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O STELA FUNERl\RĂ 
.. 

CU INSCRIPŢIE ŞI CU PALMELE DESCliJSE IN RELlEF 

J?IN TOMIS"'COt'ÎSTANl'A 1) 

De 1 O Iulie 1932, d:l D. Constantinidis din Constanta, consfru_.. 
indu„şi casa din str. Mihail Cogâlniceanu, a găsit îfl cursul lucrărilor 
din curtea acestei case, o ·placă de rnarmoră, pe care a donaf_..o 
Muzeului Regional al Dobrogei din Constanţa. Acolo ea se găseşte, 
înregistrată sub nr. ffl. . 

D ... 1 profesor C . Brătescu, întemeietorul şi sufletul acelui Muzeu, 
a avut bunăvointa de a:mi trimite o fotografle a acestei n1armore şi 
a mi-"O i;>llne la dispozifie, spre publi,;:are. Imi permit de a aduce d,..Jui 
Const. Brăfescu, colegul meu dela Universifafea din _ Cernăufi, şi pe 
calea aceasta, rnultumitele cele rnai sincere pentru spiritul larg cu 
care m'a ajutat ca să pot lucra în Muzeul din Constanta. Multun1esc 
aci şi d:lui Consfanfoiescu..-Rigo pentru serviciile ce mi le...a prestat. 

Această placă de marrnoră are înălfimea de 59·5 Cl'l}, lăfimea 
de 36 cm şi grosimea •de 11 cm. Ea poarfă un fragn1ent de relief şi 
o inscripfie grecească. 

Partea de sus a plăci,i cu fragmentul de bust feminin în relief, 
este rupfă, aşa că bustul, de înăltimea de 14 ·5 cm1 a răn1as fără • • grumaz ş1 cap. . 

Relieful, de 5"6 cm înălfin1e, ne arată pieptul (de 19 cm lăfime) 
acoperit de un z~tciw, în falduri foarte stilizate. Bustul, prins la dreapta 
şi stânga înfr'un cadru cu margini, afară mai bine lucrate, de 3-3'8 cm · 
lărgime şi 5·2----5'6 înălţime, este fără rnâni, iar pe locul unde bratul 
de sus se leagă de umăr, se vede, pe amând~uă părfile, un fel de 
draperie, menită, fără încleială, să camufleze deficienţa bratelor şi a 
mânilor 2). 

1) Această std5 era punctul de plecare al comunicării întitulate „S<minificafia 
mâniloc ridicate in rdiefurile greco.=rom. ", făcută la al doilea congres şi expozifie de 
arheologie şi numismatic.i, Craiova, 28 Sepl<mivrie. 

2) ~n1ru 1mbrăc;ămintea anticJ. ve;;i 1Yiargarcthe Bieber, G:riechische Kleidung 
Berlin u. Leipzig, 1926; R. Horn, Stehende weibliche Gewandstatuen in der ~ellenis...
lischen Plastik, :tYiiinchcn, 1931 {Erginzungsheft von Roin. Mitteilungen); lules 
Repond, Les s.ecrels de la drnperie antigue; de l'himation grec au pallium romain 

-~oma, 1931 ; la · urmă i\"l. .Bieber, Die Entwicklungsgeschichte der grie,chischen 
Traclit von der vorgriechîschen uit bis zur romischen Kaise1zeit, Berlin 1934. 
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·Pe marginea din afară a cadrului, la dreapta, se văd (şi pe 
fotografia nr. l) două crestături de 2·2 cm adâncime şi 2·2 cm l ăr..
gime, la distanta de, 5·5 cm, una dela cealaltă . P e aceeaş margine, 
1 O cm mai jos, se văd mai multe alte crestături , mai puţin adânci, 
şi la distanţe diferite, pe care nu ni le putem altfel explica, decât pe 
urma folosirii, în vremuri de apoi, a acestei plăci , în legătură cu o 
sfoară de scos apă sau de ridicat altceva. 

Bustul, fără cap, este despăr(it, printr'un cadru de' 2'5 cm înăl.::
ţime, de câmpul de 12·5 crh lungime în care, încadrat la dreapta şi 
stânga de rama de 1 ·4-1 ·6 cm lăţime, se găseşte, la adâncime de 
0·5-1 ·5 cm, o inscripţie în două rânduri şi cu cuvintele: "Hp<uot 
z&ovi.otc;. La dreapta şi la stânga acestei inscripfiuni se vede, în relief, 
câte o palmă deschisă, cu degetele răsfirate, lungă de t3·6 cn1, cu 
podul pălmii îndreptat 1) privitorului, aşa că policarii, încovoiaţi peste 
normal în afară, tind unul spre celalalt şi spre înscripfia cu cuvin..
tele ''l-Ipwot x-ltov[ot; din mijlocul plăcii, încadrând=o, împreună cu 
pumnul mânii - de · grosime excesivă ; mâna stângă este, la pumnul 
mânii, mai groasă şi ma,i scurţă decât mâna dreaptă - de o parte 
şi de ceaJaltă parte, într'o simetrie sumar suficientă . Modelarea 
n1ânilor pufin elegante, lasă mult de dorit şi sub raportul preciziei 
ânatomice. • 

Literele înscripţiei cu cuvintele ''I-lpwat x-3-ov(ot.:;, aşezate între cele 
două pah'ne deschise şi cu policarii îndreptafi spre mijlocul plăcii, 
lasă mult pe dorit sub raportul simetriei. Lapicidul, necalculând din 
vren1e spafiul liber pentru înscripfie dintre cele două mâni, â ajuns 
să aşeze literele când mai rar ( vezi intervalul între omega şi sigma 
lunar, precum şi locul liber după cuvântul "Hpwc;t), când mai des 
(vezi cele trei litere din urmă ale cuvântului x{tovtotc;, dar mai ales 
sigma final, care nu putea încăpea in rnărimea lui norn1ală). 

După cuvintele ''Hpwat x-&ovlot,;, urmează inscripfia propriu zisă 
de pc placa aceasta de 111annoră. Iată fotografia şi textul întregii 
inscrip(iuni : 

5 

10 

"J{pO)Ol 
x,l).ov~ot.:;. 

'~.\.o:,,J:1rrtcilh1; <l>),?.

·oo[o: 'A·,t0Ai.v7j ~"f)Ga.-
v - -

011 :;-.:·~ vacat .Y J cn1 Yj vacat 11 · 5 cn1 
t.O'.t 'Joo),[w A ti1oo-
pi V(I) '~00'.'Jtl f ,:·f/ 
o6w 1o(ot.:; tir.vc.-
t~· p.viJp:r,.:; zcipt·, 
âvsot'tjosv vacat S cn1. 

') Despre rasfirarca degetelor la mâna sau mânilc înlinse ale Eilcithyiilor, vcz, 
Otto \\.'cinrcid1, fhoo zdr. Anlikc HeihmgS\'\''tmder, Disserl. Heidelberg, 190& 

9 ş uu. 
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După înscriptie, pe placa de marmoră, vacat 10 cm în JOS, 

(Fig. I). 

,Sub raportul epigrafie, ani avea de ren1arcclt, că literele sânt 
cu îngrijire si'ipate, n11 însă lo.tdcauna bine reuşite. In inscripjia aceasta. 
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este, după cum se ex~rîină Larfeld, Bandbuch . der griechischen 
Epigraphik II, p. 484, acea varietas şi inconstanfia scri_pfurae, care 
caracterizează întreaga epocă a împăratilor romani. 

Inăltimea llf.erelor este de 2 cm. Mai mic este sigma final din 
rândul 2. Lrt ce priveşte forma lor; llferele sâni apicat.e, adecă î111.:
podobite cu mici ero.şefe şi liniute umflate spre capete, ceea ce în 
înscripfiile din Atica se constată acu de pe la anul 200 î. H , (Vezî 
Larfrld, I. c. II, 4,492) . Chjar litera alfa poartă, ÎB vârful unghiului, o 
liniută scuttă, orizontală. Affa are de patru ori fGrma cu bara ruptă, 
asemănătoare unui X (hi) mic grecesc, formă cai:e, în Atica, începe 
să prepondereze între 150-100 î. H. (Larfeld, I. c., p. 478). 

Alfa cu bara orizontală se tine cu greu fată de alfa cu bara 
ruptă, dela începutul epocii împăratilor romani. (Larfeld L c., p. 483). 
Alfa cu traversa dreaptă, orizontală, se găseşte în înscriptia noastră de 
şapte ori. 

Sigma are peste tot formă rotundă sau formă de lună, care în 
Thasos se găseşte chiar în secolul al patrulea î. H., în Creta din 
secolul al treilea 1) şi care în alfabetul grecesc se fixează definitiv 
între 30 î. H. şi 50 d. H. (Larfeld, 1. c., p. 484). Litera omega are 
forma cursivă pe c;;ire o găsim înregistrată la Larfeld; I. c., p. 486, 
şi datată de prin anii 30 î. H. ş i 50 d. H. 

Această formă de omega, aşezată cu cele două brat.e încovoiate 
ale sale deasupra a câte o liniută orizontală, apare în Atica, <l.upă 
Larfeld, l. c., mai de grabă. 

Litera eta are, la început, în cuvintele 
0

Hp{l\~t, 'Aa-it>.~1tti8Y1i, 
' Axo1,[v·17, ~-~ar.1.,:;·~ şi, încă odată, în rând ul 7, - la un !oe de 7 ori, 
forma arătată de ·Larfeld, I. c., Il, 2, p. 486. E ta, cu t.au mic dublu 
la miiloc, între cele două hasfae verticale, apare des in Atica) între 
30 î. H. şi 50 d. H. 

După e!a din rândul 5, care arată numărul de opt al anilor, 
nu veden1, cµ exceptia literei efa din cuvântul (~orJ.Y<:;L din rândul 7, 
decâf forma simplă de eta, în care \inia orizonfală leagă, la mijloc, 
cele două hasfae verticale. 

Litera theta nu are la miiloc nici punctul, nici liniuţa · dreaptă 
orizontală., mai lungă sau mai scurtă, obişnuită, ci un semn în forma 
de dublu tau mic. harfeld, L c., _p. 486, ne arată această formă, 
pentru Atica, pentru ani! 30 î. H. şi 50 d. H. 

Sub raportul gramatical, este de relevat, că dativul singular, în 
rândurile2-7 este fără iota 2): în rândul 8 este forma 6ow, pe care 
o găsi1n, la Homer, alături de ooo, a căror alternare este dictată 
num2ii d.e exigente metrice. 

l) Vezi Picard.,.Reinach, B C H, 1912, XXXVI, p, 279, nofa 4. 
~) C f. pentru inscrip!iile atice Moisterhans.,.Schwyzer, Grammalik der atfischeo 

Inschriften, ed. 3, Berlin 1900, p. or- şi u. Nu am pufuf consulta lucrarea: Mayser 
Edwin, Grammalik cler griech. Papyri aus dcr Pfokmae(;r Zdt, mif Einschluss dcr 

• gleichzeitigen Osfraka und der în Âegypfen vcrf.assfen Inschrifkn, 1934, dl: C:iruyler 
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Din .textul inscripfiei propriu zise, rezultă că Âsdepiades ; a 
ridicat n1onumentul de marmoră în amintirea copiilor săi proprii 
(!oi.o~ i:sw,otc; din rândul 8 1

), Flavia Aquilioa care a murit în vârsta 
de opt ani - anii sâni arătafi aci prin litera efa a alfabetului, nu prin 
ntunera!ul ca în rândul 8 ~ şi Iulius Âugurinus, ca re a trăit doi ani. 

Nurne\e gentile de Flavia şi Iulius ne arată urmeleprocesului de ro.: 
manizareîn Scy1hia Minqr, Dcibrogea de azi, sub presiune~ monarhiei 
tonian~. şi a dinastiei Iuliilor şi a Flaviilor. Ele ne servesc totdeodată ca 
un tern1inus destul de vag, ca un terminus post quem. pentru datarea 
acestei inscriptiuni şi a acestui n1onument. ',.\',.D),[Yfj 2) nu este decât tran: 
.scrierea elină a cognomen:ului format dela aquila. Acest cognomen se gă~ 
seşte şi în inscriptia din Constanta, publicată la Dessau, Inscriptiones la: 
tinaeselectae. II, 1, nr. 7185, unde Ulpia Âquilina este sotia lui M. 
Ulpius Longlnus ex decurione, buleuta T omitanorun1. Cognomen:=-ul 
Âugurinus se găseşte n1ai des în non1e~clatura romană. Vezi numai 
Dessau, Inscripti0nes latinae selectae III, 1, p. 173, s. v. Âugurinus. 

Formula µ.•t~p,-4; x_iptv o.vs<J't'(j-:lSV se găseşte foarte des în 1no..
numenfele sepulcrale greceşti 8). 

. Fără verbul b.vă<JtîjOE'J o găsin1 în inscripfia din Dorylaion, din 
Asia Minor, Frigia Epictet. Ea apartine ace!uiaş gen de monu ... 
mente ca şi inscriptia noastră din Tomis~Constanta. In ·Dorylaion. 
·A1t•ti.c1. r(l}Y.pii:ooc; ridică monumentul pentru fiul ei ('l!pwota.v<ji tsX'Jtp), 

Prin acest monument ridicat de Asclepiades în amintirea copiilor 
săi proprii, Flavia Âquilina şi Iulius Âugurinus, ~C\.sclepiades se 
.adresează "Hpw<Jt x{l-ovi.0t~, Eroilor htonici: ln locul adjectivului z-&ovtot~, 
citim mai de-s adjecti vui con1pozit îl.~tax,U·ovi.ot<; 4), şi acesta se gă= 
.seşte adeseori, în inscripţii greceşti, în legătură cu nomenul ~1:oii;;. 
Pe lângă ,v1.t~y,'}6vwt ,'11:0( 5) cunoaştem şi ~r,,;i:a.x-&6vtot o~.i.~.ovi:<; 0) şi 
O:f'fEAOt ?t~i:o.x"'16vtot. 

1) Accentuarea prin adjectivul i?io;, se găseşte foarte des în inscripfiile greceşti 
,de pretutindeni. 

Z) Cf. _i\tY.ooi·rq = Aequana dintr'o inscripfie din Salonic, publicată de Avezou= 
Pîcard, B CH, 1913, XXXVII, p. 113, l. 1. 

3) Câte monumente sepulcrale din cimitirele zilelor noastre nu poartă inscripfii, 
<:are arat5 consacrarea lor amintirii celor c5:tufi în r5sboi şi în mormântali în alt5 parte. 

~) o Y.a'l'az~·ilvrn.;, se numeşte, pe scurt, Hades . 
.$) Zeit;fli htc-nice sânt: Gaia sau Ge, Hades (Zao;; Y.<1.rciz-&ww;), Persefone, 

solia lui IIades, ~meter, I-fecate, Erinyele, Dionysos şi Hermes, care este numit 
y_3ovw~. Vezi R. Wiinsch, prefafa la Append. de pe lângă C. I. A. Şi cultul 
Diosourilor, fralii Helenei, era htonic. Ne gândim în legătura aceasta şi la 1'1enelaos 
şi Helena, apoi la Heracles, Teiresias şi Erehtheus. 

<>) V ei i Hofer, Roscher, Ausfiihrli ches Lexikon der griechîschen und romischen 
Mythologie I, 2, · p. 998. Cf. Owen, Aci(µ,»'<' and cognate words, The JourMal of. 
theological Studies, XXXII, 1931 , p. 133. 
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"Jlpwec; ~a.'tax &âvtor ne sânt cunoscuti prin Shol. Pind. Ol. 2, l 04 .t). 
Cultul htonic şi cel al heros:ului s' au desvoltat destul de târziu. 

Ele au prins rădâcîni ma'i ales la ginta dorică şi la Beofienl. Cultul 
heros:ului se" evidentiază mai bine abia în secolul al optelea şi in ce1 
a1 şaptelea î. H. Heros:ul a primit sensul său sacral din trebuinta 
religioasă a om1:.1lui de a avea, infre el şi zeii O lympului, f.iintc supe: 
rioare binevoitoare, can~ să fie mai aproape de e1 la bine, dar mai 
ales la rău. 

S !ăb-irea cultului zeilo.r şi intensificarea cultului mortilor se ' uniră, 
după aptecierea judicioasă a lui Deneken, (sub voce Heros, la \V. H. 
Roscher, AusfiihrL Lexikon der griech. u. rom. Mythologie I, 2r 
2447'), în cultul eroilor care, nefiind in fond altceva decât un cult al 
morplor mai accentuat, era natural să aibă un caracter htonic 2). 

Cultul zeitătilor htoiiice, care au rezistat mai putin tendinfei de 
antropomorfizare a omului,. cultul eroilor şi cel al morţilor stau într' o 
legătură atât de strânsă, încât deosebirile şi limitele lor oscilează mereu. 

Eroii treceau, pe de o parfe, de puteri temute ale întunerecului, 
pe de altă parte, de spirite bune şi milostive, can~ ştiu să dea prie-?" 
tenilor aju tor şi să:i ferească de pagubă şi nenoroc 8). 

Nu trebue să ne gândim pretutindeni .la un cult precis şi forma1 
al eroilor hto11ici 4). 

Pe câte monumente funerare cuvin tele ~pwol z-&-oviotc; 5) ntt sânf 
decât o forn1ulă banală ca şi literele şi cuvintele D 1',1 din inscriptiile 
latine? 

0 1-lpwoL x&o11(ClLc; de pe stela noastră funerară are, după cu1n 
vom vedea, un înteles mai pregnant. 

Stela funerară din Consta·nta arată in relief bustu-I unei femei. 

l) Vezi Hofer, l. c. p. 999; I. A . I-iild , s . v. H eros, Daremberg.,Saglio, 
Diclionnaire des an!iquiles, III, 1,139, 155 : cf, şi Erwin Rhode, Psyche, Seelenkulf 
u. U nsterblichkeitsglaube, Leipzig 1929. p. 636 şi uu. 

2) Vezi L . Prdler:C. Robert, Griech. Mythologie, voi. II. Die I-ieroen, ed. 4 ~ 
Foucart, Le cult -.ies heros chei les Grecs (Mem. de l'Âcad. d. Inscr. el Belles L ellres 
XLll); F arnell, Greek hero culls and ide as of immorlalily, Oxford ; Dohring, Grkch. 
Heroen und .Âbendgeister; Beri. philol. \'Vochensch. 1916, p,. 1530; Pfister. Die 
Religion der Griechen und Ramer, mii einer Einfiihrung in die v.ergleichende Rcligions-" 
wissenschaft, Darstelluog und Literaturbericht, 1918-1929/30 la Bursian„Miinscher, 
J ahresberichte iiber die Fortschritte der klass. Âlrert~1mswissenschaf1, Suppl. Bd. 
226, 1930, p. 128, 155. 

3) Deoeken, I. c. p. 247c, 2481. 
4) Nu cunosc decât din reviste lucrarea L. W .. Jones, The culls ef Dacia, 

Univ. of. California (Publications în Classical Philology, voi. 9, no. 8, p. 245-305) 
Berkeley 1929. 

f>) In inscripfia din Muzeul nat. de ani. din Bucureşti, publ. de O. I-iir~chfeld, 
Silzuogsberichte d_. phiL hisl. KL der kais. Â kad. d. Wissenschaftcn, LXX\ 'II, \ 8f4, 
Heft. IV - VII, p. 403, no. 55 citim literele !1 şi K, ceea cc înseamnJ 0(coî~} 
'°ll( CJ.~az.-l}.ovlo ţ<;). 

www.ziua constanta. ro 
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Decorarea sfelelor funerare cu un bus.t sau medalion.,,.bus.t=-porfret, a 
ajuns să fie un obicei aproape constant 1). 

Dacă ne orientăm între stelele funerare de acelaş gen ca şi 
stela noastră din Tomis, vom vedea· că stela funerară din vechiul 
Sesfos, puhlicafă la Picard şi Reinach, Voyage dans la Chersonese, 
B C H, XXXVI, 1912, p. 276 şi uu., era împodobită, şi ea, cu un 
medalion, de la care nu a rămas decât grumazul bustului cu o parfe 
mică a himafienului. 

Pe monumenful:sfelă funerară a Hienei din vechiul Perin.fhos 
se găsia portretul defunctei (E. Kalinka, Jahresheffe des ăsi. arch. 
Insf. I, 1898, Beiblatf, 108, 3). Ste1a funerară cu fronton din muzeul 
de Mykonas, nr. 60, cu o inscriptie dispărută, ne arată sub relieful 
celor două palme deschise, încadrate de două C(ţrfuşe, relieful unei 
femei care şade, cu o mică servitoare înaintea ei 2). 

Care este simbolul celor două mâni ridicate, sau cglor două 
paline deschise, pe care le vedem în relief pe stela noastră funerară 
din Tomis-Consfan ta? 

Ce valoare repreziută ele? Care este origina lor ? 
Mai întâi să precizăm un lucru, că mânile ridicate, cu palmele 

• 
• 

înainte şi cu policarii aşezafi unul lângă celalalt, nu sânf mănuşe. , 
Interpretarea lor de mănuşe, dată de Th. v. Wiegand, A M XXXVI, 
1911, p. 291, nr. 1 şi uu, fofogr. nr. 2, în discufia reliefului de pe 
fata B a bazei de marmoră din Thyafeira în Lydia, este fără în..-
doială greşită. 

Obiectele sculptate care se găsesc sub aceste mâni, ca oglinda 
de mână, furca şi fusul, nu schimbă întru nimic interpretarea n0asfr.ă. 
Şi stela funerar~ din Bithynia, dup~ i~scriptia ei; dJn secolul ·a) doilea 
d. H., care a aiuns pesfe Panderma 1n Muzeul d1ri Consfant1nopole, 
ne arată sub cele două mâni ridicate, cu palIŢlele îndreptate specta..
forului, vreo câteva obiecte în relief, ea două sficlufe care se încru.= 
cişea?ă, fără fo rfi, cu grumaz lung şi pântece mare, o oglindă, un ac; 
un paner mic împletit cu două fuse, o perie, un paner mic împletit 
închis, o cisfă rotundă pe trei picioare, sus,;J~ dreapta, cu urn1e care 
trădează o legătură de mef~l_şi un lacăt 3). q ,. • ' · · -

Şi aici, nici Th. v. Wiegand, prim.:editorul şi al acestei inscrip-= 
fiuni, nu se mai gândeşte să interpreteze mânile ridicate cu palmele 
deschise, drept mănuşe. 

