite din Ml.CiQ grădina; ele suni zestrea prero111ană, 

cu nume lraco.-dacice şi balcanice, ori derivate din latină şi paleogrnac~, oti . slave. 
2. Plante răspândife mai sporadic cu numiri variate greco.-rom,ime, · turceşti, un.

gureşfi ek. Sunt plante strl!vechi, pierite la Daco,Romani şi reintroduse în ultimele 
2-3 secole cu alte numiri. 

3. Plante de Iar~ răspândire cu numiri diferite, după regiuni. Sunt introduse 
de 3-4 secole. 

4. Cele mai u~ulfe suaf împrumut.uri rece-nte şi răspândite foarte sporadic, cu 
numiri variate, împrumulaie dela alte neamuri. Unele inel r;i'au numiri. 

5. Vreo 30 de plante ce cresc spontan _şi suni introduse şi în grădini pentru 
podoabă. 

Plan1ele medicinale cultivate lipsesc în satele vizifi!tea de d~şa. 
Lista cuprinde nume1e şfiinfific .ii fiecărei plante, numirile populare româneşti, 

şi streine, ariile de răspândire, locul de origina şi întrebuintarea. 
Plantele cullîvate oglindesc frecutt1I neamului şi istoria limbii, istoria culturală 

şi a horticulturii la noi şi isto1ia florei înrâilrită de noi. 
Dan Iliescu 

Al. Borza, Problema p roieqiunii naturii i"n· Rom§nia; cern.un. la l•ul Con.
gres al Naturalişlilor din Rom., Cluj, 1928 ; 35 pag. in ao + I hartă, IX planşe 
şi 32 figuri ;' Cluj, edit. Soc. Natur. din Rom., 1929. 

E o problemă care _preoq.1pa, în mod deosebit pe oţmenii noştri de ştiinfă. 
Ce,a_cce s 'a realizat pâaă acum la noi este pţitin lucru fală de ceeace s 'a re lizat în 
aUe tări. Sa, sperăm că d02ideratele oamenilor noştri de şfiinlă, s1,1slinute cu dHdura. 
şi perseverenta, .. v.or duce la înfăptuiri reale. 
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Duşmanii naturii la la noi sunt 1 agricultura, păscutul vânătorii şi p.'faitorii vânatulu!, 
turişJii, uneori chiar oamenii de şJiiofa. Depe urma distrugerii naturii suferă economia nafio.= 
oală şi ştiinţa. Au dispărut bounil şi zimbrul ; aceellŞ soal'f.'.l aşteapt.i râsul, vutturii pleşuvi 
şi de baltă, pelicanii şi stârcii alb.i din Delt~. Au disp.'.lruJ apro,ape fagii din Nordul Do= 
brogei, iar în p~durea de alun tuCl~esc de pe Domt1gled, din Valea Cernei, a ir;itraJ 

· securea. Dispar păduri, seac,1 lacuri, pier specii de plante şi anim!l,1e. Pe lângă mă= 
suri le de protecfie a 1tăft1rii, este nevoie şi d~ o întinsă propagandă în aceast.i directie. 
Realizările serioase l;i noi a•.L început după răsboiu. 

Desprindem din comunicarea d=lui Botza, afara de cele d<$ mai Slis: 1. ce s'a 
înfăptuit şi 2. ce ai mai trebul înfăptuit în Dobrogea , 

I. a) I:.t itVervenfia naturaliştilor din România, de sub proşedinfia d-=11.ii A. 
PopoviCi· Bânnoşaou, o porţiune din pldurea Letea, din Deltă, a fost pusă sub paza 
specială a organelor silvice în [920. Se găsesc aici: plopi şi gâmilă (Quercus con-' 
fetia), frasinul oriental (Fr.v.uws hololricha ,iis şi Fr. Palisae), liaoe (Periploca gpaeca, 
Viiis ykuferă) şi un mare număr de plante de stepa şi de nisipuri. · 

b) O ieurv.ă fprestieră l.i Niculitel, din padea Regelui=nalutalist Ferdinand I, 
la intervenţia d=lui Griofescu (1927:). Aici sunf: teiul argintiu şi părul PirtJs elaea~ 
grifolia. 

c) La Agigea, l~ngă Constanta, y:n teritoriu de cca I O ha cu vegetafre li ~r.'.l 
halofilă şi vegelatie bogată cle stepă .şi de dune marine. Intr'uo petec reţerv.at obsei:va~ 
fiilor 6to-socio1ogice se află Ephedra dk,făchy0, Con-volvulus persicus mediteranean, 
A.lyssum Borzaeanum endemic şi o serie întreagă de elemente luxur.iante de stepă, 

2. Ar mili fi de realizai: a) Capul Cafiai:ra, cu ruine şi importantă ve.getafie 
(p;tdure de smochini, stepă). 

b) Pădurea Şdcani de lângă Silistra, cu planta endemică Cj,c/amen duros_,_ 
!oricum. 

c) Dunele ·dela Şabla, cu floră interesantă. 
d) Stâncile dela Hârşova. 
e) Mun(ii granitici dela Măcin cu floriÎ interesantă şi teiu argintiu. 
f) Sihrostepa dela Babadag, ctt floră bogată în :iemen!e meridionale şi .pontice 

rare ((lqebelia alopeCllrokles). 
g)' Stepa dela Murlatlar, co o porjiune a valului lui Traian ca monument istoric. 
h) Insula Şerpilor in întregime, ca rezervahune omifologică şi bolaoită de rhare 

imporl11,nfă. 

i) O re~~fiune ornitologică şi botanic,'! mai mare în Deltă, cu colonii de 
pelicani, stârci albi şi cu plaur. 

Reiese dar şi din comunicarea interesantă .a d"lui Borza, că Dobrpgea este 
UO!I din cele mai bine înzestrate regiuni alt tării, în monumente naturale, numeroase 
.şi variate. Cât despre menumente1e istorice, ea însăşi este un adevărat mooyment de 
proporţii uriaşe. Dan Iliescu 

* .. .. 
Emil Pop : Bibl{ografia · b9tanică a Dobrogei ( 1878-1928) ; extras din 

Bui. Grădinii Bot. ·şi al :t.1uz. Bot, din Gluj, vol. IX., 1929, p. 21 O- 220. 
l?entruc.'î în „Bibliografia Dobrogei-" a lui S. Greavu..-Dunăre capitolul privitor 

la flota Dobrogei ~sie incomplet - lipsind .'multe sfudii ale botaniştilor confrmporani 
.români şi streini - d„l Emil P-op într~geşte acest capitol, dându„ne un conspect bi:. 
hliogra6c însofil de un iodice cronologic. Bibliogra6a botanică a d,,-lui Pop cuprinde 
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190 de opere şi este, în adevăr, indispensabil.I "cui dor~le să se initteie în litera~ 

tura botanică a prov.fociei noastre dela .tvlare''. 
Dealtfel şi noi am -semnalat anul · trecui unele erori în „Bibliografia" lui 

C..rcav1.1:D1măre (v, Anal. Dobrogei, 1930). Dan Iliescu 
;,, ... ... 

Gheron Nelta - Expansiunea economică a Austriei şi explorările ei orien: 
Jale; 270 pag. text şi ,anexe în. 80 + 5 planşe (din publicatiunile 1,Instilulului eeo.
nomic românesc" ~ ,,Istoria economică a României", II) ~ Bucure.şti, Cartea Româ.

nească,, 1931. 

Este un studiu de o deosebită imporlanf/i şi care_ priveşte, în b1.111ă măsură, .şi 

istoria economică a Principatelor române în sec . .:X-VIII, în epoca de încercare de . . 
~panslune economică .şi teritorială a Austriei în sud..,estul european. 

Iksvoltarea rnercanlilisruului ~ustriac în sec. XVII şi XVIII a născui nevoia 
debuşeurilor de desfacere. Inceccarea de a cr~a comploare de corner( în Indra .şi 

China, pe vremea lui Carol VI. n'a dus la rezultate bune: câştigarea de debu.şeuri 
"în apusul Europei nu era posibilii, deoarece produsele auslriace erau inferioare celor 
apusene ; iar în răsării, Polonia şi Rusia' prohibiseră produsele auslriace, pentru pfo.
lecfiunea industriilor nalionak. Singur sud--eslul Europei nu cunoştea mercanlllismul 
apusean şi în aceasl.ă direcjiune au fost îndreptate pri"'.irilc imperiului auslrial':, mai 
ales <lupii pacea dela Carlowiti. Prin . conventia comercială şi de navigaţie, încheiată 
cu 1'urcia la Passarowitz şi reconfirmată' la lî'39 şi l 747, Austria î.şi asiguri\ co.r 

merful în imperiul turcesc şi navigatia în apeli: lur~~ti, afară de Marea Neagră .şi 
(.1.urile Dunării; apoi, prin „Sine-001 de Corner!" de la I 784, qapă!X libertatea <le a 
naviga 1n toate aRcle turceşti. 'Totuşi, greut.'Îfile pe care le întâmi;iină exp,ţosiunea 
economicii austriacă în sud..-est s,,mt destul d e..mari. .Compania Ori.entală" de In • 

.duslrie şi (:Omert. înflintală la I 719, e silită să lichide:ie duRă 11 ,mi. Dac~ despre 
o concurentă a oEa.şelor italiene .şi Olandei în sud--estul Europei nu era nici o teamă, 

rămânea însă în picioare aceea a Angliei şi Franfei, cu prblilegii comerciale mai 
vechi, la care s'a ,adăugat apoi concurenfa politică şi economic;ă a Rusiei .. Pe de altă 
()arie anarhia, n~iguranta şi sărăcia din imperiul turcesc erau. alte piedici deshll 
de 6€tioase. 

Pentru asigurarea unui ·larg debuş<!:o expansiunei ei economice, Austria a 
trebuit să acfionere în sud.,-est timp îndelungat pri nlr' o politică complexă .şi susfinulă, 

luând o serie <le măsuri : 1') politice: păstrarea şi obfinerea de tratate favorabile şi 
cuceriri teritoriale·; 2) economice: formar~ de negustori pentru comerful oriental şi 

<lesvoltarea căilor de transport şi comunicafie. Pentru o cât mai exaetă cune>aştere a 
.~cestui sud.-est euroi;rean, s'au făţui am~nunfite cercetăci· şi studii de un .şir tic călă: 
ieri şi informatori la Dunăre<! de jos, la Marea Neagră, în Balcani şi la Bosfor. 

Unul dintre ace.şti înformatorÎ .şi exploratori otlcîali este Wem:el -von Brognard, 
dela c:are au rămas trei raeoarlt inedite, comentate şi reproduse ca anexe în studiul 
d,lui G.h. Netta. 

Primul raport este o „expunere statistică asupra .!Vloldovei" din 1782, cu urmă

torul cuprins: 1. Sltuatia şi întlnderea fării; 2. Vecinăt.'iţile Moldov~i; 3. Clima, 
4. Pământul- ; 5. Apele; 6. Impăr!irea administraliv.i; 7. Căile d~. tomuoi~ţie cu 
alte tări : 8. Numărul ş.i caracterul locuilorilQr: 9- Clasificarea populatiei; )O . .Rţli" 
gh.inea ; l I. Ştiintele; 12. Eeonomia lării; 13. Industria; 14. Corner/ul; 15. Re„ 
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gţmlul; 16. Organizarea civică; , 1'<. Orgaoizatea spiritualii; 18. Armata; 19. Fioan..
teie; 20. Pretenfiuni îndreptăfite şi :.ilie observafiuni. 

Al doilea raporl t! privilor la călătoria în Marea Marn1ara şi MareiiEgeică, 
în 1786, publicat la 1831 în Oeslerreichisches Arcliiv, din Viena. 

Al treilea raport cuprinde „relafiuni asupra coastei de a pus a Mării Negre" 
tot din 1786. Din acest raport vom rep·roduce pasagiile privitoare la coasta de· apus 
a M5rii Negre dia dreptul Dobrogei, în traducerea ,şi r.ez.umatul d.,.Jui N~ta: 

. ,,La Midia,_ cam la două mile spre sud de această localit,1te, începea faimosul 
.codro „Delii Orman~, care se întindea de l·a Vama .şi până la Silislr:a. Codrul 
.,Delii Otsman" era principalul cuib al tâlharilor· cari nefîniştiau drumurile de comert. 