Mănuşele sunt arătate, după reprezentările pe care le cunoaştem, 
cu degetele în jos, şi nu una lângă cealaltă. Vezi articolul „mani ca" 
al lui E. Saglio şi mănuşile galice ale unui prizonier galic, la Da;; 

1) V c;,i şi Ha ns lVIoebius, Die Ornamente dcr griech. Grabstcllen klass. uod 
nach klass. Zeit. Berlio.,,Wilmersdorf, 1929, Keller. Cf. şi Lehmaoo..-Haupl, Sfcle / 
uod Socket, Kio, 1930, VI, 148. 

2) După Picard:Rcinach, B C H, t912, XXXVI, p. 278, şi nota 5, inedită. 
Oare ou este şi ea din Rheneia..-Delos? 

3) Theodor v. Wiegand, A M, 1908. XXXIII, p. 154, nr. l\ , fotogr. 3. 
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remberg-Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines III, 
2, p. 1578, fig. 4814. 

Se cunosc oare şi alte stele funerare cu acelaş simbol al pal..-
melor deschise ? ' 

Odobescu ne arată în Istoria arheologiei p. 272 (opere corn= 
plete, Bucureşti 1919, Minerva, voi. IV) că îr,văţatul călugăr pie-=
montez Paciaudi atrăsese, •încă la 1751, într' o mică dar interesantă 
disertaţiune, atenfiunea asupra monumentelor de pietre funerare, cu 
inscriptiuni elene şi latine, însoţite toate cu acele două mâni ridicate sau 
palme deschise şi înălţate în sus şi adunase un număr destul de însemnat 
de astfel de pietre. Odobescu reproduce, pe pagina 273, după Pa-=
ciaudi, două inscripţii latine, descoperite de Ficoroni„ cu vro douăzeci 
de ani mai înainte, într'o cameră sepulcrală de lângă porta Appia 
din Roma care, prin textul lor, prin inifialele D M şi D M S 1) 

dela începutul acestor inscripţiuni şi prin invocarea Soarelui, ne· ex: 
plică semnificatia mânilor înălţate. 

Odobescu ne mai reproduce, tot din Paciaudi, monumentul cu 
re~nezentarea celor două palme deschise, aşezat de Proculus. Reţinem 
deocamdată numai aceste cuvinte de pe monumentul lui I Proculus : 
manus levo contra deum qui me innocentem sustulit, quae vixit annis 
viginti. 

Ludolf Stephani din St. Petersburg numărase, după Odobescu 
p. 27 4, până la 1849, vro '13 stele funerare de acest fel, elene şi 
latine, prin diferite muzee ale Europei. Şi Cumont reunise, după 
Picard, B C H, XXXVI, 1912, p. 279 vro câteva exemple de 
monumente funerare, mai ales orientale, pe care se vede reprezen: 
tarea palmelor deschise. Cf. L' aigle funeraire des Syriens, Rev. hist. 
des relig. LXII, 1910, p. 130 şi nota 4. 

Palme deschise şi ridicate în sus, fără altă invocaţiune sau ru-=
găciune, cătră zei, sâni, după Odobesc:u p. 27 4, ,,epitafe cominatorii, 
adică ameninţări despre vindicta divină ce atrage după sine o moarte 
silnică şi prematură" 2) . 

Sântem oare în drept să conchidem cu Odobescu, p. 273 3), 

la un obiceiu funerar al celor vechi de a sculpta pe mormântul ori: 
cărui june, omorât de ucigaşi necunoscuţi, două palme înălfate spre 
rugăciune ? 

.... 
1) Inscripfia de pe două, din cele trei, plăci de marmoră, începe, la Odobescu, 

I. c., p. 273 cu initialele D M S, care pot fi citite D(eo) M(ithrae) S(oli), ca şi în 
inscripfia din Stojnic în Dalmatia, publicată de N. Vulic, Jahreshefte des ost. arch. 
Instituts 1904, VII, Beiblatt p. r, nr. 9. 

2) Odobescu vorbeşte, în IE;găfura aceasta dr idei, şi de stela pelopone·sică din 
colecţiunea lui Nani cu o păreche de mâni ridicate în sus şi cu inscripfia 6'1jp.Yjtptos 
Ti:1:00 zp·IJcte za.ip •. 

3) Şi A. Wilhelm, Beitrage zur griech. lnschriftenkunde, Sonderschriffen des 
osterr. arch. Instituts. VII, 1909, p. 201 şi 320 vorbeşte desprereprezentarea mânilor 
ridicate pe mormintele celor asasinati. 



Care este materialu! de cate dispunem pentru a 
această întrebare? 

Un studiu general asupra stelelor f un era re cu reprezentarea mâ= 
nilor ridicate pregafia 1), în 191 O şi în anii .următori, prietenul meu din 
Atena, Otto Walter, azi consul general al Austriei la Atena şi con-= 
ducătorul institutului ar he-o logic austriac din Atc11J, Asu1•.p6f.10; ·,~t,eC&.vl5po:i; 
18. D='I O. \'Xf al!rr, răspunzându:ne printr'o carte postală din 4/.12 
1932 din Atena„ la o întrebare ce i=am adresat în privinta proiec" 
tu lui luci·ării cu reJief urile palmelor deschise, ne scrie următoarele: 
,,Die Handarbeif, ruhf ,,,ie so vieles im Staub; ich habe n'ichts · 
dari.iber publizierf, nur in B C H, XX~VI, 1912, er,văhnt ·Picard 
meine Ărbeit. Dort XXXV[ (1912), p. 278 f. u. 351 f., SO\Vie 
B C H, XXXV1I, 1913, p. 109 f., steht das letztc \Vas ich uber 
,, Hand" kenne". 

Dacă tinem cont şi de stela peloponesică din colcctia lui Nani, 
amintită de Odobescu p. 274, şi de stelck din ,~lica arătate de 
Tocilescu, p. 475,-nofa 1 2), - monumente cu inscriptii şi cu palme de 
mâni ridicate în sus, cu policarii unul • lângă celalt 3), îndreptaţi spre 
centrul stelei, în relief, <1t1 fost găsite, după cât am putut trece în re= 
vistă materialul şi cu ajutorul literaturii arătate de O. Walter, în re" 
giuni dit1 bazinul Mării Egeice, în următoarele puncte : în Rheneia i), 

1) A.ceasta rezutl5 şi din articolul lui Ch. Picard, P., C I-{, 1912. XXXVI, 
p. 351, note additioneUe, şi p. 352, care ne pune in vedere un articol complimentar 
cu inleresanfe consla!Jri în privinta inscripfiunilor de acelaş fel al lui J. Bergmann, 
Philologus LXX, N. F. XXIV, 1911, p. 503 şi uu. 

~ Inscripliunile funerare cu reprezenfarea palmelor deschise, indicate de Toci,
lescu 'p. 475, nota I , ca de provenienf5 atic5, le.-am putui verifica : pentru I G III, 
2, nr. 2580 (columella rotunda ... cum anaglypho duas manus supinas repraesentante) 
putem afirma că aparf ine unui Milesian cu numele A.gat hon, fiul I ui A.gathon. Ku„ 
manudis, 'E:mpp. smi:op.~, 203, iar I G III, 2, 2881 (columdla rotunda ... duas manus• 

ereclas repraesentans) ne aral5 tiumai literele ... fp:IJ I 'Pwp.t;t:C<. Vezi şi edit. Le Bas, 
A.ttique 102, apoi Kumanudis, 'Etmpp si.:,;op.~. 2347, şi Heydemann, Marmorbild.,. 
werke p. 107, nr. 274. Cea din .'.\d,,;i.ov 11.pxa.•.okoy,Y.ov, 1890, p. 83, 11, ni„o arată şi 

\"Uilhelm, Jahreshefte, 1901, IV, Beiblatt, sp. 17, nota 12. O a patra inscripfie de 
folul celor trei de sus, din Atica, se g5seşle, dup5 Tocilescu I. c., in Muzeul din 
Berlin. Beschreibung d. antiken Skulpluren nr. 803. 

3) Numai un singur monument, în form5 de cippus, din Thesalonike ne arată 

în relief, policarii manilor ridicate în sus, îndreptate nu spre centrul stelei, ci spre 
marginile, dreapta şi stânga stelei, vezi A.vezou--Picard, B C H. 1913, XXXVII, 
p. 109, şi 11 I , fig. 7. 

4) A.m. Hauvette-Besnault, B C H, 1882, VI, p. 5\)\) şi uu. nr. 24. Din 
Rheneia-De!0s sânt încă şi alte două stele funerare, cu paln.1el~ deschise în relief: 
cea a Heracleei, care se găseşte în Muzeul nafional de anlichităli din Bucureşti, 

publicat5 pentru prima . oară de Otto Hirschfeld. Epigraphischc Nachl<!se zum Io" 
scriptionum latinarum voi. III, aus Dacien und Moesien, Wien 1874, p. 43-45 

• 
nr. 57 = Sitzungsberichte q.er Wiener A.kademie der Wissenschaften, phil. hisl. Kl, 
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<:imitirul vechiu al insulei vecine Delos, în insul;l cicladă Mykonos 1), 

pe tătmurile, la dreapta şi la stânga Mării egee şi anume pe confi= 
nentul grecesc, în Pelcpones şi Atica, pe . tărmul Asiei lYiinore, în 
Thyatira 2) în Lydia, în Dorylaion 3) în Phrygia Epictetos, în Kyzikos 4) 

în Phrygia hellespontică, apoi în Bithynia 6), pe tărmul trac în Ses= 
tos 6) şi Madytos 7), în He.rsonesul tracic, în Perinthos 8) în Thessa.:: 

LXXVII, 1874, fasc. IV-VII, p. 403-405, or. 57; ea a fost mai temeinic dis..
cutală de Adolf Wilnelm, Jahreshette des oslerr. arch. Ins tituts, 1901, IV, Beiblatt 
sp. 9 şi uu., fig, 3, apoi de Grigore G. Tocilescu, Monumentele epigrafice şi sculpturale 
ale Muzeului najional de antichităţi din Bucureşti, I, 1902, p. 436 şi uu., nr. 93 : 
Alexandru Odobescm, Istoria arheologiei, p. 27 4-27 6; Â.. Deissmann, Phi!ologus, 
LXI, 1902, p. 252-265 şi de acelaş, Licht vom Osten ed, 2 şi 3, 1909, p. 315-320 : 
edijie a patra, din 1932, nu am pulul..-o avea; apoi avem cealaltă stelă, a Martheinei, 
care din Rheneia, a ajuns peste Myconos şi Â..egina, în Muzeul national din Â.thena 
unde ea se ,găseşte şi azi. Inscripjia ei a fost copiată, la Myconos, de Â.bel Blouel, 
Expedition sdentifique ... de Moree ... architeclure, sculpiures, inscriptions et vues 
publiees par A-bel Blouet, III, Paris. 1836, p. 7, tab.13, fig. I. Ph.Le Bas, în. apen..
dicele (Inscriplions copiees dans Ies iles de la mer Egee p. 41, nr. 72) acestei publicatiuni, 
ii face comenlarul, alribuind..-o secolului al lt.:lea sau al 12.,.lea. Vezi şi Ph. Le 
Bas et H. W. Waddington, Voyage arch. en Grece el en Â.sie Mineure, fait par 
ordre du gouvernement frarn;ais pendant Ies annees 1843 el 1844, voi. II, partie IV, 
!Ies, nr. 2054. Cf. Inscriplions recueillies e11 Grece par Ph. Le Bas, V, p. 185, 
269. Piltakis o vede în Â.igina şi o reproduce ia Ephemeris .arch. 515. Vezi şi M. 
Fraenkel, Epigraphisches aus Â.egina p. 8. Sleia 1>1artheinei, cu inscripjie şi cu repre.
zentarea mânilor ridicate, care aparţine secolului al doilea î. H., sau începutului Sî-" 

colului îotâilea, şi anum~ înainte de 88 i. H., are o imprecafiune indenlică cu c~a 
de pe stela Heracleei din Rheneia-Bucureşti. Vezi Â.. Wilhelm, Jahreshefte des 
oslerr. arch. Inslituts, IV, I 901, Beiblatl, sp. 9 şi uu., fig. 2, şi acelaş, I. c. \!, 1902, 
Beiblatt, sp. 11. 

1) Picard-Reinach, B C H, 1912, X.XXVI, p. 278 şi nota 5; arat5 stela funerară 
inedită nr. 60 di11 Muzeul din Myconos. Nu este oare {şi ea din Rheneia-Delos? 

2 ) Th. v. Wiegand, Â.. M. 1911, XXXVI, p. 291, nr. 1, fologr.2, fafa B. 
3) Din Dorylaion sâni două stele, azi amândouă în Muzeul din Constantino„ 

pole; vezi Ch. Picard, B CH; 1912, XXXVI, p. 352, unde se gă$eşte şi literatura ' 
cu privire I II cele două sJele funerare. 

•) Stela se găseşte azi in Muzeul din Conslanlinopole. Vezi Ch. Picard, I. c. 
b) Th. v. Wiegand, Â.M 1908, XXXIII, p. 154, or. 11, fotogr. 3. 
6) Ch. Picard-A.. I. Reinach BCR, 1912, XXXVI, p. 276 şi uu. In

scripţia Tr.n,ix -'tJ ';t!(t M~iiJ,~ Thw I JI. 'Op·pt(,1u, 13iw o.~opi I fl"YJP:'l,; xo:piv este urmată 
de 'l nume de 8·~1:,1ot şi de 7 coroane. Sâot 6 oraşe cu care Sestos era in rapoituri 
strânse: Madi!os, Â.bidos, Dardanos, Â.lopcconnesos, Elaius sau Eleus şi Flaviopolis. 

7) O sleia cu fronlon împodobii cu o coroană şi două mâni ridicate în relief, 
a fost văzută de Kiepert, la Madytos, la sud.:vesl de Â.byd-os (CI G 2016 dl 
iar inscripfia a fost publicată din nou de Dumonl-Homolle, Me!ange, p. 449, nr. 1 J 1 b. 

8) E. Kalinka, Jahreshefle des osterr. arch. Inslit. I, ?898, Beiblall 108, 3 ; vezi şi 
Wilhem, Beilrăgeelc., p. 200, nr. 173 ;Picard-ReiPach, B C H 1912, p. 278. nota 1. 
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lonike 1), în lYfacedonia lYfygdonia, la nord de Halchidiche. 
La noi în Ţară avem, afar,ă de monumentul nostru din Tomis

Constanla de pe fărmul lYfării Negre, încă şi stela funerară de mar.,. 
moră diri Muzeul nafional de antichităfi din Bucureşti, c. re, din co..
lecfia generalului Mavros, este, după studiul temeinic al lui A. Wii= 
helm1 J ahreshcfte des osterr. arch. Instituts; IV, 190 l, Beiblatt, sp. 
9 şi uu., din secolul al doilea î. H. sau dela începutul secolului în: 
fâilea, înainte de anul 88 î. H., şi de provenienfă din Rheneia~Delos. 
Vezi literatura pe pag. 9, nota 4. 

Această stelă funerară a Heradeei ne arată în relief, deasupra 
inscripţiei, cele două palme deschise, pe o parte a stelei şi pe cealaltă 
parte, opusă~). Ea a fost pe larg discutată de G. Tocilescu, Monu= 

.mente epigr. şi sculpturale ale Muz. naf. de antichităţi din Bucureşti, 
l,· 1902, p. 436, şi uu, nr. 93 8). Aş avea numai să atrag atenliunea 
asupra articolului intitulat N euge\-vonnene Re1iefs cler athenischen 
Museen, din Jahreshefţe des osterr. arch. Insfit. XIV, 1911, Bei= 
blaH p. 62, al lui O. Walter, care crede de a fi descoperit în lYfu,.. 
zeul naţional din Atena partea de sus a stelei Heradeei, din 1Yiuzeul 
naf. de antichităţi din Bucureşti, cu inscripfie şi cu palme de mâni 
ridicate în sus, stelă temeinic interpretată de A. Wilhelm, Zwei Fluch= 
inschriffen, Jahresheffe des osierr. arch. Inst. IV, 1901, Beiblaff, 
p. 9-18, fig. 3. 

Afară de stelele funerare enumărate• mai sus, avem o serie de 
stele cu palme deschise în relief, a căror provenienfă nu este sigură: 
astfel este stela funerară dedicată de <l>tAOl>fJ.8Y1iJ soţului ei') cu numele 
Ilo-36l~oc;, care se găseşte în liceul turcesc din Salonic. Vezi Picard, 
- Reinach, 1. c., p. 278 ; apoi stela din lYfuzeul din Constantinopole, 
la Picard, I. c., note aditionelle, p. 352 (cf. Joubin, Cat. mon. fun. 

1) Ch. A.vizou şi Ch. Picard, B CH. 1913, XXXVII, p. 109 şi uu. (cu 
inscripjiile nr. 22 şi nr. 23, a, b, pe pp. 110 şi 111) public,1 trei monumente fune„ 
rare cu câte o pereche de mâni ridicate, în relief, şi se referă, în nota 4, pentru alte 
reprezentări de palme deschise din Thessalonike, la Duchesne- Bayet, Mim. nr 57, 
şi ~>\&.jYix 1900, p. 89, nr. 5 (P. N. Papageorgi;>u). 

2) Repetarea textului şi a reliefului se explică, după Deissmann, l. c. p. 323, 
prin tendinfa de a prezinta rugăciunea mai insistentă, mai puternică, mai intensă. 

Dară poate că şi locul unde acest monument era aşezai, cerea s;'i se fixeze inscrip= 
• fia şi relieful pe amândouă părtile, ca să fie văzule din două părfL 

• 3) W. 'Dittenberger, Sylloge inscr. graec. ed. 2, Leipzig 1900, II, nr. 816, 
p. 677 confundă inscriptia imprecatorie din Atena cu cea din Bucureşti. 

•) Alt monument din Salonic, lot cu reprezentarea mânilor ridicate ne arată 

că I:t~t'ttcxv~ l:wtop.i:v·lj ridică şi ea sofului ei Hector, din mijloacele ei proprii, un 
altar. Pe latura dreaptă se văd în relief cele două mâni cu policarii afar:î, cu a ltă inscrieţ 

·) 

\fie, care ne arat5 pe acela ş Hector ca ~o·'l&oi; tcx~i.o:pfoo, deci adjutor fabulari, ajutor de 
arhivist. Avezou:Picard, B C H, 1913, XXXVII, nr. 23. Şi Tctt1cx i) Y..o:t Mo:;4,-~ ri, 
dică un monument lui Titus P. Orphanos, tQ1tu ava?1l Picard:Remach, B C H, 1912, 
XXXVI. p. 277, r. 2. 
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nr. 108), şi acea stelă care, odată la Conslantinopole, a ajuns la Paris 
(vezi literatura la Picard, l. c. p. 352), şi la urmă, stela cunoscută, 
după Pi·card, I. c., prin Cumont, Nolices epigraph. Gand 1898 (Stele 
fuoeraire d'un soldat romain) care era odată la Constantinopqle 1 ). 

Dacă privim materialul acesta, mai ales sub raportul celor două 
palme în relief, putem afirma că monumentul nostru din To1nis se aşează 
bine în cadrul precizărilor făcute de Odobescu. Simbolul mânilor ri" 
dicale în sus nu poale să fle de altă origine decât votivă. Aceste 
mân_i nu pot să aibă altă seq1nificatie decât de implorare a ajutorului 
divin. O inscriptie din Delos, precedată de reprez.entarea celor două 
mâni, ne arată clar legătura între aceste mâni ~i gândul iniţial de ru.: 
găciune=rugăminle. Dacă cil-im acolo 2) ®Eo·,sv·qc;; [-.ou 8sivo) I xcx-.[o:] 
'A•rtoo (?) aXpst 3) -.a.c; x:srpaţ I 'tţ}> 'H1,l<:) i<.cd r·§ 'A yvtJ @sq. (i. e. Pro: 
serpina), este clar că Theogenes, spre rugăciune, ridică mâni\e către 
Helios şi Hagna Thea. · 

Cuvintele cxt'pEt .•. -.a.,; X:Etp'.X-:;; le găsim, fără relieful mânii or ridi=
oate, şi în inscriptia din Alexandreia (Schiirer, Die Juden im bos= 
poranischen Reiche, Sitzungsbe,richte der konigl. preussichen Aka" 
den1ie der Wissenschaften zu Berlin, XIII, 1897, p. 213), unde citim: 
®Eii> &4icnql ?to:t ,zrti•ttwv s1t6m·~ ?to:~ ' H1,i~1 i<.<1.~ Nsp.e:crst ru'psi 'Ap-=,t116Yj 
~ror-,o:; 'tO'.~ xscp!'.>!c;;. 

Traducerea latină a cuvintelor a:tpro -.&c;; ;(Etpa.c;; este ,,.manus 
levo" 4

) din inscriptia citată de Odobescu şi aminfită de noi pe pag. 
8. Cuvintele cxtpEt -.â.c; XEipcxc;; şi manus levo n<:: confirmă legătura 
strânsă între text şi relieful mâni!or ridicate cu palmele deschise. 

Gestul mânii dr.epte sau al ambelor mâni ridicate spre rugăciune, 
ne este cunoscut prin nun1eroase relief uri votive. Adorantii se prezintă 
la fel în cultul zei lot ca şi în cel al eroilor ; stând în picioare, cu mâna 
dreaptă ridicată în sus, sau cu an1ândouă mânile ridicate, înaintea al= 
farului sau înaintea icoanei zeitătii sau a eroului ~). 

1) In Muzeul din Constantinopole, după Picard.-Reinach, B C H, 1912, 
XXXVI, p. 279 noii!, 1, 11r111ăloarele stele au reprezentarea a două mâni rid i.cate : nr. 
669 (în fronton), nr. 185 (846) şi nr. 212 eh.iar în relieful stelei; vezi şi nota adi: 
ţională a lui Picard, I. c. p. 352 ; <lupii Tocilescu, p. 475, nota 1, acolo sunt în" 
scripfiunik cu relieful mânilor ridicate, Joubin, Catal. d. monumenis funeraires nr. 108 
şi r23. 

2) BCH, 1882, VI, p. 500, nr. 24, r . 1-3. 
5) Cf. şi cuvintele la Ştobaeus, Florilegi um (Meir.eke. voi. IV .• p. LXI u.) : 

avu.'tet•Ja<; l~ 'tO}'/ tw'I l(~(JWY '!'O(JYJII. 

4) Manus levo contra deum, ar putea să ne pună pc gânduri prin posibili;, 
lalea interpretării prepoziJiunii „contra" în accepfia ini!ială a cuvântului. Totuşi nu 
.este nici o îndoială că defuncta nu ridicii mânile împotriva zeului, ci spre el. Sensul 
nu poale fi altul decât acesta arătai de noi. 

SJ Vezi Voulieme, Ouomodo veteres adoraverint. Halle 1887 ; Schwenn, 
Gebet und Opfer, Studi?.n zum griech. Kultus. Heidelberg 1927; cf. Conze, Jalu..
buch d. d. arch. lo5l. L 1886, p 11 şi urm. 
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Statuia de bronz din muzeul din Berlin (KonigL Museen zu 
Berlin, Antike Sculpturen aus den kgl. Museen zu Berlin, Bd. I, 
p. 13, Tafel 48 (,,Befender Knabe" Katal nr. 2) ne arată pe un 

. tânăr în picioare, cu mânile ridicate în sus, pentru rugăciune. 
Cu mâna dre.aptă ridicată îl vedem pe Sosippos şi, alături de 

el, altă figură mai mică, cu dreapta ridicată, in fata lui Theseus, în 
cunoscutul relief votiv din A.tena 1). · 

Un relief votiv trebue să recuno~ştem în piesa nr. 24 din 
muzeul din Constanta (vezi . 
fig. nr. 2), care în calcar oolitic 
de 40 cm. înălţime, 30' 5 cm. 
lărgime sus şi 33·5 cm. lărgime 
jos, şi de 11 · 5 cn1. grosime\ 
ne arată, încadrate într'o ramă 
de 7 cm. lărgime sus şi de câte 
Ş cm. la dreapta şi stânga, două 
figuri un1ane, una de 30 cin. 
înălţime, cu mânile ridicate în 
sus, ,_ braful mânilor este ri.:
dicat numai până la înălfimea 
urnerilor.-iar cealaltă la stânga, 
de 16 cin. înălţime, se pare, tof 
cu mânile ridicate. Este regre.:
tabil că partea de sus a reliefului 
lipseşte. Oricât de rău păstrat 
şi ros ar fl, relieful acesta 
trădează o lucrare de iot rudi.: 
mentară. 

Dară noi nu aven1 voe 
să confundăr:n mânile ridicate (Fig. 2). 
~le figurilor din reliefurile vo=-
iive, şi nici gestul mânilor ridic,1te spre cineva sau asupra cuiva, cu 
palmd~ deschise în relief din monumentul nostru din Constanta ş1 
dintr' o serie intreagă dl! reltefuri. Este adevărat că şi în aceste reliefuri 
din urn1ă, n1ânile ridicate, sau palmele deschise se îndreaptă către o 
fiintă superioară; către o zeitate. 

Pe stela funerară a Xt6V'IJ · t din Perinthos 2
), mânile ridicate 

încadrau cuvintele : K.6[(its J "f-D .. t[ E]. Kyrios 8) .Helios 4) este apostrofat 

l) :::VIon. d<:?ll ' Inst. 4, 22 B ; D<:?neken, 1. c., p. 2499. fig. L 
2) Vezi lituatur·a p. 10. nota 8. 
3) Despre Kyrios, V<:?zi Wolf Wilhelm Oraf v. Baudissin, Kyrios als Goi.,,. 

fesname im Judentum u. seiitc Stelle in der Religioosgeschichle, hg. v. Eisfeidt. Giessen 
Topdmann I - IV, 1926-1929; Pfisler, die Religion der Griechen u. Romer, Bursian.-
1'-lilnscher, Jahresb<::ricl1le iiber die Fortschritle der kl.Alltrt. Suppl.Bd. 226. p. 246 $Î 301. 

~) Hdios este Soarele care vede Joafe. Vezi i,i D(eo) YI(ithrae) S(oli) din pag--
9, nota 1. Cf. Allheim, Almus Sol, Neue JahrbUd1er, 8. 1932, p. 141 - 151. 
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direct. Lui i se adresează rugăminiea=-plângere. Şi siela funerară 
(cippus aetomate ornatus) din !'11adytus, care arată două palme des.., 
chise, începe cu vocativul Ku.pu; "ID,~s 1). 

Dară reprezentarea celor două mâni cu palmele deschise de pe 
stelele funerare are şi· un înfeles pregnant. Datsă aceste mâni puteau 
să simbolizeze la început numai gestul implorării, este lesne de în.= 
ţeles, că au putut să ajungă să aibă cu vremea şi altă s~mniflcatie· 
şi anume cea apotropeică ~). A.ceste n1âni puteau să aibă valoarea unui 
ix;rotp61t?.t6v împoiri va violatorilor de morminte 8) •• Formula inferdictiei 
referitoare la folosirea locului de mormânt de către străini nu este 
n'icăiri aşa de desvolta1ă ca în Perinthos, de unde avem şi o slelă 
cu reprezen'tarea mânilor cu palmele deschise. Este influentă asiaiică 
în formula interdictiei, cu cele' frei Hpuri, din Perinthos. Vezi Georges 
Seure, B C H, 1912, XXXVI, p. 606 ~i uu. 

Impk,rarea implică adeseori şi o imprecatiune, invocarea răsbu= 
nării divine în contra cti.iva. Şi de aici se explică altă semniflcatie a 
mânilor acestora. Monun1entul lui Theogenes din Delos 4) cu ·acesJe 
mâni ne arată cum Theogenes cere malediclia împot-riva femeii care 
a pus 1nâna, pe nedrept, pe o depunere a lui (1t-:1.po:?1."tC1..-&~x.11v din 
rr. 6/T şi 12/13-). Şi în cele mai multe cazurl, după cum afirmă şi 
Tocilescu, p. 4T4, mânile ridicate au o însemnare cominaiorie, ,,când 
este vorba de a se implora ajutorul unei divinităti întru descoperir.ea 
şi pedepsirea ucigaşului, care a făcut să piară, cu nedreptate, un om, 
mai ales în vârstă tânără". Stelele funerate, a Heracleei şi a Mar!hinei, 
amândouă din Delos=-Rheneia, care au reprezentarea mâniklr cu pal..
mele deschise, cuprind în inscriptiile lor o a!')atemizare în toa!ă forma, 
forn1ule obiutga!orii, de afurisire cu blesteme, anathemala sau devo.a
fiones, aşa cum le cunoaştem, în număr mare, din lumea greco.o 
romană 5),. Nu avem decât să ne readucem aminie de ie.ldul inscrip.o 
tiunii de pe stela funerară a Heracleei, din Muzeul noslru de antichităti 
<lin Bucureşti. Iată cuvintele, aproape fără schimbare, după Tocilescu: 
"Chiem îniru ajutor şi implor pe Dumnezeul ce1 prea înalt (utpto'ro<;;), 
pe stăpânul spiritelor şi a tot ce este carne (-;e6voi;; 1<d.o·r,<; oa.p'l!.6:;) îh contra 
acelora cari prin vicleşug au ucis sau oirăvit prin farmece pe sermana de 
Heracleia, afară de vreme, vărsând pe nedrept al ei sâng.e nevinovat, 
peniru ca, lot aşa, să se întâmple ucigaşilor ei sau otrăviiorilor şi copiilor 
lor. O, Doamne. !u carele ioaie le vezi şi voi, îngeri ai lui Dumnezeu, 

1) C.I.G. 2010 d, 
2) Vezi O. Jahn, Ueber den .A.berj!lauben des bos~n B1ickes, Berichte der sâchs. 

6:esellschaft der Wiss. 1855, p. 28-120, vezi p. -53 şi p. 55; cf. Spiegelberg, Der 
bose Blick io a!taegypt. Glauben, Zeitschrift fiir aegypt. Sprache u. Alferhunskunde 
LIX, 1924, fasc. 2, p. 149- 154. · 

3) Vezi Picard şi Reioach, B CH, 1912, XXXVI, p. 278; .A.vezon şi Pi, 
card, B C H, 1913, XXXVII, p. 109. 

4) B C H, 1882, VI, p. 500. 
6) Cf. I. Th. Ka!uidis, 'ApC1.!1 p,t>&oi,o·r:-w~ l,leti-c'fJ • .ÂJeoa Sakellarios, 1929. 
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la care orice suflet în zitţa de azi, cu rugăciune, se umileşte, să răz: 
buni sângele ei nevinovat, şi - vei căuta 1

) -cât mai curând". 
Tot aşa sună şi ţnscripfia de pe stela Marthinei din muzeul 

de Atena care„ distrusă 'În partea de sus, arată deasupra inscripfiunii 
urmele de reprezentare a palmelor deschise. Intre inscripfia de pe stela 
Heracleei şi cea a Marthinei este o congruenf ă completă, până la 
propozifia finală, în care aceste două inscripfii, amândouă de prove ... 
nienră din Delos,.-Rheneia, arată deosebiri. Bătătoare la ochi în textul 
acestor dotiă inscriptiuni, sânt contigentele 2) cu limba celor Septua..,. 
ginfa, care traducere alexandrină::grecească a testamentului vechiu este 
comună iudaismului grec şi creştinismului grecesc. In acesfe inscrip ... 
fit1ni .găsîm obiurgatiuni specifice cercurilor semifice.::iudaice. Şi Delos 
avea, în vechime, de lungă vreme, o colonie iudaică, destul de con: 
siderabilă 3). Martheine sau Marthine (dela Martha) este, după Wii= 
helm I. c., ~111 nume semitic, după Dit.tenberger, Sylloge, ed. 3, 111, 
111 !, r. 44, nota 20, un nurne syric 1). y A-nsAOL S-eou, îngerii lui 
Dun1nezeu, ca îngeri răzbunători şi executori ai sancfiunilor, corespund 
concepfiei iudaice târzii. Vezi şi Stuhlfauth, Die Engel in der alt: 
christl. I(unst, Freiburg, 1897", p. 34. C .el mai caracteristic monument 
pentru iudaismul acestor stele se găseşte, după Deissmann, p. 322, 
în cuvintele din rr. 1 O- 12 : ,j, 70.aa. IJiux~ iY ·c'ţj o·fJ11.sp ov 'f/pipq. to.î.zt
voO.-eat 11.idV t~ststo.i; f•). Dacă nu ezităm de a-=l urma pe Deissmann, 
p. 325, în caracterizarea acestor două inscrlptiuni, ca de origine iu: 
daică, nu am putea să referim, cum o face Deissmann, p. 322, cu= 
vintele citate 1nai sus, din rândurile 10-12 ale inscriptiilor, la marea 
sărbătoare evreească jom hakkippurim, în carei rudele Heracleei şi ale 
Mai:thinei, moarte prin asasinat inaintc de vreme, în Delos - Deis"' 
smann, p. 320, se gândeşte la o moarte simultană a lor - petrecând 
în post şi rugăciune;ar fi rostit imprecafiunea, spre a o ete rniza apoi 
în marmoră G). 

Din Dceste momente din urrnă, dară şi din tabloul şi din nu" 
rnele localifăfi lor, unde monu1nentele cu reprezentarea palmelor des.., 

1) Cuvântul (-q-cf111.•.,; îl explic parentelic şi"! şi traduc aşa. Bergmann, L c. 
p. 5 LO, traduce propozi)ia final:i prin : d ass du răchsl ihr unschuldig Blut und es 
heimforders! aufs schnellstc". \/ ezi şi Deissmann, L c. p. 323. 

2) Mai pc larg la Ddssmann, L c. p. 319 şi uu. 
0) Emil Schiirer, G~chichte des jiid. \/olkes im Zci!alter Jesu Chrisli, 3. 

Aufl. Ill, p. 2T, Leipzig, Hinrichs. 
-1) Cf. [-feini \'i/uthnow, Die semitischen Menschennamen în griech. !ne 

schriflen und P.,pyri des vorderen Orients. (Studien zur Epigraphik ~nd Papyrus-' 
kunde, hg. von Bila bel 4) 1930, Leipzig Dieterich. 

~) Şi Bergmann, p, 508 vede în aceste cuvinte „einen echt jiid. Zug"; •./iu:c~v 
twi:sNo&•J ca in Ps. 43 (44), 26 şi Sir. 7. 17. Dup:i Deissinann 322, -tCJ.r:H·1ouol1'0lt 

are infelel:i11l de: sich kasteien, faslcn. Cf. Arbesmann, Das Faslen bei den Griecher1 
unJ Ror11ero. Giessen 1929. 

") Bergmann, p. 506, se opune acestei interpret:iri a lui Deissman. 
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chise au f.ost găsite, rezultă~ pentru noi clar, să simbolul acestor mâoi 
este de ptovenientă orientală. Viafa religioasă a Grecilor 1

) a încercat 
- mai degrabă decât cea a Romanilor - penetrafiuni con'stal'lte şi 
puternice din partea Orientului şi în spefă din partea Semitismului. 

Sin1bolul mânil,or ridicate îl găsim, după cum ne arată 'l'ocilescu 
p . 474 şi uu., mai întâi pe monumente asiriene, babiloniene şi punice. 

Columna „sepulcralis anagly_phis ornata" cu inscriptie grecească 
(CI G 4712) din Anteopolis în Egipet, azi în Muzeul Luvrului 2), nu 
are reprezentarea celor două p~lme deschise, ci partea .superioară a 
acestui monument ne arată in relief pe cei 5 navigatori conduşi de 
Anubis înaintea lui Osiris, judecătorul infernului, cum ridică mânile 
în sus, în semn de invocafiune. Este de relevat, că inscriptia de pe 
acest mon.ument începe cu cuvintele : &.11tt/,a~oo Kopte l:-âpa1tL. 

Pentru a epuiza subiectul palmelor deschise, nu mă îndoiesc că 
ar fi nevoe a aborda şi tema folclorică a mânilor ridicate cu palmele 
înainte şi deschise 3). Suni convins că un material interesant ne aş.:: 
ieap.tă din partea aceasta şi în special din partea foJclorului poporului 
grec de azi 4), ale cărui rădăcini trec adese ori ş_i dincolo de stratul 
şi continentul antic grecesc, Şi poate că an1 da de urn1,1 unei faze 
anterioare celei 1n care palmele deschise sin1bolizează o invocare şi 
1mplor_?re. 

Căci gândindu:ne la gesturi spontane, primitive, mai ales la 
popoare şi indivizi cu o gesticulatie accentuată, trebu·e să constatăm 
că mânile ridicate, cu palmele aşa cum ne arată relieful nostru din 
1'omis:Constanţa şi cek la fel din multe alte locuri, le vedern adeseori 
la cei surprinşi şi copleşiti de sentimentul fricii. Mânile se ridică cu 
palmele deschise ca un semn,..refiex de~ apărare. 

1) Vezi Cumoril,'Orientalische Religioneo im romischen Heidentum, cd 3, 1931 ; 
C f. Ciressmann, Die Umwandiung der orien!alischen ReHgionen un!er dem Einfluss 
hellen. G:eistes (Vortrăge der Bibi. Warburg l 923-24, III p. 170- 19.5) Leipzig 1926. 

2) Musee imp, du Louvre. Les inscr. greques interprclees par. W. Fr31mer, 
nr, 143; Tocil.::scu, l. c. p. 473 şi 4f4; Dillenbcrgzr. Sylloge ed. 3 ,.;;III, nr. l [81. 

~) Mâna fine, după concepfia străveche arică, locul persoanei ; mâna este ln" 
sfrumentul instrumentelor şi în mână se întrupează puterea persoanei. Despre ceea 
ce înseamnă mâna şi toi felul de gesluri cu mâna, precum şi despre importanta 
magică a mânei vezi Thurnwald, in,Eberts R€allexicon der Vorgeschichte V, Berlin 1926 
p. 91 - 96. Fără vre,-o legăturii cu reprezentarea mânilor cu palmek deschise, înainte, 
cum le, vedem în relieful nostru, ,w gândim la siluţ!ele de diferite mâni din peşterele 
paleotice din zona de arlfi franco,-cantabrică. H. Obermaier, Rea!lexikon der Vor" 
geschichte, V, Berlin 1926, p. 90 şi 9 1 şi t;ib, 25, a. . 

") Nu cunosc decâl după name lucrarea lui Schmidt B,, Totengebrâuche und 
Cirăberkultus im heulîgen Ciriechenland. Archiv fiir Religionswissenschaft XXIV 
1926. p. 281 uu. şi xxv, 1927, p. 52-82. 

Amintesc aci lucrar€a lui Walter F. Otto, Die Manen oder von Urfonnttn 
des Totenglaubens, e ine Untersuchung zur Religion der Griechen, Romer und Se" 
miten und ium Volk~lauben iiberhaupt, 1924, Berlin, Springer, 
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Şi această primordială setnnificatie a acestor mâni nu ar schimba 
con.;:luziile, la care, după mai mulfi affi savanti, a ajuns Odobescu, 
în ce priveşte interpretarea simbolului palmelor deschise, sculptate pe 
un număr de stele fw1erare. 

Âsclepiades a pus pe stela funeriră, r idicată în an1intirea celor 
doi copii ai lui, relieful celor două palme deschise, pentrucă prea de 
vreme s'au stins: fiica lui•, Flavia Aquilina., de. abia de 8 ani, iar 
fiul Iulius Â ugurinus, de doi ani. 

Dacă Âsclepiades nu .cere eroilor htonici, expressis verbis, răzbu: 
narea mortii celor doi copii ai lui, dacă el nu poate numi numele 
celor care i i"au răpit, cauzând cumva rnoartea lor, el totuş nu:şi 
poate reprima gându.I că cineva a putut 1) să pricinuiască moartea· lor 
Şl el fine, cu gândul de rmplorare ş i imprec~tiune, să aşeze w1 sim: 
bol 2) pe stelţt ridicată ln amintirea copiilor lui, rel ieful celor două 
palme deschise cu degetele răsfirate, îndreptate spectatorului. · 

In legătură eu r!'lânil'e ridicate ln retiefurile greco=-romane trebue 
s.ă amintin1 de mânile de bronz sau de argilă, votive, consacrate di= 
feritele r zeităli, cu sau fără inscriptiune.:rdedicatiune aşezată totdea-= 
una pe pumnul mânii. Aceste mâni votive ,......, totdeauna este mâna 
dreaptă, care se eonsacră - ni s' au păstrat i-n număr destul de 
considerabil. 

Mân.ile de bronz dedicate lui Sabazios, acoperite cu simbole 
magice şi cu gestul benedictlunii, formează o clasă specială. Ele re=
prezintii, după părerea lui Blinkenberg, care le=a studiat în lucrarea 
rnfitulată ,,Darstellungen des Sabazios und Denkn1ăler seincs Kultes", 
în Ârchiiologische Studren, Corenhaga, 1904, mâna zeului, sau cel 
putin mâna preotului care binecuvintează . 
· Nu este tot aşa cu alte n)âni 

I 
votive care, după Paul Perdrizet, 

La n1iraculeuse hisfoire de Pandare et d'Echedore, suivje de re=
cherches sur la n1arque de l 'antiquite, Archiv fur Religionswissen" 
schaft, XIV, 191 l, p. 118 (vezi tabula ·nr. l, după pagina 120) toate, 
sânt „des mains orantes, levees, la paume en avan:t. Ies doigls allon: 
ges et joints : celles:ci representent des mains· de fideles, elles per-= 
petuent le souvenir ,d'une priere_". 

1J Gândul acestei posibiliL'l li şi frica ei rezuli;( din interpretarea, pe care O. 
Jahn I. c. p. 55, o d:'i acestor mâni. Iat.'l cuvinlele lui ; ,.also wo Jemand in bliihen.
der Jugend hingerafft ist, dass man· fUrchten dar!, er sei durch Gewall oder Zauber 
getodtel, ohne dass man den Urheber kennl, da wird der allsehende u. allwissende 
Sonnengott angeflehl, das Unrecht ans Lichl zu bringen und zu strafen. Diese Bitte 
u. VerwUnschung wird also durch die beiden emporgeslreckten Hande symbolisch 
verstarkt". Şi la fel gândeşte şi Bergmann, când zice, ll. c., p. 508; » Be~ den 
Heiden is.t es liblich, dieGrabinschrifl einer frlihverslorbenen in die Fonn eines Ge" 
betes zu kleiden, das die Tole an die Getter richte! und in dem sie Rache gegen die 
erfleht, die moglicherweise ihren Tod herbeigefiihtl haben". 

' . 
2) Vezi Bachofen, Versuch iiber die G rabersymbolik cler A!ten, ed. 2, [925, 

Basel, -1-l~lbing şi Lichienhahn. 

„.Zl11a/ele Dobtogci", XV 2 
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Toafe aceste mâni de rugăciune ale credincioşilor provin, după 
Perdrizet, din ritul oriental, din cultele semite. Căci .ni s'au păsfrat 
astfel de mâni vofive numai din cultul zeului Ba.al din Heliopolis, 
din cel al unei zeităţi siriene, din cel al zeului ®so<; "'r~ţoto~ şi al 
zeului Dolichenos. • 

Ţinem să arătăm aci că o mână de feracofă, mâna stângă, a 
fost găsită în malul mării, în dreptul bisericii vechi greceşti din Man: 
galia. In 1931 am putuf30 fotografia la Ion Ionaşcu din Manga\ta. 
Vezi figura nr. 3. 

Această mână, de 1,2·5 cm înaltin1e, are o bază cu dianiefrul 
de 7·5 cm şi circumferinţă de 
23 cn1. Baza are o excavapune 
în formă conică. Marginea bazei 
este pe 0·3 cm gn~sime. La 3·7 cm 
,dela această margine în sus, se 
vede o brătară în circumferintă 
de 16·5 cm. Capetele acestei 
brătări se termină în formă de " 
cap de şarpe. Această mână 
tine sfrâns, cu policarul şi cele ... 
lalte degete, în palmă, un obiect 
cu bază dreptunghiulară, de 2 
cm înăltime, 3'5 cm lărgime şi 
3 cm grosime. Acesf obiect are 
forma unei cutii mici, cu păreţi 
de 0'4 cm grosime. Această ' 
pycsidă se pare a fi avut şi un 
capac, căci urmele de ruptură la 
stânga acestei pycside ne fac 
să credem că el a fost deschis. 