,, Vama era locul de depoz.it al mărfurilor din Munfoaia, î"Ioldova. Serbia, 
.Bulgaria;, precum şi al mărfurilor din alte tioulyri. de la notd, care nu fuseseră în.
„credint~te lungului lraosport maritim pe la Sulina, c.i erau aduse la Rusciuc sau la 
.Silistra şi de acolo cu carde ta Vama. , 

_,,Balticul avea 400 de case, iar în porii.li sau liniştit şi sjgu r ancorau vase 
,,mari, chiar în fata pieJîi_ sau a magaziilor..-depoz.ite . 

• La .şase mile distantă de Balcic se giÎSea celălalt mare centru, Cavarna, de 
„unde, ca şi de la cel dintâiu, se trimelea muli grâu la Constantinopole, g1·âu ce 
,, veriiă din /inu/urile di!la Dunărea de jos. Tot aci se descărcau 9i importante can" 
,,ti.tăfi de sa re marină destinată Silistrei sau altor oraşe din Bulgaria. 

,.Mangalia era uo port huo pentru acoslarea vaselor şi număra la 500 de 
„case, aparlinând în cea mai mare parte Grecilor. Mangalia făcea în primul rând 
,.comert cu cereale. Deaceea se gt.isiau acl, dealungul fănnului, un ,.şir întreg de ma: 
.,gazii consfruite în piatră. 

,Altă schelă importantă pentru încărcarea grâului era Cons/an/a. Von .$r,ognard 
,,vede aici rămăşitele unui foarle vechiu pori, apoi magaz.iile de. piatră pentru cereale, 
.,carcsunl asemănătoare acelora âela Mangalia. Cavarr.a şi Balcic. Io ultimul răz.boiu 
„toate aceste magazii, p.âoă la Vama, fuseseră păgubit~ de Ruşi. T<0l afund 
,,Constanta, locuită cu deosebire de- Turci şi care altădată număra la 800 de case, 
"fusese aproape îo între-gime incendiată. Raialele, prc0ieiale de trupele ruseşti, ar fi 
"m,'irit şi mai mult dezastrul, pr-ăbuşind zidurile încă fui:negânde ale -caselor turceşti. 
„,Este grozav să vezi acum acest oraş de ruine, în eare o 'au mai rămas nici 200 de 
Hcase nevăl.ămate. Populafiunea din Constanta eră în general rliul'ăcioasă, Dda navi: 
,..gator.ii în treacăt pe· aici ea storcea de t9ate, dar mai ales bani, vin, tutun şi cu 
"deosebire rachiu. Pe deasupra, navigatorii la Constant!! mai erau silifi să plătească 
nşi o dare de 1s:parale de cap. De aceea JoatJ lumea se teme să se opriască la 
"Coosianfa fără o nevoie imperioasă. Tot din această cauzJ raialele şi chiar Turcii 
~cad eălătoriau înspre Moldova sau spre Muntenia lua.u drumul Varnei şi preferau 

, ,,să treaciÎ peste Balc~ni, înfruntâml pericolele de acolo, decîil să suporte indolenta 
.,oamenilor dela Constanta, Totuşi, peni~ slreinii ca.ri călătoriau sub scutul firma" 
"oelor suUanului era muli mai recomandabilă călătoria pe mare până la ConstanJa, 
„decât aceea pe la Vama. Aceasta, pentrucă dela Constanta în"pufine ore se ajungea 
„cu multă uşurinţă, pe un drum întins, p'âoă la Dunăre şi peotrucă se evitau astfel 
,.piidurile pline de tâlhari, aşezate dealungul drumului dintre Vama şi Dunăre. . ~ 

„La H.!rakerman, mai sus de Constanta, port utilizat miii ales vara, voo 
,,Brognard vede grătrtezi enorme de grilu, aşteptând încărcarea în vase mari. M-aga: 
"ziile- de cereale de aci fuseseră i;!l'se şi d'ărâmate pân~ la temelii de către Ruşi. 
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Planşa I. 

Fig, 1. Poiana. Figurine masculine. 

Fig. 2. Poiana. Aceleaşi figurine. 
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Planşa ll. 

Fig. 3. Poi3na. Figurine fell'lenine. 

----~---.'---'~-·---~ . .---.----- 11.ţli :s 

Fig. 4. Aceleaşi figurine, din spate. 

. . 
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F,a. r. Adamclisi. Barb• captiv, F,g, 8. Ai!•mclisi. Barbar <•pliv. 
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,,Portul .se refăceâ ius:i repede, datorită siluatiunii lui favorabile pentru adunar,ea 
„cerealelor din locurile de câmp şi dela Dunăre. Kar~kerman era locuit· ·de p.este 300 
.,de familii, din care două treimi erau familii turceşti, 

,, De aid până (a. Potlifa, .prima gură a Dunării", nu erau sate. Pu!inele 
,,bordeie sărăcăcioase de pescari se răspândiau dealungul -eoâ.stei. 

„In acea5tă regiune, apa mării, pe ~ însemnată suprafafă în interior, era foarte 
putin adânc-ă, as.tfel în cât navigafiuRea vasele t mari nu era posibilă. D1,1păce; descrie 
.regiunea de1a Portifa, voo Brognard adaugă că pe aci se lega, pe cel ·m·a~ scurt" 
„drum, Marea Neagră cu GalaJiî. Calei! aceasta nu pulea fi însă utilizată decâf de 
.caice foarle mici, din cauza apei pufin adânci. 

„După unele peripeJii, pe care ni Ito poves.teşte, von Brognard ajunge la „a 
„doua gură a Dunării". ia Edre/es Boghasi (SL Gheorghe). Coasta aici se ptezenla 
,,d<>iavorabil, din cauza limbilor de nisip, care se prelungeau foarte muU în mare. 
,,Gura Sf. Gheorghe e desccrisă ca având două deschizături în care se afla o insulă. 
„Singură deschizătura dela nord -era navigabil.'!. Pentru orientarea marinarilor în. aed 

\ 

,,loc;, se înlrefinea pe insulă un foc.. 
' ,,Spre nord, de ac~ast:! deschizătură se aOa s atul Edre/es cu 120 de case, 

„locuite de oamem muncitori şi dibaci, pescari şi crescâlori de vite. LocuifOrii de aci 

„ifuceau hi Mimlenia sau in Moldova peş/e proaspăt, uscai sau "Sărai, ouă, brllliz'ă 
„şi luilu de acolo in schimh cereale, Barba~i îşi petreceau o jumătate drn viată pe 
nmar~ şi ajungeau bărcile lor pâ11ă la C:ialafi; Varna şi chiar până la ConslanfÎilopole. 