' Lângă policar, pe partea opusă, 
ea are o adâncătură dreptun,,. (Fig. 3). 
ghiulară cu marginile de o·s cm şi o·s cm, lătin1e. 

In lăunfrul cufiei ... pycside din mâna aceasta se văd, la inăltimea 
pycsidei, semne, pe care nu le pot discerne decât ca decor vegetal, 
fior al. 

Această mână nu poartă nici un fel de inscriptie. 
Această mână face ea oare parte din una din ac:::este două ca: 

tegorii de mâni despre care am vorbit la urn1ă? 
Dacă nu, care îi este rosful ? 
La această întrebare deocamdată nu putem să răspundem altfel 

decât : non liquet. 
Cernău/i, Octomvre 1934. 

• Teofil Sauciuc=-Săveanu 
Profesor de istoria aulică la Universitatea din Cernăufi. 

,oooogooooo 
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LEGENDA 

I. 

Plu~esc, înceL spFe lăFmuFl depăF~ale, 
SupeFbele ~riFeme legenda Fe, 

Spre kolchta ce- ~l oglindeş~e'n mare 

NeblFu lle zidu Fi de ce~ale. 

$t cu săgeb de gând în~lple'n zare, 

La provele cu ~tldeş încrus~ate, 

.Âş~eap~ă su~le~ele · nţr>lgura~e 
A unui mil s~r>ăvech iu înlFuchipare. 

$l ială că' n a zor>ilor> sclipir>e 

· Vâslaşul .de pe Argos desluşeşle 
$t ţăr>mul şi ce~alea'n s~rălucif'e. 

Când soar>ele pe bollă sus s 'anină 
' $t negura 'ndotelei f'isipeşle, 

Lin ~ol în ~ala Regelui se'nchtnă ... 
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II. 

Dar lurmele, cu lâna lor de aur,· 

Abia de se zăresc pe vârţ de mun~er 

Iar, căL•e culmi, cărările mărunle 
Păzile slau„ de veacuri, de-un ba laur. 

De vrei să lreci pădurile cărun~e 
ln care-i slrâns ţanlaskcul lezaur, 

Din luţe-olrăviloare de cinlaur 

Ies duhurile rele să le·nţrunle: 

$l-Aeles preţăcul la vorbă-şi poarlă, 
Ca pe-un bleslem, vicleanul gând al mortii„ 

Căci mlla'n suţlelu-i, de muU, e moarlă. 

Dar allţel, · zeii vor să cadă sorlu .. . 

ii nava salvaloare'n drumu-i miLc, 
1 ln~ige ancora pe ţărmul scihc. . 

VMW ZlllllOGnstanta.ro 
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III. 

$[ T omisul, în rurlunoasa mare 

lşi lăinueşle pa~a sa de sânge: 

Iar UmbFa riulut de Rege-şi plânge 

De veacuFi înL?!Fziala răsbunaFe. 

A„d jerlre ş i aFome pe. allare, 

Oşh„e muUă'n ple~e maFi. se slFânge, · 

Da„ aFcuL ca de raFmece, se rrânge 

$ i pier, ca visuL glor"ii milenaFe. 

De sl~ncile Medee, de-a llă dală, 
DoaF valul înspumal 'şi-aduce-am inle ... 
i i noaplea- 'şi plimbă manha 'nslelal~ 

Cu pal id~ Feţlexe de Fug ină, 
Pe ranlomale ziduri în Fu ină, 
.Pe lespezi uriaşe de morminle ! 

• 

oooo~0 o<iooo 
(IC,()0 (1~ 00004 

Alex. Gherghel 
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DOBROGEA ŞI !VIAREA NEAGRĂ 
CA INDIVIDUALITĂŢI GEOGRAFICE ŞI REGIUNI BIOMORFO .... 

GENETICE 

Biogeografie şi genetică. Prin schimbai:ea activă a mediului fizic 
şi a cli1n~i, fiintele sufăr transformări pasive. Ele se 1nodifică însă şi 
în mod activ, prin formarea de noi mijloace de dispersiune şi de 
concurenţă vitală, speciile transforn1ându.:se una din alta. Tot com= 
plexul acesta de fapte formează subiectul Biogeografiei genetice, care 1 
se ocupă cu problema transformismului în raport cu elementul spaţial. 

Fată de această problemă, Dobrogea şi M. Neagră sunt două 
giganiice laboratoare în care se execută cele mai grandioase expe"' 
rienţe de geneflcă, adică de crearea de noi forn1e vegetale şi ani..
male, din allele preexistente. 

Din acest punct de vedere este interesant de remarcat că însuşi 
cunoscutul profesor francez L. Cuenof, distinsul biolog al Universităţii 
din Lyon, scria anul trecut d..-lui prof. I. Borcea, relativ la M. 
Neagră, următoarele: ,, Vous avez la bas une mine d'experiences 
foufes faifes, pour le probleme de J'adapfafion ei de J' evo/ufion" 1). 

Subspecia. După cum se ştie, specia, elen1entul esential al 
Biogeografiei, s 'a definit ca tiind totalitatea indivizilor cari prezintă 
aceleaşi caractere morfologice (de formă, talie, culoare), fisiologice 
(gen de viaţă, hrană, reacfiune la lumină, căldură, umezeală) şi n1ixo= 
logice (adică neputându..-se încrucişa cu alte forme înrudite, iar când 
aceasta se'ntâmplă, produşii fiind infecunzi). 

Datorită cauzelor interne şi mai ales externe, în deosebi me..-
. diului, unii indivizi încep să se transforrue pe r.esimfite şi să se 
deosebească de forma tipică, strămoşească. Noile forme de fiinfe se· 
nµn1esc variefăfi -- şi ele pot merge cu transformarea până la a da 
naştere la specii şi chiar- genuri nouă. 

,· 

Dintre varietăJi, unele se găsesc pe acelaş loc cu forma tipică,. 
străn1oşească, ocupând aceeaşi arie de repartitie, altele se găsesc la 
marginea ariei de repartifie a fom1ei tipice, reprezeniând acolo forma 
tipică şi, de obicei, oglinda noilor condifii de existenfă. Biologic, ele 
au in1portanta unor varietăti ; geografic, au importanta speciilor pe 
care, dealtfel, le şi reprezintă în finut, de unde şi nurnele lor de specii . 

1) Annales scientifiques de l'Llniversite de Iassy, XIX, 1934, p. II-III. 

' 
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reprezentative sau vicariante. Ele sunt. deci n1ai mult decât nişte 
simple varietăfi şi mai putin decât nişte specii adevărate. Sunt, cu 
alte cuvinte, nişte rase sau variefă/i geografice, specii incipiente, ele::: 
mentare; mici (microspecii), imperfecte sau iordaniene, cum au fost 
numite după numele zoologului american Jordan. b1ai exact, ele sunt 
nişte subspecii, adică aparţinând unui grad intermediar între varietăţi 
şi specii ~ şi fiind pe drumul cel mai bun pentru a deveni specii 
adevărate, perfec_te. 

Insă, din cauza poziţiei lor taxonomice cam neclare, unii biologi 
cari le:::au observat prima dată,. le-=-au nun1it varietăţi, adică mai puţin 
decât sunt ele de fapt ~ alţii, specii, adică mai muli decât sunt, 
pulverizând adesea, în clasificaţiile lor, o specie bună în nun1eroase 
specii proaste ( specii locardiene, după numele zoologului francez 
Locard, cel n1ai celebru pulverizator de specii bune). 

În felul acesta s' a · produs mare învălmăşeală, atât în sistematica 
cât şi în nomenclatura anitnalelor şi plantelor, pentru că unii naturalişti 
Ier-au botezat pe acestea cu numiri de Vdrietăţi, alţii cu numiri de 
specii. Ele constituesc categoria „speciilor critice" sau „dubioase", 
după cum au fost numite de însuşi botanistul ron1ân Dimitrie Gre= 
cescu, încă prin i)nul 1889 1). 
( 

Subspecia şi nomenclatura Iernară. Deabia în ultimul timp s'a 
distins adevărata însen1nătate a subspeciilor, botezându=se, conform 
nomenclaturii Iernare (trinominale}, cu trei nun1e, al treilea fiind re-=
zervat subspeciei, după nişte regule internafionale ce datează de 111ai 
bine de un sfert de veac, adică din 1905, tin1p care pare a nu fi 
fost suficient pentru ca ele să poată învinge nomenclatura binară (cu 
două nume), n1ai puţin precisă şi mai necon1pletă, a lui Linnee, 
veche însă de aproape două veacuri, adică din l 758. 

Nomenclatura ternară are marele avantaj de a ne arăta atât 
înrudirea mai n1ultor subspecii cât şi diferenţele taxonomice ce le se= 
pară între ele şi pe ele fată de forma tip'ică ; ea mai are avantajul 
de a ne arăta „ pe viu", atât influenta n1ediului asupra fiinţelor, cât şi / 
evoluţia şi originea geografică a speciile~ şi genurilor. 

Din acest punct de vedere nomenclalura Iernară are o consi:: 
derabilă imporfan/ă geografică, după cun1 vom vedea mai jos, n1ai 
ales când nun1ele subspeciilor se referă la ţinutul în ca're acestea 
trăesc. 

Deaceea, savanţi cu reputaţie n1ondială ca americanul G. S. 
Miller 2), ce a studiat Mamiferele Europei, lucrând la British Museun1 
dela Londra, ornitologul german Harlert 3) dela Berlin, herpetologii. 

1) D. Grecescu, Conspectul Florei României, Bucureşti, 1889. 
2) G. S. Miller, Catalogue of the J\1ammals of Western Europe in the Col: 

Jection of the British Museum, London, 1912. 
3) Ernst l{arlerl, Die Vogel cler palearktischen Fauna, Berlin, 1912-1923. 
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ame'ricani Siegneger şi Barbour 1) ca şi herpetologii germani lef.er.: 
Jens şi Muller 2), apoi ichtio)cgul american Jordan 3), cefebru prin sttl" 
diul peş-til-0t marini de"'o parte ş.i alf'a a istmu1ui Panama, care a pre"' 
cizat cu acea ocazie notiunea de subspecie - ca să rămânem numai 
la animalele vertebrate - au introdus în cărtile lor nomenclatura ter" 
nară„ de mult timp şi cu cel mai mare folos. 

Cât priveşte România, nornencJ·atura ternară se'n.cetăteneşfe -
c:a toate lucrurile bune - mai greu, aceasta mai ales din cauza că 
naturaliştilor români le lipseşte în n1are măsură o solidă educafie geo= 
grafică. Lupta cu vechea ideologie e _grea şi neegală - şi va mai 
frebui mult tin1p pâttă când nomenclatura ternară, mai precisă şi mai 
folosHoare decât cea binară, se va lmpune dela sine şi în tara noastră, 
punând capăt haosului de sinonimii, în care ne .sbaten1 încă. 

lnceiutul ş'a făcut. Ă'lem Bste cu nomenclatura ternară pentru: 
Mamifere )1 Pasări 0), Reptile şi Batraciene 6). 

Elemenieleendemice. Subspeciileau şi in1portanţa că mai toate 
( cele geografice, toate), tocmai pentrucă sunt specii incipiente, sunt 
elemente endemi<::e. Numim elerr1ente endemice, mai precis neoende:1 
mice, formele animale şi vegetale, fie subspecii, fie specii, sau chiar 
genuri„ care au o arie foarte restrânsă de repartifie, atât d.e restrânsă 
încât adesea este redusă numai la focarul în care au ·apărut. Ele se 
deosebesc de re/ieie (sau paleo.:endemice), prin faptul ca aria lor de 
reparfifie e continuă şi în progresie, iar nu discontinuă şi în regresie 
ca la relicte. 

Acestea fiind spuse, s,ă reven im· la subiectul nostru. 

Condifiile geografice ale Dobrogei. După cum se ştie, Dobro.,,. 
gea tste una din regiu nile noastre naturale cele mai omoglne, for: 
mând o individualitate geografică netă, ce se poate numi „Podişul 
Dobrogean". A.ceşt podiş este o asociafje bine închegată a plaf.-
1:ormei prebalcanice cu horstul hercinian peneplenizat, după cum a 
fost atât de bine şi de lapidar caracterizat de d::l V. Mihăilescu 7). 

1) L. Stegneger & Th. Barboor, A. chek L isl of North American Amphi-= 
bians and Reptiles, Cambridge, Mass., 1923, 2. 

ll) R. Merlens & L. Muller, Li.sie cler A.mphibien und Repfi!ien Europa_s, 
A.bh, d. Senkenb. N alurforsch. Gesellschaft, Bd. 41, Lief. 1, Frankfurt a M. 1928. 

H) D. S. Jordan, The origin of species through isolalion, Science, 22, 1905, 54:5. 
4) R. 1. Cătiiiescu, Verieichnis und Bibliographie cler Saugetiere Rumaniens, 

Zeilschrift fUr Siiugetierkunde, Berlin, Bd. 6, 1931, pp. 78-84. 
~) D. Lin/ia, Proiect penim stabilizarea nomenclaturei ornitologice române, 

Congresul Naturalişlilor din România, Dare de seamă, Cluj, 1930, pp. 270-298. 
6) R, J. Călinescu, Contribuţiuni sistematice şi z:oogeografice I a studiul A.mphi" 

biilor şi Reptilelor din România, A.cad€mia Română, M~moriile Sectiunii Ştiintitice, 
Seria !II.-a, Tom. VI[, Mem. 7', Buc. 1931, pp. 119-289. • 

7) V. Mihăilescu, Curs de Geografia R omâniei„ 1932-33; Marile regiuni 
morfologice ale României, Bui. Soc. Reg. Rom. de Geografie, Tom. 50, Buc. 1932. 
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El este un podiş suspendat fată de regiunile vecine, aripele 
sale fiind ridicate la N . şi S. până la 500 m. altitudine. La .Sud 
se află masivul Provadia, ce corespunde anticlinalului Rusciuc.,. Varna 
şi care, cu jghiabul celor două ape ce curg ţn sens invers şi anume 
apa Lon1ului, ce se varsă în Dunăre la Rusciuc şi apa Pro: 
vadiei, ce se varsă în mare la Varna, dă regiunii dobrogene o li: 
n1ită destul de netă spre Sud . . 

Aşa dar Dobrogea, ca individualitate geografică, se' ntinde până 
1a jghiabul Lon1-Provadia. Aşa se şi . explică de ce multe specii ca: 
racteristice pentru Dobro.gea românească se găsesc şi în Dobrogea 
bulgărească la Rusciuc şi Varna, lipsind adesea în restul Bulgariei. 

Individualitatea Dobrogei se vede mai ales în climă, care aci 
este un amestec a trei varietăfi: danubiană, ucrainiană şi n1ai ales 
helenică, adică un fel de clin1ă mediteraneeană cu ierni n1a1 aspre, 
în ~are frigul vine dela Nord şi îngheţul e con1un. 

Cât priveşte vânturile, s' a spus adesea şi pe drept cuvânt, că 
Dobrogea este ,.,drumul vântului" 1). Vântul este într'adevăr unul din 
elementele naturii Dobrogii, care atrage îndeosebi aJentia călătorului. 
Şi nu e vorba nun1ai de briza dela ţărmul Mării. Aerul curge înfr'una 
peste toată această regiune, pe care:o svântă complet de umezeală. 
Vântul dominant e cel de N şi NE. Dobrogea şi n1ai ales litoralul 
ei, se poate socoti drept ţinutul cel mai secetos din Ron1ânia. Ză-=
pada cade deobicei mai puţină ca în restul_ tării, iar în Sud, valea 
Batovei a fost nun1ită de păstori „ Valea fără iarnă''. 

Faţă de restul Ron1âniei, Dobrogea e o regiune caldă, n1ai ales 
la Sud. Faţă pe Peninsula Balcanică şi ţinuturile n1editeraneene, ea 
-e o regiune rece, aspră. 

Flora caracteristică a Dobrogei. Încă dela prin1ele cercetări flo-=
ristice, făcute de botaniştii rom~ni şi sfreini în Dobrogea, s' a desco: 
perit o serie întreagă de forn1e endemice; caracteristice regiunii. Până 
acun1 se cunosc 66 de forrne endemice dobrogene, cele n1ai multe 
fiind instituite ca atari de botaniştii Prodan, Nyarady, Grecescu, 
Brândza, Degen, Pan fu, Solacolu ~şi Săvulescu. · 

Cele mai principale elen1ente floristice enden1ice sunt urn1ătoa-=
rele : Agropyron brandzae (Pirul dobrogean), Dianthus borzaeanus 
{Garofiţa dobŢogeană), Corydalis dobrogensis (Brebenei dobrogeni), 
Rosa dobrogensis (Răsura dobrogeană), Potentilla fauriciformis var. 
dobrogensis, · Potentilla Cavarnae, Pol. born 1'1iilleri var. dobrogensi~, 
Genista trifoliata var. romanica, Cyclamen durostoricum (Ciclan1enul 

-~obrogean), Euphorbia bazargica, Euphorbia agraria ssp. puberu/a, 
Mentha longifolia var. dobrogensis, Achillea dobrogensis (Coada 

. şoarecelui dobrogeană), Cirsium dobrogense, Cirsium Caliacrae, Hie: 

1) C. BrJ!escu, Clima Dobrogii, în „ Dobrogea" 1878-1928, Bucureşti, 1928, 
pag. 72. 
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racium fallax ssp. dobrogense, Hieracium virosum ssp. babadagense„ 
Iris Cavarnae (stânjinelul de Cavarna) etc. 

După cum se vede din lista de mai sus, unele din formele 
endemice dobrogene sunt cons1derate specii, ceeace ele şi sunt pril'l li;a-=
ra.cterele lor bune. Altele; deşi se deosebesc prea putin de forma ti: 
pică, s'au considerat deaseme11ea specii, dîntr'un exces de zel, in 
realitate ele fiind nun1ai nişte varietăfi geografice sau subspecii, ca 
dealtfel mai toate varietăfile instituite ca atari pentru Dobrogea. 

Cât priveşte subspeciile autorilor de mai sus, ele rămân pe· 
dre:pt cuvânt subspecii şi, dacă n'ar fi decât ele, fixaf~ ca atari chiar 
de către autorii lor, aceste spe.cii incipiente, născânde, ne,.-ar arăta că. 
Dobrogea este un vast labor_ator de transformare a speciilor prin. 
adaptare la condifiile Sqle geografice speciale 1). 

Fauna caracfer.isfică a Dobrogii. Nu mai puţin concludettte. din 
acest punct de vedere sunt şi faptele zoogeografice. Cercetările fau .: 
nistice făcute în Dobrogea, au scos la iYeală numeroase animale 
endemice. Astfel, pentru ca să nu :vorbim şi d.e numeroasele insecte 
endemice, cităm : Bulinus varnensis, un melc terestru, alungit, de 
culoare albă, strălucitoare, cţeat pe material dela Varoa şi care se 
găseşte în adevărafi ciorchini pe toate plantele litoralului nostru din 
Cadrilater şi chiar ceva mai la Nord; Triton crisfaius dobrogif:us. 
batracian urodel, creat ca varietate de d"l C. Kirifescu, pe material 
din Delta Dunărei, dar recunoscut apoi de specic1lişti ca o adevărată 
subspecie; Vipera ammodyies monfandoni, o nouă sub5pecie de vi" 
peră cu corn, dobrogeană, creată de herpetologu} londonez Boulenger, 
pe material din Dobrogea; această subspecie se găseş;e şi în Bu!.:' 
garia, până la Rusciuc, iar de.:acolo spre Sud, e reprezentotă în 
restul Bulgariei prin Vipera ammodyies meridionaJjs, după cum a. 
arătat tot Boulenger. 

Eu însumi, studiind nltmeroase exemplare de Broască testoa.să 
de uscat din Dobrogea (Tesiudo ibera), am constatat că e..<,;.emplarele 
noastre dobrogene se deosebesc 1) . destul de remarcabil de forma ti: 
pică din finuturile mediteraneene şi că ale noastre formează o rasă 

l) Privită sub acest aspect, chestia fagului din Nordul Dobrogii, pe care unii. 

botanişti (P. E..ncu!escu, C. Georgescu, Turill, Stoianoff) îl consideră Fagus silvalica,. 
alfii (G. Grinfescu) Fagus orienlalis ş i chiar .Fagus Jaurica, va mira;putin când se 
va constata, în urma unei analize taxd'ilomice mai serioase. că acest fag aparjine unei 
noi subspecii, dobrogene, cum dealtfel s' a întâmplat şi cu zada din Carpali, pe 
care unii au consideral:o ca fiind Latix. decidua1 alţii Larix sibirica şi chiar Larix 
polonica, constatându,,se apoi, în t g30, de căire botanistul polonez J{. Domin, Că-" 
zada noastră aparţine unei rase geografice speciale Carpa li lor noş lri, pe care a şi 

numit ... o Larix. decidua carpatica 1 
1) Deosebirile faţă de forma tipică suni următoarele: sutura mediană abdomt"' 

nală de Ph până la l 1h, mai lungă decât sutura femoralo•anală; sutura 1ned1ană, 
pectorală de 2-3 ori mai mică decât sutura femorală. 
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geografică a p_arte, pe care an1 numit..-o subsp. racovitzai, dedicând-=o· 
n1arelui nostru biolog, de reputaţie n1ondială, d=I prof. Emil Racovifă. 

Chiar şi printre Ma1nifere găsitn ·forme endemice dobrogene~ 
Aşa e cazul Căţelul de pământ dobrogean, numit de mammalogistul 
an1erican Miller: .Spalax monticola dolbrogeae, subspecie înrudită 
de:aproape cu Spalax monficola furcicus din în1prejurin1ile Constan..-· 
finopolului. 

Condi/iile geografice şi hidrografice ale Mării Negre. După 
cun1 Dobrogea este o anexă a peninsulei Balcanice, respectiv a ti..
nutui;ilor n1editeraneene, cu caractere n1odificate, tot astfel l\1area 
Neagră este o anexă nordică a Mării Mediterane, cel pufin din punct 
de vedere al repartiţiei fiintelor. n1area tnajoritate a elementelor sale 
con1ponente fiind 'de origine n1editeraneeană. Căci din punct de ve..
dere hidrologic şi al influentelor externe, datorite în deosebi vecină-= 
tăfii stepelor ruseşti, Marea Neagră nici pe departe nu se poate corn.,, 
para cu Marea Mediterană. 

In ceeace priveşte conditiile de viaţă, este ştiut că în Marea 
Neagră ele sunt cu totul particulare : viaţa este absentă din adânci-=-
mile acestei Mări (cu exceetia bacteriilor), din cauza lipsei curentului 
vertical şi a prezentei H.2 S. Cât priveşie platoul continental, dela 
ţărm . până la vr.e-=-o 150 m. adâncin1e, el este locuit. Totuşi, chiar şi 
acest platou continental oferă GOndifii particulare în această Mare care 
n'are nici flux, nici reflux, a cărei apă esfe n1ai puţin sărată din 
cauza aportului considerabil de apă al fluviilor ce se· varsă înfrânsa .. 
Pe de altă parte, apa acestei n1ifri prezintă variaţiuni extrenle de 
temperatură, ce se n1anifestă violent şi foarte des, dat fiind că această 
mare se află în vecinătatea in1ensei platforn1e continentale a Rusiei. 

In ceeace priveşte temperatura, Osiroumo,v 1) a arătat că, în timp 
ce în Mediterană ten1peratura apei nu coboară nici..-odată sub 13°, 
în Mare-a Neagră aceasta scade fână la 5°, iar între 50-100 111. 
adâncin1e, tern1ometrul arată 6-< . 

În apropierea ţărn1ului, acolo unde apa se găseşte n1ai îndulcită,. 
n1area îngheaţă adesea pe o anun1ită distanţă dela ţărm. 

r[ oti autorii cari au procedat la cercetări ·sistematice şi cari au 
studiat cel putin un grup faunistic ar Mării Negre, sunt de acord în 
a afirn1a că îndulcirea apei este un factor care are puternică reper..
cusiune asupra faunei acestei n1ări. 

Majoritatea autorilor atestă că forn1ele n1editeraneene, care trăiesc 
în Marea Neagră, afectează în stare adultă o talie mai n1ică şi n1ai. 
alungită decât acelea care trăiesc în Marea Mediterană. 

Astfel Kessler, con1parând formele de Peşti din Mediterana 
cu aceleaşi fonne care ·trăiesc în Marea Neagră, a constatat că cele 
din Marea l\Teagră sunt vizibil 1nai mici ca cele din Marea J\1edi: 

1) A se vedea bibliografia rusească în lucrările d-elui I. Borcea, privitoare la: 
fauna Mării Negre. 
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' ·terană, fiind de părere că aceasta se datoreşte temperaturii mai scă: 
.zute şi sa linităfi i 1nai mici a Mări i Negre. 

Bobrefzky s'a exprin1at la fei în ceeace priveşte Anelidele. 
După Zern0w1 şi Ostroumo\'<', salinjtatea ar constitui factorul 

cel mai important, dat fiind că, în 1nanifestafia particularitătilor ce re: 
levăm în fauna Mării Negre, salinitatea joacă un rol mult ma i im: 
portant decât temperatura. 

Fauna caracierisiică a Mării Negre .• Grupând pe categorii de 
origine fauna Mării Negre, constatăm că ea cuprinde următoarele 
elemente: a) re/ieie poniocaspice (sannatice); b) re/ieie celficoboreale 
(gL:ciare); c) elemenie mediieraneene netransformate (emigrând pe= 
riodic din Mediterana în Marea Neagră şi invers) ; d) elemente me.:
dileraneene transformate (endemice, adaptate Mării Negre, prezen= 
tând rase geografice caracteristice acestei mări şi având 1nigrafii, 
când acestea există, nu1nai la interiorul basinului Mării Negre). 

Asupra primelor trei categorii nu ne vom opri de loc. Ele au 
format subiectul unor cercetări destul de migăloase al biologilor ruşi 
şi, în ultimii ani, adică din 1926, ale distinsului nostru zoolog, d=I 
prof. Ioan Borcea, Directorul Laboratorului Zoologic ale Uriiv. din 
Iaşi şi director al Stafiunii Zoologice rnaritime dela Agigea (jud. 
Constanta). · 

Lucrările acestui eminent zoolog, cunoscute de orice om cult -
au o reputatie destul de întinsă în fară şi . în străinătate pentru a nu 
fi nevoe să ne mai oprim cu această ocazie asupra lor. 

Ne vom opri însă un moment asupra ultimei categorii de ele..
·mente mediteraneene din M. Neagră, adaptate condifiilor fizice par., 
ticulare ale acestei Mări, pe care ele le oglindesc, devenind elemente 
endemice ale Mării Negre. 

Din numeroasa listă a elementelor endemice din M . Neagră, 
ce se poaie stabili, vom cita numai pe cele 1nai principale : Eryphia 
spinifrons orientalis Czern. (Paguria de Caliacra), Car,cinus moenas 
poniica Czern. (Crabul de iarbă), Squalus acanthias var. euxinus 
Moroff & Netschaeff (Rechinul de Marea Neagră), Ray a pontica Pall. 
(Pisica de Mare), Salmo sa/ar labrax Pall. (Levrecul), Rhombus 
maeoticus Pall. (Calcanul), G adus euxinus Nord1n. (Morua de M. 
Neagră), Atherina poniica Eichw., Gasferosieus aculealus yar. pon: 
ficus Antipa, Phocaena reliefa Abel (Delfinul de M. Neagră). 

După cum se vede, şi aici multe forme, sunt considerate si1nple 
·varietăti, ele fiind de fapt nişte rase geografice, sau subspecii ale 
Mării Negre ; altele, din exces de zel din partea autorilor lor, sunt 
considerate specii, fiincr de fapt tot nişte subspecii, după cum reiese 
din caracterele lor de mică importantă. 

Numai câteva dintre ele sunt specii adevărate, endemice pentru 
M. Neagră. 

Von1 studia mai amănunfit câteva exemple. Eryphia spinifrons 
{Herbst.) Sav. sau Paguria de Caliacra, este cel n1ai mare crab din 
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Marea Neagră. Diferă întţ' atâta de forma mediteraneeană, în cât Czer:· 
nia\'(!Sky 1) îl ,descrie ca o formă particulară = forma orientalis. · 

Comparând €:xemplarele din M. Neagră (Capul Caliacra) cu,, 
exemplare provenind din M. Mediterană şi confruntând materialwl cu 
descrierea lui Milne:Ed„vards, de prof. /. Borcea constată 2) că exem.,,. 
plarele din M. Neagră sunt mai n1ari ca cele din Mediterana, având 
carapacea mai bon1bată şi regiunile mai distinct~; tuberculele fetii 
externe şi superioare ale penselor sunt 1nai rare, mai mici şi n1ai 
şterse, în timp ce la exemplarele din M. Mediterană, aceste tuber-"' 
cule sunt foarte desvoltate ; perii chitinoşi de la interstitii, între tu: · 
berculi, care există la exemplarele mediteraneene, lipsesc la cele din , 
M. Neagră. Culoarea diferă de asemenea, fiind pe partea superioară, 
la aceste exemplare din urmă, de o teintă brun„închisă sau castanie, . 
bătând uşor în roşu, cu fine 1narmorafii galbene. 

După cum se vede, aven1 de.=-aface cu o rasă geografică (sub.,,. 
specie), căreia trebuie să"i aplică111 nomenclatura ternară : Erypbia 
spinifrons orientalis Czernia\vskv. . • 

Carcinus moenas Leach., Crabul de iarbă, e un crab comun 
pe litoralul românesc, având între 7 -8 cm. diametrul transversal şi 
între 6,5-7 cm. diametrul antero=posterior al carapacii. !n M. Me-"' 
diterană (Neapoli), acest crab nu atinge nici-=odată aceste dimensiuni, 
rămânând întotdeauna rnai mic 3). 

Mai mult : exemplarele din M. Mediterană se' nmulfesc în pe: · 
rioada în care apa este 1nai rece, adică din Noembrie în Mai. In 
Marea Neagră numai excepfional se pot întâlni crabi de iarbă cu 
ouă spre sfârşitul toamnei. Aici suportă şi o apă. mai pufin sărată, 
găsindu„se şi în dreptul gurilor Dunărei şi pătrunzând chiar şi în li.: 
manuri, ceeace nu e cazul cu specia precedentă (Borcea). 

Czernia,vsky (op. cit., pag. 177) consideră crabul de iarbă din 
M. Neagră ca o fonnă particulară, pe care a numit:o pontica. Avem 
de-=-aface, prin urmare, cu o rasă geografică, fiind astfel obligafi să:i 
aplicăm nomenclatura ternară, pentru a o numi Carcinus moenas 
ponlicţ1 Czern. 

Squalus acanfhias Risso e singurul rechin ce se cunoaşte în 
Marea Neagră. Este ovovivipar, se fine la larg şi la adâncimi mari 
io0-70 m. adâncime, în regiunea cu fundul phaseo!inoid şi mitiloid). 
In timp ce exemplarele adulte din canalul Mânecii şi Oceanul At: 
!antic ating talii de 0,63- 0,80 m. ( d') şi O, 72-1,03 ( Q) 4) în 
Marea Neagră dimensiunile ajung dela 1,20-1,25 111. (d') până la 

1) Czernia,vsky, Crustacea Decapoda Pontico„Iitoralia, Harkow, 1884, p. 195. 
2) I. Borcea, Note sur quelques crabes de rivage du littoral roumain, Ann. 

Scient. de l'Univ. Iassy, XIV, I- II, 1921.1>, p. 144. 
8) Lo Bianco Notizie biologiche riguardanli specialmentc ii periodo di ma" 

lurita sessuale degli animali de! golfo di Napoli, Mitth. Zool. St., Neapel, VIII, 188·8 •• 
4) /. Borcea, Aperc;u de la faune des Elasmobranches a Roscoff, Arch. de 

Zoo!. exp. et gen., IV serie T. V, pp. 202-215. 
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-1,30-1, 47 n1. (<:;?). D=-1 I Borcea 1) atestă că: ,,il est vraisemblable que 
dans la 111er Noire nous nous frrouvions en presence d' une race ou 
d'une forme locale". De altfel se ştie că, deşi o specie cosmopolită 
(Oceanul Atlantic, M. Mediterană, ])1area Japoniei, Marea Behring), 
acest soi de rechin dă naştere, în anumite locuri, la varietăţ i (rase) 
geografice 2) . 

P rintre aceste nun1eroase varietăti geografice este a se enur11era 
şi aceea din M. Neagră, caracterizată printr'o talie maj mare a adul=
filor şi chiar a puilor. Astfel, în timp ce puii sunt, la naştere, lungi 
de 20-24 cm., la Napoli (Lo Bianco) şi de 23-25 cn1., la Roscof 
(Borcea), în M. Neagră ei ating 30 cn1 ., atât la Agigea (Borcea) 
cât şi la Sevastopol (ZernoYv) . 

Adăogând câteva noi observaţii şi dând o descriere sumară 
-d:nii Moroff şi Netschaeff8) rid ică rechinul din M. Neagră (Varna) 
la rangul pretenfios de specie, pe- care o botează : Acanfhias euxinus, 
rang ~are p"are apoi exagerat. ceva mai târziu, chiar autorilor speciei 4). 

Intr'adevăr, în lista speciilor capturate între 1925-1029, se 
vede că d=-1 Netschaeff părăseşte denumirea de Acanthias euxinus 
şi numeşte rechinul din M. Neagră ,cu nun1ele simplu de Acanfhias 
vulgaris, care şi aşa e o exagerare în sens contrariu. 

Din cele constatate n1ai sus, se poate desprinde că, dacă există 
o îndoială asupra chestiunii rechinului din M. Neagră, aceasta se 
referă nu la caracterele taxonomice, care se deosebesc de cele ale 
formei tipice din M. Mediterană - cât mai ales la sifuafia sa sis=
tematică, adică dacă e specie sau varietate. 

Noi credem _că rechinul din M. Neagră, prin caracterele arătate 
n1ai sus, nu e nici forma tipică, însă nici o altă specie distinctă -

-ci numai o rasă geografică· (subspecie a formei tipice de Acanfhias 
vulgaris (Sgualus acanfhias), caracteristică Mării Negre şi căreia, 
pentru acest motiv, trebue să=i aplicăm nomenclatura ternară, p.entru 
a se numi de..-aci înainte: Squalus acanfhias euxinus · (Moroff <.~ 
Netschaeff), conform regulelor internaţionale de nomenclatură ş1 prin: 
cipiului priorităfii . 

Raja clavata L. din Marea Neagră este deâsen1enea o rasă 
sau o varietate locală, care a fost considerată chiar ca o specie aparte, 
fi ind numită de Pal/as şi de alti cercetători : Raja pontica (Borcea, 
1929, p. 664). 

1) I. Borcea, Observ. sur Ies poissons migrafeurs dans Ies eaux rournaines de 
·1<1 Mer Noire, Ann. Scienf. de l'Univ. de Iassy, T. XV, 1929, f. 3-4, pp. 656-750. 

2) V. I. Gralianow, Versuch einer Uebersichf der Fische des ruS6ischen 
Reiches în sysfemalischer u. geogr. Hinsichf, Moscova, 1907. 

8) Th. Moroff & A.' Netschaeff, Beifrag zur Erforschung der Verfeilung der 
Fa una im Schwarzen Meere, Jahrbuch der Universifăf Sofia 1 Physiko.,.math. Fakulfăt. 
Bd. XXV (1928- 29), Heft 3, pag. 12. 

4) Gr. I1v. Groze1v & A. Netschae!J; Naşiat Riblov (Pescuitul Qostru), ot 
,1925- 1929 Godini, Sofia, Tip. Stalului, t 930, pag. 23 (în bulgăreşte) . 

• 
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însuşi d..-l prof. Borcea const,ltă caractere evident deosebite faţă 
de forma tipîcă şi anume exemplarele noastre ati1ig o lungime până 
la 90 cn1., avâfld numeroşi spini şi scuturi, în timp ce specimenele 
exarninate de d..-sa la Roscof (Canalul Mânecii) nu avea spini şi 
asperităfi decât pe linia mediană dorsa lă. Ceva mai mult: rasa din 
M. Neagră manifestă o deosebită predilecţie pentru apele reci şi mai 
sărate. · 

Deşi d..-1 Borcea rămâne în expectativă în fata acestei rase, pe 
care o constată, dar pe care o consideră tot Raja clavafa, noi credem 
că deosebirile de mai sus, observate întâi de Pallas, ca şi de alfi 
cercetători - şi apoi de însuşi d=-1 Borcea, sunt suficiente să ne arate 
că avem de.:a face, dacă nu cu · o specie, cum crezuse Pa/las, n1ăcar 
cu o subspecie destul de net caracterizată.., pe care o vom numi..-o, 
conform nomenclaturii ternare şi regulelor internationale de non1cn.: 
clatură: Raja clavata pontica (Paltas). 

Asemenea cazuri, încă insuficient lămurite, 1'1Iarea Neagră pre=
z in!ă numeroase. Din acest punci de vedere . pare dubioasă chiar si.: 
tua.fla taxonomică şi . sisteniat ică a unor peşti destul de con1ui1i în 
1'1area Neagră, cum ar fi însuşi cazul Scrun1biei albastre. 

Biogenesa elen1enfelor endemice. Ţinând seama de cele de mai 
sus, urmează să ne întrebăm cum s'au născut elementele endemice 
în Dobrogea şi Marea Neagră? Răspunsul e simplu. E le s' au născut, 
ca toate elementele neo='endemice, prin aşa numitul fenomen al se:: 
grega/iei, adică pe de„o parte prin izola rea de forma t i pică, la mar.: 
ginea ariei de repartifie a acesteia, ca şi prin neputinţa elen1entelor 
izolate de a se încrucişa cu forma tipică (an1ixia) - iar pe de altă 
prin influenta directă a noilo r condifii ambiante. In tot cazul, segre.:c 
ge,_fia şi influenta n1ediului sunt cauzele principale ale formării ra"' 
selor locale în aceste ţinuturi biomorfogenetice. 

Conclusiuni biogeografice. Din consideraţiunile de mai sus des"' 
prindem următoarele; 

i) Dobrogea şi Marea Neagră, anexe nordice-...,ale Peninsulei 
Balcanice şi Mării Mediterane, însă în acelaş timp rdgiuni naturale, 
bine individualizate din punct de vedere geografic prin caracterele lor 
nete, fată de regiunile de care sunt legate, sunt ş i nişte tinuturi năs: 
că/oare de forn1e noi, enden1ice, d~ plante şi animale. P entru ase: 
menea regiuni propunem termenul de „regiuni bion1orfogenelice''. 

2) Faunele şi florele acestor regiuni sunt speciale şi prezintă 
caractere, proprii, datorită tocmai elementelor endemice, născute sub 
influenta directă a condifiilor lor fizice speciale. 

3) Noţiunea de biomorfogenesă s' ar putea lua dzept criteriu de 
defin ire a regiunilor gecgraflce ş i a nume: o individualitate geografică, 
stabiliră. ca atare, să fle considerată o regiune cu adevărat naturală 
numai în cazul când ea se va constata că este şi o regiune biomor-"' 
fog12:netică, cum este cazul cu Dobrogea şi Marea Neagră. 

www.ziuaconstanta.ro 



I 

- 32 -

4) Importanţa geografică a acestor constatări este considerabilă 
pentru 2 motive : 

, a) asemenea regiuni biomorfogenetice mai sunt multe în Ro.::-
mânia şi numai când toate acestea vor fi net distinse şi caracterizate. 
va fi posibilă o împărţire biogeografică, respectiv o hartă biogeografică a 
României; 

b) 11umai când regit,1nile biomorfogenetice vor fi fost puse în 
concordanţă cu constatările de geografie fizică (morfologie, climatologie, 
hidrografie etc.) se vor putea stabili temeinic şi pentx;u totdeauna, re.::
giunile naturale ale României. 

Până atunci vo1n avea o împărţire morfologică, alta climaticăr 
alta fitogeografică etc. care rar, greu, · sau de loc vor coincide una cu 
alta, în deplină concordanf ă. 

DIE DOBRUDSCHA UND DAS SCHWARZE MEER ALS 
EINHEITEN UND BIOMORPHOGENE'fISCHE GEBIE'fE 

Die Dobrudscha und das Schwarze Meei:, nărdliche F ortsăt.le 
cler Balkanhalbinsel und des Mittellăndischen Meeres sind natiirliche, 

' durch ihre ausgeprăgtE>n Eigensch~ften ihren Nachbargebieten gegen-= 
i.iber geogr,aphisch geschlossene Gebiefe, gleichzeitig aber -Gegenden, 
wo neue, endemische Pflanzen.::- und Tierformen enfstehen. 

So envăhnen wir von den 66 endemischen Pflanzen der Do.::
brudscha : A gropyron brandzae, Dianthus borzaeanus, Corydalis 
dobrogensis, Rosa dobrogensis, Potentilla fauriciformis var. dobro
gensis, Poienii/a cavarnae, Pot. bornmiilleri var. dobrogensis, Ge.::
nisfa frifoliala var. romanica; Cyclamen durosforicum, Euphorbia 
bazargica, Euphorbia agraria ssp. puberu/a, Menfba longifolia var. 
dobrogensis, Achillea dobrogensis, Cirsium dobrogense, Cirsium ca.::
liacrae, Hieracium fa/lax ssp. dobrogense, Hieracium vir.osum ssp. 
babadagense, Iris cavarnae etc. Unter den enden1ischen Tierformen 
cler Dobrudscha sind : Bulinus varnensis, Triton crisfafus dobrogicus, 
Vipera ammodytes monfandoni, Testudo ibera· racovifzai, Spa/ax 
monficola dolbrogae. Zu den endemischen A rlen des Schwarzen Meeres 
gehă~en : Eryphia spinifrons orientalis, Carcinus moenas pontica 
Squalus acanfhias var. euxinus, Raja pontica, Salmo sa/ar labrax, 
Rhombus maeoficus, Gadus euxinus, A therina ponficd, Gasferosfeus 
aculeafus var. ponficus, Phocaena relicta. 

Fiir solche Gebiete schlagen wir den Namen „biomorphoge.::
nefische Gegenden" vor. 

Die F aunen und Floren dieser Gebiete sind eigentiimlich und 
weisen eben wegen cler endemischen, unter dem unmitfelbaren Ein.::
fluss cler ăusseren Verhăltnisse entstandenen Elemente, besondere Ei.::
genschaften auf. 

Der Begriff cler Biomorphogenesis kann als Begriffsbestimmung 
der geographischen Einheiten gelten, und zwar soli ein als geogra.::
phische Einheit betrachtetes Gebiet nur dann als wirkliche, nafiirliche 
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·Gegend angesehn werden, wenn man fesfstellen kann, class sie auch 
gleichzeitig elne biomorphogenetische Gegend ist, wie es mit der Do-"' 
brudscha und d.em Schwarzen Meere der F a11 ist. 

Diese Feststellungen haben aus 2 Grunden eine grosse bîogeo= 
graphische Bedeutung. 

a), Solche biomorphogenetische Gegenden gibt es in Rumănien 
-noch viele, und nur wenn diese alle klar unierschieden und charak"' 
ierisierf sind, wird eine biogeographische Einieif ung, respekfive eine 
biogeographische Karte Rumăniens moglich sein. 

b} Nur \X'enn man die biomorphogenetischen Gegenden mjt den 
F eststellungen der physîschen. Erdkunde (Morphologie, Klimatologie, 
Hydrographie usw.) in Einklang bringt, wird nlan grilndlich und fur 
immer die nati.irlichen Gegenden Rumăniens aufstellen konnen. 

Bis dahi11 werden wir eine gesonderte morphologische, eine 
.andere klimarische, eine andere phytogeographische US\X'. Einteilung 
haben, die selten, oder nie ganz miteinander i.ibereinstimmen werden. 