,,Dela Sf. Gbeocghe la Sulina, dmmul pe mare dealungul făcmului se pce"' 
,,zenta mai pufin periculos pentru vasele mici, ca dmmul dela Portifă pân:/ta Şf. 
,,Gheorghe. Aceas.lq, fiindcă limbile de nisip nu se m11i lntihdeau atât de mi.rit. Va,. 
„sete mari, care voiau însă s.'i intre prin gur.1 Sulinei, trebuia să navigheze mai înlâiu 
~la o diciitanfă de peste l5 mile. 

,.Asup,a Sulinei, von Brognard nu se opreşte prea muli în iumalui său. Re.-. 
,,giunea de aci înainte, spre Moldova, fusese descrisă în. n,od amănuofit de căire ex,,: 
~ploratorul austriac care-l pr.ecedase, c.îpilanul Lauterer, în relafiunea sa din 3 l De" 
„cembtie J 779, făcută curfii imperiale, cu privire la călătoria p6 Dunăre. Dela Sulina 
,,până la G.alafi, von arognard căl'rtoreşie patru zile pe Dunăre. EL spune ca dela. 
~Rusciuc şi pân1! la gurile Dunării, călătoria era adesea ameninţată de tâlhari . I11 spe, 
„cial regiunea de dincolo de '!'ulcea se prezenta ca foarte periculoasă. -~colo,. vasele 
,,mici suferiatl atacuri chiar in timpul zilei. Vasele mari riscau mai pujîn 9in patlea. 
,,tâlbariloc, deoarece ele aveau posibilitatea să se apere. 

,,In op;nitie cu căpitanul Lauferer cace, în raportul său asupra călătoriei o~ 
Dunărea de jos, afirmase cil singurul brat navigabil al Dun.'frii, pe care se putea 
„ieşi la n1are, era Sulina, von Brognard arată că şi Chilia a ser...U şi servia la 
,,aceaş{a. Atijl -în timpul războiului deta 1739,. cât şi după pacea dela Belgrad, foarte. 
,,muUe vase au infra! şi au ieşit -uin Marţ: pe acest bral ". 

De aici, călătorul îşi urmeaz;.( dmmul prin Tecuci, Focşani, I.âmnîcul Sărai. 
Bucuceşti, spre Viena. 

Din luc,rările d:lui Gberon Nefla, mai cii.'lm : 
1. Din cauzele economice ale războiului european. Craiova, 1916. 
2. Negustorii ori·en1ali la Lipsea, contribufi1,1ni la istoria comertuluî românesc. 

Bucureşti, 1916 . 

• Ăn>ltlt Dobr"gei" XII, t931 2l 
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3. Die Handds.~iebungen der Slad! Leipzig zu Ost und Siidosl Europa, 
Ziirich, 1(}20. 

' 4. Viitorul economi_c al Sevetinului. Bucureşti, 1921, 
5. Politica economică ungurească şi stalele sudesluh1i Europei. Bucureşti, 1921. 
6. Cerc~ări econom.ice ~upra regiUrtei' Orşova..-~veri:i, B'ucureşil (·924. 
7. Relatiun.ile economice polono .... rrâne. Bucureşti, 1924. 
8.. Evolufiunea istorică a târgurilor periodice. Bucureşti, 1925. 

. 9. Regi mul bancar în E1,1ropa. Bpcureşl~ 192 r. 
10. încercări <le navigafie pc Oli (premială de A..c. Rom.). Bucureşti, 1928. 
11. Problemele micci economii. Bucureş.ti, 1929. 
12. Cultivarea economiei în stalele apusene. Bucureşti, 19:30. 

Iiiescu M. Dan 
* ..,, ,1' 

Milcovia, revistă regională de studii, , anul II, voi.I ; 188 pag. in 84 4 planş~; 
Focşani, Jip .. ,.Cartea Putnei", 1931 ; redador: N. Al. Rădulescu. 

lnJr'o formă îngrijită şi aleaJ, revista păşeşte în al doilea ~J\ cu următorul 
cuprins, bogat şi variat·; 

Simion Mehedinţi : Vadul moldo,nw11lea11 {p. 1-4). Regiunea dintre munjii 
Vrancei şi cotul Dunării la Galafi e pământul cel mai însemnat pentru viala stalului 
nostru, e 11odul vital ai Sialului rt:lmâ11. ~lli.ci e vadul cel mare al apeler şi şleaul 
cel mare al drumurilor care se indreaplă dela Cetatea Carpafilor spre Mar-ea Neagră, 
l>..ci se adună ap.cle dela Prut până în basinul Teleajenului. Până a nu se deschide 
disurile dela ·cazane, Sirelui era o adevărată Dunăre, având pe stânga ramura Pni, 
Jului, iac pe dreapta o altj ramură cu vârfurile până în apusul Olteniei; Siretul ar fi 
părul adevărala prelu1,1gire a trunchi.ului dintre deU~ şi Carpaţi. 

Fiind aici cel mi!i mare "nod hidro.grafLc'' al întregului pămânJ românesc, 
rolul acestui vad es.te unic: cum se- aduh.ă râurilţ, aşa. se adună şi oa111e1iii, i,Şi mlJrr 
/urile, şi drumurile. ln antichitate. aci era un drum care lega Dunărea de jos cu 
Dacia CarpaticăJ pe valea Trotuşului, folosit pe rând de Fenicieni, de Greci, apoi de 
Romani, cari !,.-au intărit prin valuri paralele cu Dunărea, 

Tot în legătură cu aceas.tă orientare a apclor a stal itJ. <Wul n1adiu tendinla 
Basacabilor de a stăpâni făşia limanurit-or, completând astfe I s.tăpânirea basinului de 
jos al Siretului, până în munfii Vrancei. .Aceleă9i cauze geografice a.u determinllt 
apoi plan~ lui Ioan Corvin, Ştefan cel Mare şi Turcilor, de a stăpâni această re" 
glune. Făptura locului a făcut să penduleze mereu hotarul aici ; din vechime şi până 

în sec. XIX, uicăeri 1w sa văzul pe plnnâ11luJ nostru mai inu/le şi mai scliimbă" 
toate linii de lr011lieră ca cele din/re Vra.i1ce.i şi dellfi. 