, 
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IN PRIVINŢA LUI CERNA 

În „ Analele Dobrogii" - o revistă de..,altminteri excelentă - a, 

apărut un articol minutios asupra lui Cerna, în c-are autorul, Lucian 
Predescu, urmăreşte pas cu pas, şi până în cele mai neinteresante; 
amănunte, viata poetului. Lucian Predescu, precum ne mărfuri: 

seşte în acelaş articol scos şi în broşură, vrea să fie original. Pentru 
aceasta întrebuinţează o metodă cu adevărat măiastră . El adună cele· 
mai felurite izvoare şi.:apoi, fără niciun motiv, le împarte în „ izvoare 
utilizate" şi „ izvoare neutilizate". Cu alte cuvinte, elimină ceeace nu"'i 
convine să consume în biografia sa şi păsJrează numai ceeace i se 
pare că-=-1 poate recomanda unor anumite foruri. De fapt, Cerna a 
fost relevat întâiaş dată ca poet însemnat - ca cel mai însemnat poet· 
liric al vren1ii - de mine, oral, într' o memorabilă şedinţă de seminar, la, 
Universitatea din Bucureşti, din Decembrie 1906 şi, în scris, în „ Convor,::" 
biri" (I, 1 din 1 Ianuarie 19C7). Acest lucru nu convin-e de loc unor 
anume mandarini academici şi universitari, şi sub inspiratia lor, probabil,. 
Lucian Predescu a aşezat multiplele mele articole asupra lui Cerna• 
la 11 izvoarele neutilizate" şi a lăsat cu desăvârşire în umbră viata lui 
Cerna dela 1 \ Iunie 1906' până la 1 Maiu 1907, cât a fost sub di...
recta mea influentă, ca unul ce, timp de şase luni, a mâncat la mr1sa 
mea. Această tendintă de a pune subt obroc faptul cel mai însel!!nat 
din viata lui Cerna, am văzut-=o în multe articole despre acest poet, 
dar am tăcut, cum tac atâtea altele · menite să aducă acelor mandarini 
academici şi universitari imensa plăcere a conspiratiunii tăcerii. Dar 
fapta lui Lucian Predescu e prea evidentă, în inconştienta sau reaua 
lui credinţă, ca să fie trecută cu vederea. Insemn dar aci evenimen: 
tele din viata lui Cerna, aşa cum s'au petrecut, timp de zece luni de 
zile, (Iunie 1906-Mai 1907), nu doar că aceasta ar aduce vre.:o lu: 
mină asupra operei lui, cât ca - în aceste vremi de istorie literară
să se ştie adevărul aşa cum a fost. 

Părăsit de toti, Cerna, după ce.:şi ia licenfa în filosofie 111agna 
cum 'laude, bate la uşa mea. ,,De dormit - zice el - aş avea unde· 
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să dorm,....., la prietenul ·Garabet; dar n'am ce să mănânc". Eu care 
nu.-i urmărisem încă poeziile şi.-1 pretuiam ca gânditor, kan1 zis în.: 
dafă : ,, Vino, de mănâncă la mine''. Era în vremea Expozitiei dela 
t 906 şi în foiul verii. A.m chemat pe sotia n1ea cea dintâi, Adelina 
Poenaru, şi i 1.,.am recomandat cu vorbele : ,,Dumnealui o să fie, în 
toate zlle!e, oaspetele nostru". Discutam la masă fel de fel de· pro.: 
bleme filosofi ce, iar el se complăcea in aceste discutii şi nu s' a des: 
chis niciodată vorba de po.eziile lui. Ştiam că co!ahoreaZă la „Semă.: 
llăforul '' condus de d ... t N. Iorga şi ştiam că i se publicau poeziile tot în 
rândul al doilea. Aşa i le trimetea se vede, pe sub mână, Maioz 
rescu Sil se publice şi aşa se publicau. Va să zică se ştia că Cerna 
are· oarecare talent, dar nimeni nu=I·ridica de.:asupra tuturor. De aceea, 
in acel fimp, nici nu mă interesam de versurile lui. Au n1ers !ucru..
ri!e astfel pănă pe la sfârşitul lui Noembrie 1906. Pe atunci scriitorii 
D. Nanu, care avea oarecare notorietate publică, precun1 .şi scriitorii 
noi : răposatu! Emil Gâr!eanu, apoi Corneliu Moldovanu, A . Mândru 
şi răposatul Dragoslav scoseseră, la Bârlad, o revistă, .,Făt Frun1os'', 
încurajaţi de alt răposat, George Orleanu, care i:ajuta şi băneşte. Dar 
fondurile se sleesc şi D. Nanu, care se desvoltase câtva timp la 
,,Convorbiri literare" pe când le conduceam eu, dă ideia c:a să se . 
grupeze cu totii in jurul meu şi să facă mai departe literatură. Eu 
şovăi. Eram n1embru al Cercului dela „Convorbiri !iterare" şi nu mă 
puteam rupe de el, fără o cauză binecuvântată. Am povestit mai 
acum trei ani în „Rampa" cum m'am desfăcut de „Convorbiri life,.. 
rare" - şi nimeni nu s'a găsit să mă contrazică - şi nu mai revin. 
Fapt e că la 28 Noembrie 1906 mă despart pentru totdeauna de 
Titu Maiorescu şi iau hotărârea ca, împreună cu tinerii scriitori, să 

scot o altă revistă, pe car a o intitulez deocamdată „ Convorbiri", pentru 
ca mai pe urmă să:i zic „Convorbiri critice". Nun1it de curând la 
J.Jniversitate profesor de Literatura română, îmi fac o datorie să mă 
pun în cu,rent cu valoarea poeziei române din acel timp şi, cum „Să..
mănăforul'' fusese pe acea vreme cea n1ai importantă revistă literară, 

iau întreaga co!ectie a acestei reviste şi încep să cântăresc mai întâi 
pe pcef. Şi, fiindcă Cerna mi=era mai la îndemână, încep cu el. 
N'apuc să citesc câteva bucăti, între care „Către pace'', ,,Noapte", 
„Şoapte", ,,Dura lex", că alerg la sofia mea să-=i spui: ,,Dragă, avem 
un mare poet. Dă.:mi voe să..-ti , citesc o bucată. 1' Plină de admiraţie, 
sotia mea mă întreabă cine e şi eu îi răspund : oaspetde nostru, Cerna. 
Ea mă roagă să mai citesc încăodafă poezia şi ace!aş entusiasm ne 
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cuprinde pe an1ândoi. Comparafia pe care o fac, cu poeziile publicate 
în fruntea „Sămănătorului" îm'i întăreşte convingerea că lui Cerna i 
se face o mare nedreptate şi, la Seminarul de Literatură română, pro.:r 
clam, în aplauzele studenfilor: colegii de eri ai lui Cerna, pe noul poet. 
Imi propun apoi ca viitoarea revistă s' o deschid cu un articol ,, Cerna, 
Sadoy,eanu şi Iorga", în care recunoşteam pe fin erii corifei ai litera,,.. 
furii române de atunci, subliniind şi mai mult sifuafia lui Cerna, cu 
toa:te că această relevare şi subliniere nu convenea· de loc tinerITor 
scriitori ce mă înconjuraseră. Cerna, plin deocamdată de recunoş.:r 
tinf.ă, îmi dă 'să public în noile „Convorbiri" poezia „ Către pace'', 
care fusese publicată truncheată în „ Sămănătorul" şî a poi o fr adu.= 
cere din Byron. Dar deodată văd că răreşte vizitele. Mi se spune că 
Maiorescu a trin1îs după el şi i.:ra făgăduit o bursă, un premiu aca,,.. 
demic şi sullsidii, ca să poată să trăiască. In curând îl şi văd ve.:r 
nind la mine în Gramont, unde şede.am, şi mi se destăinueşte. E 
nefericit că t:-ebu~ să se arate recunoseătot fafă de mine, cum s'ară.:

tase nerecunoscător şi fafă de naşu.=său dela Brăila, pe a cărui a-= 
mantă o sedusese ş1 fugise în lume cu ea. 1ni spune dar că, fiind 
vo.rba să:şi facă o carieră temeinică, se retrag,e dela „Convorbiri", 
dar că totuşi va colabora la ele anonim. Eu îi spun să„şi urmeze 
carea şi că aceasta nu n1ă va împiedica mai departe să:i recunosc 
meritele. Dar bursa, pe care trebuia să i.:-o dea AL Marghiloman în: 
fâtzie şi Cetna face iar un pas cătr.e mine, lucru ce s' a şi consflnfit 
printr' o masă cu tofi scriitorii la Oswald, de lângă Teatrul National. 
Aşa · se face că numărul de Paşti al „ Con vorbirilor" apare,. în 
frunte cu frumoasa poezie a lui Cerna, ,, Chemare". Dar, în sfârşit, 
bursa vine şi, prin gura lui Rădulescu,..Pogoneanu, începe să circule 
şi povestea că „şi Maiorescu a pretuit pe Cerna, dar n'q voit să..-i 
<lea nas". Eu mi.=am văzut mai departe de treabă, căutând să un1plu 
golul lăsat de marele poet, cu n1uza reînnoită a lui Ciucinat Pave.:
lescu, cu muza nouă a lui Minulescu şi, mai cu seamă, cu colabo..-
rarea lui Caragiale. / . 

Cerna n'a vrut să se rupă de. mine dintr'o dată. După ce a 
plecat în Germania cu bursa lui Marghiloman (probabil cu condifia 
să nu mai scrie sonete revolufionare ca cele asupra răscoalelor tără: 
neşti, cu care î.şi începuse co1aborarea la „ Convorbiri literare"), Cerna 
îmi trimite} spre publicare, o poezie îri versuri scurte şi cu accentul 
poporan, care nu mă încântă. Şi cum nu.:mi plăcea nici echivocul 
situ<:1tiei, îl fac să nu..-mi mai scrie, trimitându.:i înapoi bucata cu mt.:.lfe 

\ 
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observări asupra limbii, ce mi se părea improprie şi greoae. Il fac 
afent în acelaş timp să nu piardă prea mult contactul cu literatura 
noastră, ca să=şi câştige conturul plastic al limbii române, pe- care 
n'o subsesc odată cu sânul mamei. 

Iată istoria veridică a raporturilor mele cu Cerna şi tof i trebue 
să convină că aceste raporturi au fost hotărâtoare în viata lui. Maio= 
rescu a simtit ca o diminuare a prestigiului lui faptul că n' a avut cu= 

rajul să=i recunoască mai de vreme genialitatea poetică, iar cei ce se 
învârteau îrnprejurul maestrului, a cărui faimă pălea, şi=au dat toate 
ostenelele să i:o repare prin conspirafia tăcerii numelui rneu, urzită 

de mult şi din care un ulfim ecou este şi studiul lui Lucian Pre: 
descu cu „ izvoarele neutilizate", pentru ca să=şi capete o originalitate 
bătută de Dumnezeu, · 

• 

Mihail Dragomirescu 
Profesor la Universitatea din Bucureşti 

. ' 
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CĂMILELE DELA DURANLAR 

După ce ieşim dintre zidurile cenuşii şi scunde ale Cavarnei şi apu-= 
căm spre apus, câmpul se'ntincle neted, cât vedem cu ochii, fiind acoperit 
de vegetaţie sărăcăcioasă, arsă de soare, formată mai ales din scaeţi. 

Trăsura apucă pe ·un drurn natural, îngust, care deabia se 
• 

distinge de restul câmpului necultivat, pe alocurea pietros. 
Din loc în loc câte un popândău traversează stângaci drumul, 

mai mult târându..-se pe pântece, pentru a dispare repede în vizuină, 

de cealaltă parte a drumului. 
In depărtări se vede câte un lan de porumb, de culoare 

verde-=-închisă. 

De=-asupra, cerul albastru e luminat puternic de !un soare foarte 
arzător. 

Ici colo câte o rândunică străbate văzduhul. 
Din când în când câte o căruţă, cu sgomot de fierărie, tulbură 

pentru scurtă durat_ă liniştea acestui peisaj 1nonoton şi paşnic. 

Şesul coboară pe alocurea, pentru a se înălţa din nou, tot atât 
de neted, tot atât de monoton. 

In vălcele largi se pitesc sate mici, cu acoperişµrile de olană şi 

curţile î1nprejmuite cu primitive ziduri de piatră cenuşie. 

Cam după 2 ceasuri de drum cu trăsura (17 km.) dela Ca: 
varna, apare în fine Duranlar, un sătuleţ tot atât de mic şi tot atât 
de umilit, ascuns, din cauza vântului, într' o vâlcea largă, arsă de soare. 

Deşi localitate atât de modestă, celebritatea co1nunei Duranlar 
este atât de mare, încât a trecut de mult graniţele judeţului Caliacra, 
de care fine dîn punct de vedere ad1ninistrativ. 

Multe automobile, mai n1ult sau mai putin luxoase, au oprit în 
satul Duranlar şi multe fete distinse, adesea de miniştri ai agricul-
turii, cari au promis tot dar n 'au făcut nin1ic, au coborât din Lnaşini 

în această neînsemnată localitate, pentru a vedea ·un lucru unic în 
Rornânia : Căn1ilele baclriane. 

Intr' adevăr, în această localitate trăiesc, câteva cămile cu 2 

www.zîuaconstan1a ,o 



• 

-- 39 -

,cocoaşe (bactriane), domestice, fiind proprietatea d.=-lul Zaharia Ho.=
:levici, ce posedă aci şi câteva hectare de pământ arabil, pe care le lu" 
crează mai ales cu aceste animale. 

Luând_.,.o cam pe la marginea satului, cotim la stânga şi intrăm 

pe poarta la rg deschisă a _proprietătii d:I ui Holevici, ca re şi apare în 
n>ijlocul curtii. D=l Holevici este o persoană în vârstă şi poartă 
barbă ca extarul Ferdinand al Bulgariei. • 

Este un om cult, modest, muncitor şi plin de energie. Are vederi 
politice înalte, fără să mai facă politică militantă ca altădată'. A luptat la 
Mărăşeşti, în califate de căpitan român de rezervă . Băiatul său cel mare 
,e avocat la Cavarna şi director al liceului bulgar din această localitate. 

După recomandările de rigoare, d„sa obişnuit cu vizitatorii ,şi ştiind 
drnain.te scopul vizitei acestor musafiri nepoftiti şi adesea ne doriti, se 

-grăbeşte să ne spună că, dacă am ·venit pentru cămilele sale, a cestea sunt 
la d1spozifa noastră ' în câmpul din apropiere, unde sunt duse la păscut. 

Pentru a ne arăta drumul, d.=-sa însuşi ne însofeşte. 
Părăsim curtea şi o luăm de astădată direct peste cârnpul în,,. 

.ţelenit, acoperit cu scaefi şi mărăcini, printre care trăsura înaintează 

.cu oarecare greutate. 
După câtva timp de mers, apare de..-odată silueta ' ciudată a că.,. 

tn1ilelor, care pe aminteşte de imaginea reptilelor n1ezozoice. 
Văzute printre tufele de scaefi, împresia este foarte puternică : 

ni se pare că suntem în stepele as.iatice. 
Oprim trăsura la oarecare distanţă, pentru ca aceste ciudate 

fiinfe, cu aspect de animale apocaliptice, să nu se sperie de cai. 
Armafi cu aparatele fotografice în mâini, ne apropiem de ele. 

Sunt cinci în total: un bărbât tânăr, un ·pui · de sex masculin şi trei 
femei, dintre car~ una bătr-ână şi chioară. 

Sunt masive, înalte ori scunde pe picioare, având câte o pernă 
,de lână în partea de sus a picioarelor; culqarea lo r e cenuşi~gălbue; 
gâtul lor lung este îndoit în sus ; au două cocoaşe. 

Pasc l iniştite şi cu vădită plăcere scaeţii câmpului, fiind păzite 
-de un turculet cu fes. ascuns după nişte tufe de mărăcini. 

Masculul e frumos şi voinic, iar cocoaşele sale sunt pline . şi 
stau drept în sus, cea dinainte aplecată putin spre dreapta . E l singur 
îndeplineşte acum, de bine de rău, obligatiile de bărbat, fată de cele 3 
femele, dintre care una e chiar mama lui, iar celelal te rude de · aproape 
şi care au aşteptat 3 ani pentruca acesta să se facă marC'. Fen1ela 
bătrână şi chioară c legată la gât cu o frânghie de altă femelă mai tânără, 
-ia r cocoaşele din spinare îi atârnă fleşcăite pe partea stângă a spinării. 
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C.ămile bactriane. păscând în câmpul del.:1 Duranlar, (stepă tipică). 

' 

Masculul din fată (stânga) şi din profil (dreapta). Alături, fiul lui I-Iolevici . 
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Puiul de un an, mare cât o Lan1ă, frumos şi sănătos, e culcat· 
pe pântece, având picioarele îngenunchiale sub el. 

Din când în când anin1alele r'le privesc indiferente cu ochii lor 
man şi ficşi, n1n1egând înainte. • 

Masculul face câţiva paşi spre noi, legănâ1~du..-se încet pe· picioare. 
ln acest peisaj de„ stepă, presărat cu scaeţi, în faţa acestor ani"' 

male de stepă şi pusiiu, caTe pasc liniştite şi indiferente printre mără,;, 
cini, in1presia că sunte1n în Asia devine din ce in ce mai puternică. 

Pe:aici au păscut, nu de mult, exemplare r.nult mai numeroase,. 
atingând chiar şi cifra de 25 de capete. ' 

• 
Azi numărur lor s' a redus foarte mult. .Şi aceasta nu din cauza 

clin1ei sau lipsei de hrană, pentrucă aceste ani1nale sunt . cele mai. 
puţin pretenţioase din câie există . Ele se mulfu111esc cu resturile nu=
freţului celorlalte aoin1ale don1estice - şi n1ănâncă cu multă plăcere,. 
dela şcaefii câmpului până la cojile de bice, uitate în bătătură. 

Săptăn1âni ·!nfregi cămilele bactriane se pot hrăni nu1nai cu 
buruienile cele tnai uscate şi mai scorojite, ierburi tăioase şi ramuri 
pe jumătate uscate. La nevoie se mult~mesc chiar . şi . cu un coş . 
vechiu de nuele împletite, sau nu1nai cu o rogojină . Mărăcinii şi spinii 
cei mai ascufifi . ai câmpurilor arse de soare şi ai pustiurilor nu le 
rănesc de loc gura! Dealtfel în alte părfi s'au văzut cămile (Brebm) 
care au înghiţit chiar ra1nuri de mimoză. acoperite, după cum se· 
ştie, de spini atât de ascutili, încât pot pătrunde chiar prin talpa 
ghetelor l Bine înfeles că aceste animale măi1âncă cu multă plăcere 
grăunte şi frunze de arbori. Apă beau puţină şi rar, pentrucă, ele se 
mulfun1esc ·cu roua cerului şi cu ierburile suculente. 

Deasemenea, trăind şi în tinuturi mai reci decât Dobrogea 
şi chiar în Siberia (in deosebire de Dromader, specie africană), unde 
sunt folosite din timpuri i1.nen1oriale ca anin1ale de povară de către I 

Tatari, Mongoli şi Chineji~ ele pot suporta foarte bine clin1atul do"' 
brogean, care este, după cum se ş ti e, uscat şi mai cald decât tn 
vestul ţării, chiar iarnq. Proprietarul lor ne povesteşte dealtfel că 
într' o iarnă, fugindu ... i cămilele de-=acasă, acestea n' au n1ai venit câtey a 
zile sub şopronul lor. Ieşind într' o bună zi la câ1np, d:l Holevici a 
observat la oarecare distantă o movilă de zăpadă, cu o gaură la 
mijloc, prin care ieşeau aburi. Ducându:se să vadă această 1ninune, 
nu inică i-=a fost surprinderea când a _constatat că sub zăpadă erau 
chiar cămilele sale, strânse cu toate bot la boi şi având puii sub 
lâna de sub gât, aşezaţi la căldură ! Dealtfel blana căn1ilelor bactriane 
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mai ma're şi mai deasă ca a Dron1aderilor, le permite a rezista şi unui 
·climat mai riguros, ceeace face să poată fi folosite şi în ti1npul iernii. 

Nici munca nu le omoară, bactrianele trăgând la plug 1nai bine 
• 

·Ca bivolii şi fiind mai răbdătoare şi mai rezistente de cât aceşti.a din urmă. 
Deşi carnea lor ~ fragedă şi bună de n1âncat., după însăşi afir: 

maţia proprietarului lor, d„J Holevici a tăiat totuşi foarţe rar cămile şi 

nun1ai constrâns de perspectiva ·morfii vre,,.uneia din cireadă . 

Dealtfel finând seama de scumpetea lor. mare în Europa (cel 
puţin 40.000 lei bucata), cămilele nu se pot considera animale de 
carne şi · nu sunt 'deci ameninfate să moară prin tăiere. 

Cu toate. acestea cămilele s'au împuţinat eno.rm, iar puii, atunci 
când se t1asc, sunt pipernicifi, degeneraţi şi adesea neviabili, multi 
murind peste 2-3 zile. 

Cauza este una singură, însă foarte importantă : consanquinUatea, 
adică împreunarea între rude apropiate şi lipsa de împrospătare a sângelui. 

Ţinând seama de faptul că aceste animale ~une pe povară, 

bune de lână (20 kgr. de lână fină la tunsoarea din Mai), bune de ' 
,carne şi chiar de lapte, care se inulfumesc şi numai cu scaetii câ1n, 
pului, neavând nevoie de apă, sunt cele mai potrivite animale pentru 
Dobrogea, constituind\.o adevărată binefacere pentru această , provincie 
-cu şesui:ile sale pietroase, cu clima sa uscată, cu vegetaţia sa arsă 

de soare, formată fiind n1ai n1ult din scaefi şi 1nărăcini, - suntem. de 
părere că ele trebue a fi nu numai menţinute, d9r chiar înmulţite, 

Statul având sarcina de a se sesiza şi. a face tot ce..-i stă în' putinţă 
ca să oprească dispariţia lor prin degenerescentă. 

Remediul este unic ca şi cauza : aducerea din străinătate a unui 
.nou mascul pentru împrospătarea sângelui acestei cirezi. 

Statul, prin Ministerul Agr_iculturii şi Camerele de Agricultură 
-din Dobrogea, are destule mijloace la dispozifie pentru :a îndeplini a: 
cest deziderat, cumpărând un mascul nou dela u~a din firmele mon, 
-dia.le care se ocupă cu negoţul de animale (Ruhe, Hagenbeck etc), 
.sau suportând măcar cheltuielile de transport ale acestui mascul în 
s<;:hin1bul altuia din Dobrogea, care s'ar da cu în1prumut. 

Căci este păcat ca nişte anitnale · atât de utile pentru muncile 
.agricole ale Dobrogii şi care împrun1ută peisagiului dobrogean atâta 
pitoresc, să piară din lipsa de 'interes a celor, în drept. 