Pe aici 111'au scur.s cete!~ barbarilor, aci c vadul -cel mare al plutelor care co~ 
boară din Carpafii Moldovei, aci e calea oilor dinspre Brefcu spre Bugeac şi Do,, 
br6g<'a şi drumul m~cfurilor dela Galaţi în farJ. A.ci era firesc să se aşeze şi -centrp 
politic al Staltd.ui, nu la Bucureşti. Eroarea s' a văzut m timpul marelui războiu când 
lot aci, inJre cotul Carpafilor şi al Dunării, s' a hotătâl soarta războiului {Mărăşeşti). 

Ur-me,ază apoi o serie de arlicole des1ul de interesante, în care suni înfăfişatc, 
ciâmpţie din trecutul regiunii Milcovia, sub diferite aspectt ; istoric, religios, cultural! 
juridic, militar, etnografic, artistic şi economic, semnale âe d'"11ii : 

Al. P. Atbore : Popula.fia judefuluj Pu1na la jumătate.a veacului trecui, tlup;i 
Ion Jonescu dela Brad (p. 5 -15). 
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Aurel V. Sava, Conlributiuni la istoria bisericii vrâncene (p. 16-3&). 
]. DiacoJJu; a) Folklor din Râmnicul Sărat (P.. 39-43); 

b) Contributiµne la inform6ţiunile . c'ălătorilot str~ini desp1~ re
giunea Mikovia (p. 76- 107) . . 

]. C. Băcilă: Lupta dela Focşani, 3 Auguşt 1789 (p. 44-51). 
1. RJăulescu"Rân111ic: Liga cul!urafă, sectia Focşani, viata şi adivitalea ~i 

(p. 52-67). 
Ion }11, Ga11e: Primele tipografii 1âmnicene (p. 68-75'. 
Jvfib. Popescu: Confributiuni la istoricul şcoalelor publice din Focşanii3Mol"" 

deveni şi Munteni (p. 108-124) 
George Tatukscu : C'lite„va consider.atiuni asupra -criminalilătii în judetul Putna 

in perioada post„belică (p. 125-135). , 
I. Jv[. DÎmilrescu: Trei îndrumători ai viejii cullmale focşc'lnene (p. 136-143). 
1V. Al. Rădulesc11: Târgurile anuale din linutul Putnei (p. l4ll:-152). 
1. J.lomanoai: Date focşănene asvpia hotarului şi unirii {p. 153-17'2). 
J.f,1io1· D. Cm1Jea·: Judeful Putnş din punct de vede.re ·militar (p. 1?-J-185). 
1V. J<?diîa1w: Camer,t de agricultvr.ă a judefului Putna (1o8-"l88). 

Dan M. Iliescu 
* • • . 

Dr. E . I. Păunel: Via/a şi opera Lui H C. Andersen si !recerea }µi prin 
România fii 1841 ; ,:.xlras din Convorbiri L iterare; 34 pag. în80; Bucureşti, Soce,e, 1930. 

Din notele de călătorie prin România in 1841, a,le lui Andersen, clesprindem 
următoarele: Venind ain Constantinopol pellffi.l a merge prin Viena th O!ai:ida,' An~ 
dersen s'a eprit la Constanta, de unde trebuiă sa„şi urmeze ,drumul pe uss:at, prin 
Dobrogea, pâ1tl. la Cernavoda, ca să eyiie 01oolul de câJeva .zile pela gurik Dunăni. 
Constanta fusese complet distrusă de Ruşi în 1809 şi după 32 de ani se părea că 
c distrusă de câteva săptămâni. Peste tot ruine şi sărăcie. La o cafenea, câfiva Turci 
săraci şecreau întinşi, fumându„şi ciubucele şi sorbindu„şi cafelele, nepăsători; pe stradă 
ă lfii, grozav de, zdrenţui li, adunau gunoaie ca să facă foc. Lângă oraş a yăzut urmde 
valului lui Traian. C ât putea privi în jur nu vedea decât „maţea sau o steP,ă imensă, 

nicio casă; niciun fum dela vreo şiră de lemne a unui cioban, nicio turmă de 
vite, niciun punct inanifestând viată; totul ~â o câmpie verde fără ·de sfâcşiL ln 
apropierea oraşu lui se mai arătau c~teva bucăti de loc, neîngrădite, unde creştea grâu, 
înalt -ca iarba şi de aceeaş culoare". 

• Luctvrile călătorilor cari mergeau la Cernavoda au fost îndtrcate: în care mari · 
de.lemn trase de boi . .,Ţărani munteni, fo coioace de oaie şi cu pălării, negre de 
pâslă, ale căror bomr,i atârnau ca adevărate umbrele gigantice peste · spate şi umăr, 
urmau ·cu carele. Ni se d:ăduse asrgurarea că pe dmmul acei.ta tara ar fi fgarte li,. 

niştită şi că nu vom întâln1 în cilătoria noastră. prin stepă decâf nomazi mu_ntenj". 
Ceata deasă ~i umedă, pre'CUm şi vânturile şi , uraganelţ pute1nice din timpul 

iernii, despre care i„a povestit hangiul, 1-rau impresionat mult. r„a mai povestit cum 
îngheală marea, cum gone-şte viseolul pe păstori cu turmele !oi prin stepe, cum umblă 
cetele de câini fără' stăpâni şi luptele acestora cu haitele de ];pi. La Constanţa a vi"" 
zitat · şi o colibă de Tătar, -sărncă, murdarc'I, cu aCORerişul apr-0ape de pământ. 

Călătorii au pornit cu o zi tn urma bagaj.elor, pentru a ajunge împrcunc'I la 
Ccmavoda. Citiătoria au făcut-"O c~lare, pe c.ai vioi munfeneşli, cari jucau, săreau şi 
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se băteau cu picioarele dinapoL Convoiul era condus de _hangiu în uniformă veche 
austriacă. Drumul !,,au fikut pae valea Kurasu (Carasu), despre care i s'a spus că .a 

fost un canal care lega Dunărea cu marea, făcut de. Traian şi despre care. credea că 
n' ar .fi greu de refăcut, dacă nu s' ar opune Turcii ; soeotia că ar costa mai ieftcn 
decât calea ferată. A Jrecut pe lângă multe redute din ultimul rii.boiu rusesc, ln care 
se ascundeau câinii, vara de căldură şi iarna de frig. Au aj1ems la un sat, unde „fle; 
care casă avea aspectul unei movile mizerabile pe o masă pietroasă" ; erau şi „câteva 
coloane de piatră cenuşie dela .o biserică devastată". ln mijlocul stepei au întâlnii un 
cimîtir turcesc păc.u; ii ; salul fusese şlera de pe pământ. "Vedeam turme de vile, care 
din depărtare se lnfăfişau ca o tabără mare de răiboiu. Păstorii munteni semănâu cu 
totul oamenilor sălbakci ; ci purtau cojoace lungi de oaLe, cu lâna scoasă în afară. 

pălării gigantic~. sau o căciulă strâmtă • de blană 115pră; părul lor lung, negru şi sbârli1 

le atârna peste umere·; foii purtau un topor greu". Au suferit de căldură şi lipsă de 
apă . ,,In această arşif·ă de seare, păstorii· munteni stăteau linişti~ în cojoacele lor gcelc 
de piele, re~mafi pe c\om(}g_ele lor. Sărmaniî nomazi! Ăuziam câruecele loc ; pare cj 
aud încă melodia, trebuie s·ă„i ctau şi un text". U rmeaiă un cântec în 4 strofe cu 
refrenul: ,,O, salcie verde cu crăngile taJe pletoase". Anâerstm cântă viata păst0rului 
rătăcitor peste băcăganurile întinse din cuprinsul celor trei împărăjii, suferinje!e şi do" 
rurile lui. 

A ajuns la Cerna,.,oda, model de oraş că,zul în ruină. ţii aici aceeaş sărăcie 

şi mizerie ca la Constanta. Dunărea inundase lunca, iar colinele din spate aveau ~ ... 
raclerul unui peisaj dan~. 

Călătoria în susul Dunării a făcutxo cu. vaporol austriac „Argo". printre insult: 
-inundate, ,.unde capetel.e sălciilor ş_i vâr~ Colibelor de trestii ieşiau din apă"_ tn nici · 
un loc n'a văzut Dunlrea în întreaga ei lă!ime.Din cauia mulfimii fânfarilor din timpul 
nopfii, dimineafa „eram cu totii pe bord, fiecare obrai sângerând şi umflat" . A. ajuns 
la Tur!tlCaia: ,, înaintea :fiecărei case era o grădinită mică; la poala povârnişului alergau 
copii iumătak goi -şi strigau: ,,Urolah". -~tl toate indicau pace şi niciun pericol". 

Dan Iliescu 

Const. N. SaHy: Cum s'ar pulea tezo/vi criza economic;f; 1.P p. în 81l 
Constanta, D9brogea Jună, 1931. - O problemă de actualitate. - am putei:I spurte 
univ.ersală -, care preocupă în cel mai înalt grad lurtie,:1 flnanciar.i dela n9i şi de 
aiurea~ 0 ... 1 S. găseşte că principala cauză a criui, la nei, e .uh sistem defectuos de 
raporturi intre &tat şi Banca Nafi0nala, sistem care a dus la deprecierea monetei, iar · 

• de aci la „nimicirea economiilor celă lene şti şi scumpirea traiului", la o fiscali late ex.ad 
gerată şi criza de credit. Statul are datoria, în asemenea siluafie, să intervină, rei9l" 
vind raporturile dintre creditori ~i debitori prin legiuiri s~dale. Între selufiîle de în" 
dreptare, propuse de d.-1 S., mentionăm: exproprier.ea creanfelor ca .,,necesiiale na~ 
fională $Î de utilifale publici", exiinderea. legii concordatului preventiv, reprimarea 
cametei uzurare .şi mai ales o ... bui1ă şi dnslifă gospodărie. Recomandăm călduros 

această broşură tuturor acelor cari, cel pufin din curioiitale, voiesc să afle cam cum 
stau lucrurile cu "criza". Dan HieS(:u 

C. Saroglu : Sassiada : 55 p. în 8° ; desenuri de A. Crisle(I ; ·Constanta, De" 
brogea Jună. ....., Sassiada cuprinde o serie de 12 scrisori din călătorie, în versonl. 
ale loi "Văru Vasile ţ~lre Văr'su Nifă" şi câtev11 parodiL F~când absii.actie de scopu 
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politic care c'~uze.şte pe autot (d.,.I Sarry), trebuie să remarcăm belşugul de humor 
sănătos şi ironie fină, îmbinate în chip minunat şi într·~ formă uşoară care foc lec...-
tura plăcută şi distractivă. 

Dan llicscu 

Prof. Ci. Vâlsan; Les ·terrasses de la Plaine Roumaine. 
1n public;ajia: ,,lnfernatfonal Geographical Congre.ss, Cambridge, July 1928" 

tipărită in 193.0. Autorul a pariidpal in Comisiunea N.:>. 3, numilă ~Comisiunea le= 
,,1sek>r plior:ene şi pleistocene", unde şi.-a finuf şi pre2enta comunicau:, pe eare o 
dăm in traducere credincioasă, după rezumatul publicai la pag. 162-164. 

„Studiul teraselor Dunărei.:de.:jos şi ale afluenfilor ei din România ne permite 
a urmări <le aproape evolufia morfologică a Câmpiei Române şi ne aduce probe de, 
r;i.sive 1n sprijinul bipotezei mişcărilor recenle ale acestei câmpil(CobâlcesGt1, Mi·a'Z~c. 
de Martonne). 

In lungul Câmpiei Române, Dunăpea e insolit$ de un sistem de terase destul 
de complicat, dintre care doua sunt llonstanle şi cu e valoare morfologică. 

Terasa superioară, foarte desveltată in Oltenia şi g.ăsindu.:se ia un nivel precis 
inferior aceluia .al câmpiei formate .din depozite lact1slre levantine, es.tt prima urmJ 
de adivitate a fluviului dealw1gnl C,âmpiei Române. Ea arată că Duiwrea acfualli 
şi:a lăcui apari/ia Jn aceaslă câmpie intr'o epocă post/evanână, imprumufând albia 
unei Pre~Dunări, carea-şi avea isvoarele în masîvul Porfilor de fler şi:şi adâncise o 
albie des!ul de adâncă la coniac!~! depozifelo'r le,;,antine cu focmafiunile cele:· mai vechi 
ale podişului bulgar. 