Cu atâta mai mult, cu cât noi nu avem încă o grădină ~oolo, 
:gică unde să putem admira aceste animale cu totul deosebite de cele 
,cu care suntem obişnuiţi . 

Dr. R. I. Călinescu 
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BASMUL SMEILOR 

Stăpânea, în vremi uitate, 
Ţară 'ntinsă'n lung şi'n lat, 
Cât pământul jumătate, 
Singur, Roşu:lmpărat. 

De argint curgeau pâraie 
Pe sub poduri de castele, 
Zâne dulci visau în ele 
Paradisuri de văpaie ; 

Iar în peşteri, unde raze 
De când lumea n'au bătut, 
Smeii s'au sfrijit de ură, 
Verzi ca muşchiul s;au făcut. 

Căci smeimea lmpăratul 
O zdrobise în pădure, 
Când pe fată încercase 
Din castelu:i să i:o fure. 

* 
Ci'ntr'o zi, pe negândite, 
Poduri de mărgăritar, 
Mii de turnuri de porfire 
Şi pâraie de cleştar 

lntr'o umbră fără margini 
Se întunecă şi pier ... 
Ca tăciunele de negre 
S'au făcut pământ şi cer. 

Se înabuşe de. umbră 
Jmpăratul într'un coif : 
Soarele şi luna -- Smeii 
Le răpise de pe bolţi. 

ln adâncurile nopţii 
S' avântau în sbor feeric 
Smei cu soarele şi luna 
Scânteind prin întuneric. 

* 
lmpăratul se'nfioară : 
Noapte fot mai grea se lasă ; 
Veste fulgeră prin ţară 
Că:i dă fata de mireasă 

Năzdrăvanului ce poate, 
Alergând ca o nălucă, 
Soarele şi mândra lună 
lnapoi să i le:aducă. 

Şi porniră mulţi, puzderii, 
T of voinici din cei mai crunţi, 
Dar pieriră fără urmă, 
Cijutându=-le prin munţi. 

A sosit atunci la curte 
Un voinic înalt la stat. 
,......., ,,Ce păcat te mân' aicea? 
Zise Roşu:lmpăr'at. 

\ 

Mulţi viteji, pornind ca tine, 
Au pierit, de cum s'au d,us; 
Unul nu se mai întoarse!" 
El, s'a'nfiorat ... Dar, sus, 

A zărit la o fereastră 
Chip de fată minunat; 
II privea cu:un tairiic zâmbet 
De iubire săgetat. 
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Spre 'mpăra'f sbură cuvântu..,.i: 
,-, ,,Dacă scris mi ... o fi şi mie, 
Ce ... i o viaţă, când e dată 
Pentru.=-a.şa minunăţie?" 

Ca vrăjită, la fereastră, 
Fata tristă a rămas: 
Dintre toţi voinicii, unul 
N' a avut ăst cânt în glas, 

Nici statur~ lui frumoasă, 
Nici bogatele lui plete ; 
Iar voinicul înţelese 
Ochii frişti ai blondei fete. 

.- ,,Mă voiu duce, răscoli...-voiu 
Zările şi depărtarea, 
T of pământul, toi văzduhul, 
Toată lumea, toată marea!" 

A plecat apoi voinicul. 
S'a tot dus ... şi'n urma lui, 
Lacrim_i picurau din ochii 
Fetei lmpărafului. 

* 
EI bătu o cale lungă 
Cu iuţeala vântului, 
Pân' ajunse unde şade 
Faurul pământului. 

Frafi de cruce se legase; 
A bătut încet la · uşe : 
s· au stârnit atui:ici vârtejuri 
De lumină şi cenu.şe. 

Năzdrăvanul, mare meşter, 
Răsări ,cfintr'o văpae 
Şi trei zile tăinuiră 
Zăvoriţi într' o odaie. 

* 
Faurul, în vagăună, 
Strânge calfele la muncă, 
Ridicând un fier cât stânca, 
lntr'un foc încins 1 ... aruncă ; 
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Fulgerând pe nicovală 
II isbeşte cu ciocanul, 
Până scoate ... un chip ce..-aevea 
Semăna cu Năsdrăvanul, 

Năzdrăvanul dus în lume 
După lună, după~ soare, 
Pentru fata cea fru1noasă 
Cu priviri nălucitoare. 

ln cuptor aruncă paltini 
De pe dealuri, de pe lunci, 
Vălvătăile să ardă, 
Zi şi noapte, dă porunci 

Şi în limbile de flăcări 
Uriaşul îl aşează; 
Fruntea lui prin întuneric 
Ca un soare, scânteează. 

Pe ... o cărare neştiută 
Năzdrăvanul o apucă, 
Pân'se ştergţ'n depărtarea 
Fără fund, ca o . nălucă. 

* 
ln singurătăţi de munte, 
ln adâncul unei peşteri, 
Jar de lună, foc de soare 
Zăvorif ... au Smeii' meşteri. 

Peste văi şi peste dealuri, 
Paşi de Năzdrăvan răsună ; 
Dar nici ·urmă nu ... i de soare 
Şi nici pulbere de lună. 

Numai rareori tresare 
De lumină o părere, 
Speriind întunecimea 
Ca un fulger care piere. 

Rupe fagii, smulge plopii, 
Taie drum prin codrii reci, 
Bolovani în bălţi r~stoarnă, 
Le preface în poteci. 



Spre văpaia ce mijeşte, 
Paşii lui gonesc furtună, 
Până m untîî îi zăreşte 
Zimţuiţi în jar de lună. 

Intre piscuri de zăpadă 
Dorm gheţarii în lumină. 
Din adânc îi poleeşte 
Soarele şi luna plină . 
• 
După vârfuri de pădure, 
Cuibul Smeilor I deodată, 
Ca o flacără de spadă 
Printre cetini se arată. 

Fulgere de foc asvârle 
Printre neguri, printre stânci, 
Răscolind întunecimea 
Din prăpăstiîle.,,adânci. 

Soarele prin munţi străbate 
Din adâncul ascunziş, 
Aurind singurătate 
De poteci şi de frunziş. 

.Şi voinicul urcă' ntr'una 
Pe cărările pustii, 
Spre castelui de jăratec, 
In albastre sihăstrii. 

L=-a zărit, deodată, mare, 
Scăpărând văpăi în ape 

\ 

Şi, ca' n vis, trecând o punte, 
s· a tr~zit de el aproape. 

De pe margini de prăpăstii, 
Ca perdele de lumină, 

f El zări~ în fund, departe, 
Marea scânteind senină. 

Parl}dis din altă lume, 
Lin1şti fără fund în larguri, 
Lângă ţărmuri înflorite 
O pădure de catarguri. 
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Şi cum trece prin lumină 
Şovăelnic ca uţt orb, 
El se stinge ca o umbră 
Şi răsare'n chip de corb. 

Pe o creagă se aşează 
Drept în faţa porţii lor. 
O Smeoaică uluită 
II zăreşte din pridvor. 

Fata Smeului mai mică 
S'a uitat ia el şi=-apoi, 
Zise : __, ,, Pasărea aceasta 
Nu=-î a bună pentru 1101. 

Nu e pasăre curată, 
N'a mat fost în n1c1 un an 
Şi;apoi, ochii ei, măicuţă, 
Parcă=-s ochi de Năzdrăvan". 

S' a răstit atunci Smeoaica 
Cea bătrână către pom : 
,_, ,, Cât de colo se cunoaşte, 
Piază neagră, că eşti om !" 

* 
Invârtindu=-se în aer, 
Corbul piere ca un nor 
Şi schimbat îm musculiţă 
Intră'n cuibul Smeîlor. 

In odaie se strecoarăi 
Se ascunde sub o grindă 
Şi aşteaptă în tăcere 
1'aina Sm eilor s' o prindă. 

I 

Dar în n1~ntea musculiţei 
Nu puteau să'ncapă toate. 
lşi aduse=-atunci a1ninte 
Că avea o traistă 'n spate. 

Pune' n traistă tot ce.:raude 
Şi la vârf o leagă nod, 
Apoi pleacă'n codrul verde 
Şi s'ascunde sub un pod. 
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Traista albă o deschide 
BinişO'r, cu , ncetişorul, 
A Smeoaicelor cuvinte 
Nu cumva să..,şi iee sborul. 

s~ auzi atunci din traistă, 
Ca din fundurile lumii, 
Nişte glasuri subţirele, 
Glasul fetelor şi-"-al mumii. 

,,Soarele, spuneau, şi luna, 
ln adâncul unei peşteri, 
Zăvorife-'s cu o poartă 
Ce:au făcuf:o Smeii meşteri<'. 

Şoşoteau că'n Codru,,.Verde 
Erau Stneii la vânat ; 
Că prin peşteră se'ntoarce 
Unul către înserat, 

Altul pe la miezul nopţii, 
lară Tartorul cel mare, 
Tocmai către zorii zilei 
Şi că toţi sosesc călare. 

Apoi vocile crescură 
Şi ţipau, să asurzeşti. 
S 1auzeau fierbând cazane, 
P ocnete vrăjitoreşti. 

Se frământă musculiţa 
Şi se strânge ·de un gând 
Şi dintr'ânsa cu un freanlăt 
Creşte corbul tremurând. 

Prin spărtura unei lespezi, 
Intră • n peştera înaltă. 
Bolta bubuie de valuri 
Care spumegă· şi saltă. 

De când soarele 3cântee 
ln cupri~ul ei de ghiaţă, 
Au crescut păduri şi frunze 
De aripi i se agaţă. 

Cor:bu'n freamăt se avântă, 
Se ·_,1propie de lună, 
Cq aripa o atinge 
Şi uscat aripa sună. 

Jos, în Codru, vede Smeul, 
ln adâncă depărtare, 
Ca o umbră cum coboară 
Prin jăratecul de soare. 

De mânie se aprinde, 
Ca .o ceaţă se destramă 
Şi din corb, încet, răsare' 
Un voinic frumos de.earamă. 

Cutn înainta flăcăul 
ln văpăi de luminiş, 
Smeul mic, sclipind în zale, 
Se ivi dintr'un desiş. 

Calul necheză odată; 
De'nghieţă isvorul ·sloi ... 
Şi cu Smeu cu tot, năprasnic, 
$apte paşi sări'napoi. 

A urlat atuncea S meul 
De mânie' nnebunit : 
,...,, ,,De nimica nu mă sperii, 
Nărăvaş afurisit ! 

Doar de Paloş Năzdrăvanul 
Uneori mă îuspăimânt; 
lnsă, astăzi, şi pe dânsul 
Pot să;;l suflu la pământ<'. 

Auzind acestea Paloş, 
Crunt s'a repezit la Smeu: 
__, ,,Eu sunt Paloş Năzdrăv.anul 
Şi pe tine mi te vreu 1<' 

Unde mi,,,.l ridică Smeul 
Pe voinic, ca pe un trunchiu 
Şi trântindu,,.!, îl scufundă 
In pământ pân'la . genunchiu. 
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nsă Paloş sare iute, 
Prinde Smeul ca pe.:-o claie, 
Pân'la gât îl vâră'n glie 
Şi:apoi capul, hârşti ! i:l taie .... 

Dă şi'n cal o isbitură, 
Apoi leşuril'e lor, 
Sub un pod de piatră sură 
Le răstoarnă c'un picior. 

* 
Cum se odihnea flăcăul, 
Gând puterea nopţii creşte, 
Smeul, fratele mai mare, 
Din desişuri se iveşte. 

M • A d J a1 aproape can aJunse, 
C-alul necheză odată, 
Că s' au scuturat de frunze 
Stejărişul, lunea toată. 

Fuga lui acum se curmă, 
Smeul dă din pinteni ... aşi ! 
C-alul a sărit în urmă 
Cu vr'o şaptesprece paşi. 

El ca frate.:-său grăeşte, 
Paloş de sub pod s' avântă, 
Se încaeră la trântă 
Şi se luptă voiniceşte. 

Clâfâind se strâng ; ca spuma 
Curg sudorile pârâu ... 
Paloş e vârât acuma 
In pământ până la brâu. 

Dar se scoală şi'n mânie, 
Aşa sus 1.:-aruncă'n cât, 
Smeul a intrat în glie, 
C1reu ca plumbul, pân'la gât. 

Paloşul atunci şi.:-1 scoate, 
Iute capul i:l retează, 
Taie calu'n jumătate 
Şi svârlindu.:-i, stă de pază. 

r 

• 

Şi mai frece înc' o vreme 
Până'n zori de zi, când iată,.. 
Pe un cal suflând jăratec 
'f atăl Smeilor s' arată. 

' 

Podul desluşind în noapte, 
Calul necheză cumpliţ. 
Paşi vreo şaptezeci şi şapte 
lnapoi l=a asvârlit. 

- ,,Arză.:-fe.:-ar gheena'n foc r
Cal nehun I De bună seamă, 
De nimic nu:mi este teamă 1 
Hai ! urneşte.:-te din loc !" 

- ,,De..,.i aşa, grăi flăcăul, 
De sub pod ieşind afară, 
Hai, puterea de.:-fi încearcă !"
Şi urlând, se'ncăerară. 

Se cutremură pământul, 
Plouă isbiturile 
Şi de zângănit de .săbii 
Clocotesc pădurile. 

' 

Vâjâind se'ncrucişează, 
Săbiile scapără ; 
Smeul îndărăt se trage, 
'[remurând se apără ; 

Săbiile sar în ţăndări, 
Dar se bat cu suliţele 

· Şi s 'afundă prin pădure, 
Sângerându:i uliţele .. . 

Se luptară · pân'aproape 
De nămiezi ; căldurile 
Scad puterea ; tot mat rare 
Sună lovifurile. 

--· ,,Unde.:-i un isvor acuma ? 
Zise Paloş; tot să:l sorb !" 
Când, deodată, prin văzduhuri· 
Se abate:un negru corb. 
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MSmeul ntct n'aşteaptă multe 
Şi=i vorbeşte : .- ,,Adu=mi mie 
Apă de isvor în ciocu=fi, 

· Ca puterea să=mi învie, 

Că mă arde setea, iu'te, 
Nici un brat să=I mişc, nu pot ; 
Şi=fi dau, corbule, mâncare 
Calul cu voinic cu tot. 

\ 

Iar voinicul sare'ndată: 
--,,Mie, apă'n cioc de=mi dai, 
Iţi aduc trei Sinei să.:ri sfâşii, 

Cu al Tartorului deget 
El deschide văgăuna 
Şi încet, crescând din 
Urcă soarele şi luna. 

I munte, 

Le cuprinde'n câte=o mână 
Şi cu braţul lui de fier, 
Chiuind de bucurie 
Le aruncă sus în cer. 

Iar lumina lor de aur 
Se revârsă peste case, 
Peste codri, peste câmpuri, 

·Trei şi tot atâţia cai ! " - Peste lacuri spumegoase, 

Nici n 'aşteaptâ altă vorbă 
Corbul ... sf ârr ..• ca o săgeată 
Sboară şi .în cioc i=aduce 
Apă de isvor curată. 

~ea flăcăul şi putere 
Căpătă astfel, încât 
Ridicând pe Smeu, l:rafundă 
ln pământ până la gât . 

.- ,, U nde=i cheia dela poartă ?" 
Strigă aprigul voinic. 
,...., ,,E la mâna mea:cea dreaptă, 
E chiar degetul cel mic". 

,_, ,,Luna, Soarele din ceruri 
Mi le=ai dus în adâncime, 
Revărsând asupra lumii 
Groază şi întunecime. 

Na ! ... să vezi şi tu ce'nseamnă 
lntunericul urât !" 
Şi cu paloşul isbindu,,-1„ 
li sbură capul din gât. 

Degetul cel mic i=l taie 
Dela mâna lui cea dreaptă 
Şi dând corbului răsplata, 

·Către poartă se îndreaptă. 
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Peste florile ce'n umbră 
Vestejiseră de tot, 
Peste toată'mpărăfia ! ... 
Ci'mpăratul, întriun cot, 

Cum stătea în aşteptare, 
Tânjitor după o rază, 
Dintr' odată se t.rezeşte, 
l=·se pare că visează. 

Fata lui la o fereastră 
J.:-apăru nălucitoare, 
Ca un crin în clar de lună, 
Ca un vis în foc de soare. 

* 
Cum venea d9inind din frunză 
Pe al muntelui suiş, 
Roibul nechezând în cale, 
I=a ieşit din stejeriş . 

A sărit în şea voinicul 
Şi porni spre'mpărăfie. 
Sboară calul peste şesuri 
Aprig ca o vijelie. 

S' a trezit într' o livadă. 
Numai cântece de graur. 
Un copac întinde'n umbră 
Crengi cu perele de aur . 

.. 



O ispifă..:1 înfhi,ară, 
O mireasmă îl îmbată 
Şi puteri ascunse-"} mână 
In spre creanga fermecată. 

El desface gura trăistii : 
Ca din fundurile lumii 
S'auziră, subţirele, 
Glasul fetelor şi ... al mumii. 

Şoşoteau să plece, una 
Câte una, ~nainte. 
Cea dintăi, cum îl ajunge, 
Să dogoare foc •fierbinte ; 

Când căldura îl încinge, 
Să se schimbe în livadă ; 
Dintr' o pară el muşca.:eva 
Şi de moarte o să cadă. 

El la gură leagă traista 
Şi cu paloşu'n văpaie, 
Se apleacă şi cu sete 
Fulgerând copacul taie. 

Câ prin farmec, din tulpină 
A' nceput să curgă jos 
Nişte sânge de Smeoaică, 
Mohorât şi veninos. 

Urlet aprig de durere 
Din adâncuri isbucni . .. 
Şi smuncit de vânturi, pă~I, 
Fata Smeului, pierL 

Călăreţul merge'ntr'una 
Până când zăreşte'n cale 
O grădină, unde luna 
)\dormise pe o vale. 

O cascadă'n valuri plânge, 
Peste unde flori se scutur', 
[n adânc, un lac răsfrânge 
O puzderie de fluturi. 
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n îmbată cu sulfină„ 
11 învăluie în vise; 
O clipită aţipise ; 
Se cutremură'n lumină. 

Paloşu ... i sclipeşte'n lună, 
Se apropie de-"'O floare 
Mai frumoasă decât toate, 
Cu mireasm'adormitoare. 

O loveşte în tulpină 
Răsturnând,,.o peste prund, 
Apoi merge ; spre fântână 
ş ... o împunge până'n fund. 

Dar din floare, din fântână, 
Incepu să curgă jos, 
Nu isvor de apă clară, 
Râu de sânge veninos. 

' 
Fata Smeului mai mare, 
In grădină şi isvor 
Se schimbase, să=l ucidă, 
Cu parfum adormitor. 

* 
Pinteni dă apoi voinicul 
Sboară repede ca vântul. 
Dar văzduhul clocoteşte, 
Se cutremură pământul ... 

Cată'n urmă şi de groază 
Răsuflarea i se taie ... 
Invâr!indu=şi ochii, vine 
Mama Smeilor văpaie ... 

Vâjiind pe:,te coclauri, 
Limbi de foc vărsând prin colţi, 
Pe pământ o falcă ate, 
Iară alta tocma' n bolţi. 

Năzdrăvanul se avântă 
Ca un gând prin colb de lună .. . 
Inc'o vale lasă'n urmă 
Şi ajunge'n văgăună. 

4 
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Imprejurul făuriştii 
Dă Smeoaica un ocol ; 
Se'nvârteşte ca năucă, 
Mintea.:-şi ·vântură în gol. 

Intr' o clipă, Făurarul 
Sparge o fereastră'n zid, 
Iar Smeoaicei, dintr'odată, 
Ochii mari i se deschid. 

Insă Faur, la fereastră 
Tine calfele în loc, 
Afinându=-se cu chipul 
Cel de fier încins în foc. 

Când Smeoaica se repede 
Ca să„ 1 soarbă prin spărtură, 
Fierul înroşit · în flăcări 
J,,.l aruncă drept în gură. 

Ea cu sete îl înghite, 
Dar deodată'nvinefeşte, 
Se cutremură· de spaimă, 
Scoate.:-un fipăt. . . şi plesneşte. 

Se aprinde tot văzduhul 
Intr'un vifor de scântei 
Şi ca pânze de'ntuneric 
Sboară suflete de smei. 

Trec năluci cu aripi arse 
Şi cu gemăt lung sălbatec, 
Mama Smeilor pluteşte 
In că_maşă de jăratec. 

ln curând, pe nesimţite, 
Rămăşiţele ei pier, 
Iar Sn1eoaica se preface 
Intr'un munte nalt de fier. 

Faur a'nceput să salte 
De vuiau păn1ânturile 
Şi din flauf e să cânte 
Se porniră vât1turile 

Şi era o ve~elie 
Imprejurul focului, 
De sburau pe nesimfite 
Clipele norocului. 

* 
Dete Faur o poruncă, 
Flăcări se ridică'n cer, 
Calfele isbind în munte 1 

Rup o namilă de fier, 

O răstoarnă cu putere 
Pe o pajişte de jar 
Şi'n loviri de buzdugane, 
Scăpărând, sbucni un car; 

Năzdrăvie;tnul prinde frâul, 
Sprintenii la car îi pune, 
Ca un trăsnet se avântă 
Şi' ncep văile să sune. 

Vâjâia pe poduri carul, 
Cum vuesc în ceruri norii, 
Fulgere ţâşneau din roată, 
Spiţele sclipeau ca sorii. 

* 
Mult norod, vuind, l=-aşteaptă 
In cetate, pretutinde. 
Numai într'un sfetnic ura 
Ca o flacără s' aprinde. 

Jinduind dela o. vreme 
Pe fecioara de'mpărat, 
După Năzdrăvan trimise 
Chiar pe Dracu'mpielifat. 

El ştia că va rămâne, 
Dacă paloşu=-i pierdut, 
Om ca toţi la port şi vorbă 
Şi la chip necunoscut. 

* 
Cum venea zâmbind voinicul 
De=-o aducere aminte, 
Şchiopătând, un om în zdrenţe 
Ii răsare 'înainte. 
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El din goană se opreşt.e, . 
La străin se uită lung; 
Ochii rugători, în lacrimi, 
Ca săge~ta îl străpung. 

Nu:l întreabă un'se duce, 
Nici măcar de unde vine : 
Istovit părea de cale. 
·şi.:l primi în car cu sine. 