· Această feras:ă superioară dispare, ca ferai!J, la gura Argeşului, unde este 
i11că dominată de câmpie cu 25 m. şi domină fluviul cu 45 m. ]v[ai la vale, aliifu~ 
dinea jo<N;ă a restului câ.mpiei doved.eşle Gă fn epoca acestei terase, (qualernaJ'l1l 
mediu: Eleph. primigenius, Elepb .. antiquus, Camelus alutensis}, pe câmpia orientală 
e.'(isfa încă o in1.insă 6a/Jă, ulfimă ră111'ăşifă a Jacului /evanfin. · 

Terasa inferioară, de 20..-15 m., mai joasă ca precedenta şi apropiindu:se 
de nivelul fluviului în aval, ia o mare extensiune în dimpia răsăriteană şi ne permite 
.:i urmări etapele de uscare ale blJJfii ce exist~ in epoca fer-asei superioare. Aşa, un 
mare brat al Dunării din această ,epocă străbătea stepa aftuală a Bărăganului (Mur: 
g.oci) §i câmpia Brăilei, pentru a ajunge în câmpia joasă a Siretului. Era o imensă, 
Balt/î, asl.12i acoperil/f de o groasă pătură de lofss - r.emanial la rândul său de ac„ 

tivitafea eolică -. care abia l.:1să să ghiceş1i marile lrăsituri morfologice ale tării. 
Dealungul luluror afluen(l1or români, se poa)e urmări, până fll' zona carpatîc.:i, 

terase c:orespunziflqare cu cele ale ·Dunării. Dar pe când râurile Olteniei suni insoli~ 

de lecase mai muli sau mai pufin paralele eu actualul cur.s, loaf~câurile valahe arai~ 
la ieşirea lor dintre coline, o largă. desfăşurare de terase Jn evanfai, indicând c.l 
aeesfe râuri şi~au schimbat direcfia tecenf cu T§- 12(/J, toldeauna spre Est. )lce; 
fenomen se 'datoreşte scufundării conlinui a Câmpiei Române, scufundare care se 
poale urmăci, gratie studiului teraseler şi a vechilor cursuri părăsite, din .quatemarul 
mediu până in zilele noastre, atât in alura generală, cât .şi in variafiile lcecale". 

La acest colnunkal al d..-lui Prof. G. V., d.-1 Prof. E. de Martonne adaogă; 
„Observările Qrlui Vâlsan sunt de un mare interes, căci ele se raporiă la o 

f ară în care se pare că e pos1bilă constatarea în acelaş lîmp a leraselor in raport co 
mişcările eustatice, a teraselor daforite mişc,iiri/o.r scearfei şi a teraselor de genul 
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dCelora pe care M. Cbapuf /e,,a numii po/.ygenJce. Primul fel de tera~ a fost sem,,. 
nai.ai la P1ui şi Siret (Sevastos). Cu toate acestea, trebuie să observ că ridicarea ni" 
velului M. Ne,gre in (fuafer11ar, la care face aluzie d,/ Vâls,m, nu se podfe compai·â 
au mişdirtle eusfafice; e vo-rba de -0 mare iJJlernă inchisă, care se găsiă, ca şi C4s.
;,icaactuală. sub nivelul oceanelor şi care a fosf năpădim de apele oceanice in urm;i 
Formării Bosforului şi Dardanelelor. E probabil c.ă unele din terasele G:âmpid Ro: 
mâne s11 poată fi interpretate ca -terase polygenice. Da~, in total, scufundarea aces!ei 
regiunrîn quafernarul receJJ! 11' ar părea indoioasă. Coturile râurilor afluente ale Du~ 
nării au fost inte,rpretate ca indtcând atrac/ia pusislenlă a ,mei arii de scufundare 
sifu;Jfă. infre Buzău şi G:alafi. D.,.-1 Vâliian nu numai că a dovedH că aşa este, dar 
a şi trasat in chip definitiv cursurile succesive; u1mate de fiecare râu ce s'a deplasat 
spre Est. Pufine exemple de stuaii aşa de dedsive există din acest punct -de vedere.". 

Din această nolită a marelui geograf francez rezultă că, in comunicar~a d„salt, 
d:l G. V. a înaintat şi alte afirmări, pe care regretăm că nu le„a tiec;uf in rezumatul 
d-"sale, cum ar fi acelea privitoare la oscilările de nivel ale M. Negre in quaJema~. 
care oscilări, neputându,..se ,omp,tira cu mişcărHe euslatie;e ale mărilor mărginaş,e şi 

oceanelor, au făcuf superfluă, in urma criticei, menfîonar-ea lor 'in rezumatul de i)1ai 
sus. Cu privire la unele constatări pe care le face d:.-sa in acest rezumat, se poate 
alcage atentia asupra faptului cli ele au fost făcute in s!udiul nosttu din 1920 „Miş,, 

' căti epirogenetice şi ca.r.ar:lere morfologi<;e in baslnul Du11ârei de Jos~. precum şi in 
studiul din 1928 „Pâmântul Dob,rogei'' (Ânah::le ~brogei {X, I). ln "aceste lucrări 
am adus "dovezi suJiciente despre mişcările epirogenetice quatemare ale regiunilor din 
basinul Dunărei de Jos, despre difornrarea platformelor dobrogene şi tn şpecial a 
celei meridionale, l'ENantine, precum şi despre terasele dunărene văzute 1n lumina epi-" 
rogeniei şi despre lipsa de corespondenfă intre terasa s«perioară şi suprafafa câmpiei de 
la E de gura Argeşului, pentru a respinge interpretarea for.melor morfologice quafer: 
nare prin mişcrările eustatiee, inierpretare de partea direia s'a dat şi d"I Ă. Nordon, 
fără temei, pi.:cum vom arăta cu alt prilej. Când ultimele de{)ozite le\>antine se găsesc 
in Măgura Odobeştilor la cifca 1000 m peste nivelul mirii, iar pe buza înaltă a po,e 
dişului Dobrogean, şi numai in jud. C,mstanta şi Durostor'. la circa 100 m (depozite 
litorale de falez~, in timp ce in jud. Covurlui, spre Dunăre, elea.<S la abia câfiva 
metri p.este nivelul mării, iar [)e !aiurea maritimă a' Dobrogei ele lipsese cu ,desăvârr 

şire, deşi condiJjile de p3strare nu lipsesc, in . schimb însă avem un şelf enocm 
cu văi contineptale înecate, cred câ nu mai esle l-oc d~ şovăire pentru admiterea 
mişcări lor scoarfei pe verticală in acesfe regiuni cercetate şi azi de cutremure repetate. 

Oscil~rile de nivel ate M. Negre, pe care Je.-au pro.voeat perioadele climaterice 
quatemare şi deschiderea strâmtorilor turceşti ca.d pe planul al doilea fafă de cauza 
epirogenetică, cate e 11otlfrâtoare. Di!r, să nu anticipăm. Problema il,,Ceasta foarte. grea 
şi cornplicată nădăjduim a o re2'/olva intr!o viitoare lucrare în curs de- pregătire, asupra 
întregului basin al M. Negre. C, Brătescu 

La Commissio11 Europeem1e du Danuue el son oeuvre de 1856.=â 1931 ; . 

Paris, Impriqierie Nationa!e 1931. Această monumentală lucrare, sosindu.-ne în ulii, 
mul mo1nenf, ne vom face o plăcere a o recenza pe larg in nurnărul viitor. 
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Cercul Analelor Dobrogei insfitue un premiu de lei 8000 

pentru cea mai bună lucrare asupra vîefei şi operei ilustrului 
dobrogean [oan N. Roman .. Termenul predării manuscrisului esle 
până la 1 .Decembrie 1932. Manuse,risele se vor înainta d;:Jui C. 
Brătescu, Profesor universitar, Cernăufi. Lucrarea cea mai califi„ 
cală se va tipări în Analele Dobrogei. ~1anuscri.sul rămâne proprie;: 
Jalea redacţiei revislei. 

oo4QQOaoo 

Lucrări primite la redacţie 
I. E. 1'orouţiu şi G:h. Cardaş: Studii şi dotumente literare vol. I. 

Junimea. Bucur,eşti 1931. Tipografia Bucovina. 

I. E. Toroufiu : 1. Heinrich Heine şi Heinismu! în literatura româ ... 
nească. 

2. H-ermann Sudermann în literatura românească. 
3, H-ermann şi Dorothca. Ienăchifă Văcărescu. Pagini din mo110"' 

grafia Goethe. Bucureşti 19J 1. 

Dr. R. I. Călinescu : 1. Metoda geografică în cercetă.rile biologice. 
(Extrâ s din Bulet, Soc. R. R. de geografie XI-:IX). 

2. Considerafiuni zoogeografi.ce asupra migrafiunf\ păsărilor dfn 
România. (1~:idras din Bulet . ..'Xgrioulturii vol. I - II. No, 1- 4. 1930). 

3. Confributiuni stafisfice...antropogeografi.ce la istoticul vânătoarei 
în România. (E:x;fras din Revist4 Vânătorilor An. XI No. 6. Bu~ 
cureşfi 1930). 

4. Considerafiuni generale asupra r,epartifiei nlamiferelor de interes 
vânătoresc din România. (Extras din Revista Vânătorilor XI, 7, 1930). 

5. Şacalii în R _omânia, (Extra_s din Arhivele Olteniei IX, 49-
50, 1930). 

La Commission eui:opeenne:du Danube el ~on oeuvre de 1856-1931. 
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Comisiunea monumenielor istorice, secţia pentru Transilvania~ C. 
Daicovici: :Raport pe 1922_,23; 24. S. Mihali = Raport pe 1925. 
M. Csaki ~ Inventariul Monumentelor şi obiectelor istorice şi artis~ 
tice săseşti dih Transilvania, 1923. D. îYI. Tecdorescu şi Dr. 
Martin Roşka: Un vechiu cimitir românesc în fostul sat Vărarea 
din jud. Bistr!fa, 1924. Anuarul comisiunii mon·umenielor istorice, 
sec/ia p. Transilvaniâ, 1926-28 şi 1929. Al. Lapedatu: Comi-=
siunea monumentelor istorice, secfia Transilvaniei şi µnuturile măr.= 

• ginaşe, Clui 1922. 
I. Marfian : 1. Urme din răzhoaele R.omanilor cu Dacii, Cluj 1921. 

2. Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistrifa 1920. 

N. Orghidan. Observatluni morfologice în Bucegi, Cluj 1931. 
2. Observafiuni morfologice în reg. Braşovului. (Extras din 

Ţara, Bârsei No. 2, 3 şi 5 din 1931). 

Sextil Puşcariu : Daco=Romania. Buletinul muzeului limbei române, 
.an. VI, 1929-30. 

Lucrările InsJiiufu.lui de geografie al Universifă/ii din Cluj vol. IV, 
1928 - 29, Cluj 1931. 

Simion Hârnea: Popa $arban. Focşani 1931. 

Ioachim Crăciun : Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privi-=
t0:are 1 a Români, 1566- 1608. Cluj · 1 ()28. 

Al. Borza:. 1. Guide de la sixieme excursion phytogeografiqu.e inter.:/, 
nationale. Roumanie 1931. 

2. Câteva notiuni de fltosocio1ogje. Pădurea, stepa ierboasă„ 

lupta între aceste două formatiuni. Cluj 1923. 
3. Printre flori. Biblioteca de popularizare a grădinii botanice. 

Cluj 1931. 
4. Prin fara Goralilor. Urn1e româneşti prin Tatra polonă. 

Sibiu 1929. 
5. Prima istorie naturală românească de Gh. ŞincaL Cluj 1920. 
6. Primul dicfionar de şHinte naturale românesc <le Gh. Şincai. 

In nTransilvania" vo1. LU, 1921, No. 10-12. 
7. Contribufiuni bqtanice din Cluj, Torn. I, Fasc. 8, 1927. 
8. Materiale pentru studiul ecologic al câmpieJ Ardealului> 

Fasc. I. Cluj 1928. 
9. (:) vizită prin grădinile ·botânice din apus. Cluj1 1922. 

10. Vegeta.Jia şi flora ArdealuluL Bucureşti-- 1929. 
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