Merg alăturea o vreme, 
Duşi pe gânduri amândoi. 
Umbra lor ca o nălucă 
Se aşterne înapoi. 

Uneori, privirea, Dracul 
Către paloş şi:o aruncă. 
·O mîreasmă=-i înfăşoară, 
Când s'avântă printr'o luncă. 

Pe voinic îl fură somnul. 
·Ochii lui închişi alene 
Nu mai văd sburând în juru-='i 
lnfloritele poiene. 

Lin adoarme. Peste chipu.:-i 
Flori de umbră cad pe rând. 
Diavolul aruncă'n aer 
,Paloşul străfulgerând, 

·Ce ajunge pân'la sfetnic 
Scânteind ca o văpaie 
Şi vărsând un vuet mare, 
I se'nfige în· odaie. 

Impietrit voinicul pare 
ln visarea lui adâncă. 
Diavolul din car coboară, 
.Se preface într'o stâncă. 

Dar acum şi Năzdrăvanul 
Se trezeşte aiurit; 
Pe tovarăş căutându=-1 
·v ede:o -stâncă de granit. 

Sfetnicul întinereşte, 
li răsar de aur plete, 
Ochi albaştri şi sprincene 
Care mintea pot s1

0
1mbete. 

La'mpărat apoi el sboară; 
Cade in genunchi, supus : 
.- ,,Eu, şi soarele şi luna 
Inapoi Ţi le;-am adus! '' 

Vin curteni cu daruri scumpe : 
Albă mantie cu soare, 
Coif de aur şi o spadă 
Cu n1âner de pietre rare. 

Pe un umăr îi aşează 
·Mantia cu fir tivită. 
Toată curtea e în freamăt, 
Numai fata e mâhnită. 

Căci voinicul, care galeş 
A privit în ochii săi, 
Făr'a şti de ce anume, 
Nu părea c~i cel dintăi. 

Vâjâit de roţi s'aude . .. 
Tac cu toţii ... şi deodată, 
Năzdrăvanul de aramă 
Inainte li s'arată. 

Dela Impărat aşteaptă 
Un cuvânt . . . Nădejdi deşarte. 
lmpăratul, mut şi rece, 
Se uita în altă parte. 

Spre curteni atunci şi'ndreaptă 
Ochii lui frumoşi de foc, 
Dar privirea tuturora 
Aţintea un singur loc. 

Intr'acolo se întoarce : 
O sclipire orbitoare 
Ii luă o clipă ochii ... 
O văpaie ca de soare, 
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Pi!.loşul I ţinut în mână 
De.,,.un străin ce:i semăna, 
Ii dădu o clipă gândul 
Că' n oglindă se privea. 

Işi aduse.,,.at-unci aminte 
Că venind pe văi în. goană, 
Lângă drumul gol zărise 
Ridicându.,,.se o stană. 

0mu 'n zdrenţe dispăruse 
Şi adânc s'a minunat. 
[n genunchi voinicul cade : 
.- ,,Prea slăvite Impărat ! 

Drept ai fost întotdeauna 
Şi dreptate eu iti cet I 
!'1ai aşteaptă.,,.mă trei zile I 
Luna, soarele, pe cer 

Eu Ţi le .... am adus ! S'ar stinge 
De durere şi de j~le, 
Dac'ai da pe.=-aşa minciună 
Frumuseţea fetei Tale !" 

· Indurându.$'.se 'mpăratul, 
Sprintenii la car îi pune, 
Ca un fulger .se avântă 
Şi'ncep văile să sune. 

Merge, merge, pân'ajunge 
Lângă. stana cea de piatră. 
fn tăcerea fără margini 
Vântul hăuic şi latră. 

......, ,,Adă,,,.mi paloşul !" răcneşte 
N.ăzdrăvanul către stană. 
Piatra nici nu se clinteşte 
In tăcerea ei avană. 

Nu mai stă atunci la gânduri, 
De trei ori se dă pe spate, 
Buzdugan de=otel se face 
Ş'unde,..mi începu a bate, 

De se zguduia pământul 
Şi de câîe ori lovea, 
Câte=o aşchie de piatră 
Până' n cer sbura din ea. 

Loviturile se'ndeasă, 
Tot văzduhu.,,.i plin de larmă 
Şi deodată vârful stanei 
Se cutremură, se sfarmă. 

Siana treni ură de groază., 
Buzduganul bate 'ntr'una, 
Pân'ce diavolul de piatră 
Cu cenuşa a fost una. 

Şi în praful ce s'alese, 
El zăreşte scânteind 
Paloşul ce'n sbor venise, 
Pe curteni cutremurând. 

Inima"'i în piept tresaltă, 
[l ridică, pleacă iar, 
Şi'mpăratului îi duce 
Paloşul cu foc de jar. 

Capul sfetnicului pune 
Impăratul să i:1 taie. 
Dar ..;cinicului un zâmbet 
Dela fata cea bălaie, 

lnima în piept, atâta 
[.,.a'nmuiat, încât a spus: 
.--- Luminate lmpărate, 
Să=1 iertătn I c~a fost, s'a dus I" 

* 
Măre, şi.,,.au pornit o nuntă, 
De vuia,.1 pământurile 
Şi pe când sunau mai fare 
In poiană cânturile, 

Iacă, Faur se iveşte 
Străbătând coclaurile ; 
Calfele veneau, pe umeri 
Aducând tezaurele ; 

• 
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Străluceau în mii de raze 
Şi ardeau ca focurile, 
Prin nuntaşi s'amestecară 
Şi'ntetiră jocurile. 

Hora se făcu ruai iute, 
Scăpărau călcăile, 
Mândrele jucau bătute, 
Roşii ca văpăile. 

Pletele sburau în vânt, 
Fluturând luminile, 
Numai chiot, numai cânt 
Străbăteau grădinile; 
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Florile ardeau în soare, 
Te 'mbătau parfumurile; 
Mirele şi cu mireasa 
Rătăciră drumurile ; 

Nimeriră într'un crâng, 
Unde cad isvoarele 
Ii privia cu drag din cer 
Luna şi cu soarele ; 

Şi de fericiţi ce sunt 
Rătăcesc cărările; 
Pe gropiţa gurii mici 
Sboară sărutările. 

000 ooo Cl6c.006 
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Grigore Sălceanu. 
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XAVIER HOMMAIRE DE HELL 
UN CĂLĂTOR FRANCEZ 1N DOBROGEA 1N 1846 

Omul, ·Opera. Intre c~lătorii din prima jumătate a secolului al 
XIX.:-lea, cari au vizitat şi descris Dobrogea, este şi· ,,savantul" Xavier 
Hommaire de Hei!. Intre anii 1846-1848 a întreprins o călătorie în 
Turcia şi Persia, atingând şi coasta vestică a Pontului Euxin, id est 
Dobrogea. Murind de tânăr, notele sale de călătorie au· rămas nepu.,, 
blicate. Insă la raportul favorabil al unei con1isţuni formate, în Octomvrie 
185J, din sânul „de l' Academie des Inscripfions et Belles.:-Lettres" 
- la cererea Ministrului lnstrucfiunii publice francez - şi însărcinată· 
cu cercetarea manuscriselor lui .X. Hon1maire de Hell„ un savant, în 
felul său an1bulant, geograf şi geolog, mort, după cum ' am afirmat 
mai sus, în floarea vârstei, în cursul călătoriei sâle ştiinfifice în 1848„ 
Ministerul Instrucfiunii hotăreşte, începând cu 1854 şi sfârşind cu 
1860, publicarea notelor r~lafive la călătoria făcută între 1846-1848, 
din inifiativa şi „ par ordre du gouvernement franc;:ais" în Europa. 
orientală şi Asia anterioară 1). 

Pentru o sinteză istorică a Dobrogei confimporane, informatiunile 
şi ştirile acestui călător îşi au importanta lor nediscutată. In această 
operă postumă - valoroasă prin informatiunile ştiinţifice, istorice, 
comerciale şi pitoreşti - cum se exprimă călătorul aulor 2) şi sofia 
sa 3), care 1.:-a însotit în călătoria plină de peripefii prin1ejdioase 4) şi 
greutăfi neaşteptate din aceste „parages" ale Levantului, ce pe atunci 
treceau de sălbatice - autorul, în trecerea sa dela Consfantinopole 
prin Dobrogea spre Iaşi şi înapoi, ne.:-a lăsat o sumă de ştiri şi 
impresii prefioase cu privire la Dobrogea, locurile şi populafia sa, 
despre care va fi vorba în paginile ce urmează. 

Insă, înainte de a aborda aceste informatiuni referitoare la finutul 
nostru, pentru a ne face o idee despre personalitatea acestui savant 

1) Xavier Hommaire de }Jeli, .,Voyage en Turquie el en Perse, execute par 
ordre du gouvernement frani;ais pendant Ies annees 1846; 1847 el 1848. Ouvrage 
accompagne de cartes, etc. et d'un Album de 100 planches par J. Laurens. li, Is~ 
II1, II2• Paris 1854, 1855, 1856, 1860". - Institutul de Studii clasice din Cluj, 
posedă această operă completă. 

2) I, 1, p. 123, nota 1. • 
3) Nbta care tine loc de prefajă I, 1, p. 5. 
4) I,\ p. 123, nota 1. 
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călăt9r, finem să amintim că a mai făcut o călătorie, prin1a, între 
anii 1835-1842, în Turcia şi Rusia meridională. In 1841 el pără"' 
seşie Rusia şi vine în Moldova, unde este angajat de către Mihail 
Sturza, printr'un contract încheiat în 1 O Septen1brie 1841, pe doi ani. 
Misiunea sa consta în a supraveghea căile . de comunicatie şi exploatarea 
minelor. Imbolnăvindu..-se sau,tcum spune biograful său, De la Roquette, 
în Necrologul redactat în1preună cu notele sale de călătorie, ,,atii1s de 
frigurile periculoase ale Danubiului", este nevoit să se întoarcă în 
Franţa, în 1842. , 

Intors în Franta, publică, între altele open~. în 1844, o lucrare 1), 

care formează un alt titlu al său de glorie, căci editorul său enumără, 
între titlurile sale depe frontispiciul operei, şi pe acela de „ autor al 
stepelor Mării' Caspice 2)". Această operă i=-a adus însărcinarea de a 
face o călătorie de studii geografico..=geologice pe malurile Pontului şi 
~le Caspicei. Insărcinat de guvernul francez, pleacă în 1846 din 
Paris . .Ajunge. la Constantinopole în Iulie. 

In prima călătorie vizitase numai coastele de N. şi E. ale Mării 
Negre. Pentru a face un periplu con1plet al n1ării, porneşte, pe o 
barcă cu lopeti dela Terapia, priri Bosfor, spre Nord la Iaşi, apoi 
dela Iaşi la Constantinopole, cum s'a afirmat mai înainte. Iarna o 
petrece în Istambul. T n Iulie 1847 pleacă spre Orientul asiatic. Prin 
Heracleia, (Eregli), Trebizonda, valea Eufratului, ajunge în Persia. 
Petrece iarna în Teheran. Moare în 1848, în Persia, în plină vârstă 
şi cu o glorie al cărei s~n îi era deschis de n1ult. 

In cele patru volume X. H. de Hell a îngrămădit o nemăsu: 
rată multime de informatii geologice, geografice, economice şi ,;pi.,,. 
toreşti", pe care, a avut ocazia să le adune în lunga sa călătorie 
dela Paris la Constantinopole, dela C.,,-pole la Iaşi, dela Iaşi la C..=pole, 
dela. C..=pole la Ispahan în Persia, unde flrul vietii i.=a fost curn1at de 
un destin ingrat. 

X. H. de Hell e un predecesor al lui Pierre Lofi, însă dublat 
şi de ,, umbr;i" unui om de şfiintă ; aceiaşi atractie irezistibilă căire • 
feeria Levantului; aceeaşi goană către Orientul necunoscut; aceeaşi 
înctinatie către drun1etia fără sfârşii ; aceeaşi emoţie sinceră şi caldă 
la contemplarea şi trăire·a realităfilor orientale; acelaş regret pentru 
n1oartea înceată a moravurilor şi institufiilor specific orientale şi pa: 
triarhale ; aceeaşi exaltare pentru frumus1tea şi viata levantină. 

Deşi pornit pentru studii arid ştiinţifice, în care trebue să do"' 
mine observaţia pur obiectivă, totuşi ~ dominat de curentul epocii 
sale, ron1antismul - impresiunea sentimentală, en1otia estetică, rezullat 

1) Les s!eppes de la mer Caspienne, le Caucase. la Crimee el la Russie 
meridionale. Parts. 

:!) X. rI. de riell: Chevalier de la Legion d'honneur ef de J'ordre de Şt 

Wladimir de Russie, twteur des S!eppes de fa mer C,1spienne, membre correspon,,. 
danl des Âcademies de Turin el de Florence, el d'un grand nombre des socieles 
savantes. (S;iblinial de edilo;). , 
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al comtemplării peisagiului feeric şi al realităţilor pur orientale, în~buşe 
adesea descripfia, observaţia obiectiv.:intelectuală. 

O notă de regret, de melancolie „poignante" urnple rândurile 
paginilor sale, când vorbeşte de disparifia nesimţită a moravurilor 
patriarhal musulmane înlocuite cu echivalentele lor de i1nportaţie 

V europeana. 
Unde...-i arabaua patriarhală, specifică Orientului, trasă de boi cu 

p·asul maestuos, cu ochiul meditativ, având fruntea împodobită cu 
oglinzi şi ciucuri, mânaţi de un arabagiu hil'.'.'ratic în atitudinea sa me=
ditativă, resemnată de filozof stoic? Intrucât e mai plăcută trăsura de 
provenienţă vest-=-europeană? 

Pentru ce oare mulf imea nenu1nărată a occidentalilor, vărsată 
de „imensele transmediteraneane" în scalele Levantului, vine, prin 
sgomotul său, speculaţia · sa cu scop prozaic=-lucrativ în orice ramură 
de activitate, să strice armonia aceasta? 

Penfruce iaşmacul - voalul orientalelor - care, departe de a 
ascunde frumuseteil unei femei, prin fina sa transparentă, o eviden: 
ţiază, pentruce acestă coafură, de o muselină uşoară, de o atracţie 
~educătoare, ale cărei pliuri încadrează cu o grafie fermecătoare fata 

li gâtul fără să le disimuleze contururile - o frumuseţe astfel coafată 
ha ntise I' ân1e" - trebue îndepărta tă? Ce disgraţios, ce nepotrivit 

apare costumul european în mediul acesta oriental ! 
Pentruce feregeaua - mantaua - care desfăcându.=-se cu atâta 

uşurinţă şi gratie la cea mai mică mişcare, se pretează la atâtea indis.:
cretii drăgălaşe şi care dă uri aer de mister irezistibil de atractiv, 
încât atitudinea unei frumuseţi musulmane ar pierde ireparabil, dacă 
ar schimba feregeaua cu vreun alt veşmânt - frebue aruncată sub 
pretextul că e urmă a unui obiceiu relrograd oriental? 

Dar haremul? Este oare o urmă a sclavajului fen1inin? Nu 
sunt oare libere musulmanele? Nu se duc ele unde vor şi fac vizite 
care fin 2-3 zile? Nu vezi ·oare atâtea frun1usefi de harem în con1=
pania atâtor cavaleri, în toate coifurile romantice ale Istambulului ? 
Dar gelozia furcă? Nu=i oare o legendă, un mit creiat în Europa? 

Deşi simple note, adesea necizelate, totuşi în multe părţi, stilul 
în care sunt scrise se pretează la mlădieri şi nua nte neaşteptate ; 
incontestabi~ că . valoarea operei sale nu constă în forma stilistică, ci 

' în informafiile şi ştirile pe care ni le furnizează . ... 
* 

PJecarea spre Iaşi. Sosit 1) în Iulie 1846 în Constantinopole, 
e nevoit să facă o etapă până în August. O bucurie de nedescris 
îi umple sufletul revederea Orientului. 

Pe lângă faptul că n 'ar fi avut la îndămâna mijlocul de a na-=
viga cu aburi, căci sistemul acesta abia pătrunsese în Mediterana, 
X. H. de Hell pleacă cu o barcă, ce:i da po_sibilitatea de a aborda 

1) I, 1, cap. IV, p. 110. 



in orice loc - şi cu un echipaj argonautic selecfionat din barcagii 
depe Bosfor - dealungul coastei vestice a Pontului Euxin, perdru 
a face un periplu complet de studii geologice şi geograflce, ceeace 
până la el nimeni nu mai întreprinsese. Insă, în afară de informa!iile 
geologice, etc.) această expeditie i-=-a furnizat şi un mare număr de 
ştiri istorice, economice, etnografice, etc. La plecare şi.-a propus 
următorul itinerar, pe care l,o-a realizat: dela Terapia până la Varna 
cu b·arca, dela Varna până la Constanta pe uscat cu arabaua (de= 
altfel era greu să aibă la îndămână alt rnijloc) ; de aici până la 
Cerna.:rVoda „prin aşa zisul. canal al lui Traian" (adică prin vaela 
Carasu), iar de aici pe Dunăre la Galati spre Iaşi 1). 

Echipajul se compune din: autorul notelor şi pictorul-=-d"'se: 
nator J. Laurens; căpitanul Ianko, patronul bărcii; 3 mateloti: Stevri, 
un bătrân şobolan de coastă, pescar şi pleşcar, Stamachi, constructor 
de năvi; coborât la modestul rol de marinar; Yani ; Ioseph, figurant 
depe hulevardele Parisului. 

Depăşind Fanaraki şi castelul K ikendere dela ieşirea din Bosf .:>r 
în Marea Neagră, ce domină gura Bosforului de Nord, i,o-se deschide 
în faţă nemărginitul intins şi pustiu al apelor pontice în veşnică miş: 
care, cu tonalitate de otel în zarea depărtărilor. Prima impresie -este 
aceia de Ponfoso-Axeinos - mare inospitalieră - căci valurile bu" 
buesc îngrozitor în aceste „dîfficiles parages ". C.hiar şi astăzi -
adică atunci în 1846 - cu tot progresul navigatiunii, apele Pontului, 
deşi Euxin, totuşi sunt temute de marinari. 

Litoralul nu oferă acestor argonauti moderni şi „ştiintiflci ", con" 
duşi de un Iason tot modern şi savant, nici un fel de urmă de eul.: 
tură sau de locuinte decât şnepi - courlis - a l căror strigăt stri: 
dent se amestecă cu sgomoful azurzitor al valurilor. Coasta e de 
trachit. Din loc în loc se deschid guri de văi, care contrastează pu: 
tem ic prin verdea fa lor fată de mediul ambiant dezolant, arid, trist. 

Intr'o mică baie formată de gura unei văi, echipajul argonaufic 
face prima etapă. Adună „echantillons" geologice şi desenatorul ex: 
pediliei face un crochiu al peisagiului marin ; în depărtare, pe un 
fond frandaflriu anatolian, apar farul şi castelul dela Fanaraki:Kikendere. 

Astfel ifinerariul e urmat dealungul coastei; bala Voussounia, 
unde ;,e adăpostesc câteva lotce de pescuit, valea . Spariireh, fortul 
Kilia, se înşiră unde după altele. Noaptea dorm sub cerul liber de 
Orient, pe care sclipesc în mari depărtări stelele argintii. 

Un tun..-/op:turcesc, a doua zi, îi deşteaptă. O tentativă de în1: 
barcare rămâne zadarnică din cauza violentii vântului. 

Acest fel de a călători, pe lângă primejdia ce se poate ivi la 
fot pasul, are totuşi farmecul său 2) ; , chiar în ciuda acestei primejdii 
„puis on est si parfaitement isole du monde entier en face de cetfe 
n1er etourdissante, et de cetfe ligne de cote prolongeant a J 'infini ses 

' 
1) I, 1, cap. V. p. 123, nota 1. 
S) I, 1. p. 128. 
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promonfoires, ses falaises, ses dunes mouvanfes et ses roches frac: 
furees, qu'un senfi1nent d'orgueil se mele aux mille impressions d'une 
sifuation aussi exceptionelle. La creation semble vous irdfier a ses 
secrefs Ies plus caches. On la surprend, pour ainsi dire, en desha_.. 
billee. Le roches aux atitudes bizarres, ces brisants couverts d'ecuine, 
ces d.ebris de coquille, roules da11s le sabie, foute cette nafure si 
boulversee en apparence, devient pour le geologue surfouf, un livre 
ouverf ou ii lit couramment l'histoire entiere de nofre planete". 

)\.Au poinf de vue de l' art, comme a celui de la science, un 
tel voyage ne sauraif m.anquer d1eire feconq en heureuses inspirations. 
T outes Ies facultes de l'imagination sont eveillees, tous Ies instincts 
poetiques exalte-s dans cetfe succesion d'effets et de contraste qui se 
reprodulsent perpetuellen1ent et plongent l1âme dans une contemplation 
sans limites. 

„Parfois il se mele a ce ravissemenf de l 'esprif une profonde 
inquietude et de n1urmures peuvent etie si vi'fe remplaces par les 
sifflemenfs de I' o rage, qu' on ne saurait raisonnablement con1pter que 
sur l'heure presente, et cetfe prescience du danger maintient l'âme 
dans une exaltation presque continuelle". 

; Noaptea a doua o petrec tot la fortul şi baia KHia. Ca în Far: 
,vesf:ul american, noaptea îniretin un foc şi fiecare face cu rândul de 
gardă câte 2 ore, precaufiune ....... adaugă autorul - destul de nece.,. 
sară în acest loc complet izolat. 

Trec ar>oi pe la Domous=-Dere - Valea Porcilor - apoi Kara 
Bournou - Capul Negr1,1 - unde se opresc 15 zile din cauzJ vân..
tului nefavorabil. 

La Midiah apare în fund, la orizont, şirul Balcanilor - celebru 
in anlichitate sµb nun1ele de Haernus - spune călătorul. Dela Midia 
la Iniada drumul e făcut în scurt timp. 

La Acleboli întâlneşte numai Greci. Sizopoli, Burgas, Anchialos, 
Mesembria, Capul Emona, Var11a, rând pe rând sunt vizit~te de 
călător. 

Dăm în traducere părţile mai importante privitoare la Dobrogea 1) . 

Prin Dobrogea: ,,Anotimpul fiind prea urât pentru a continua 
drumul pe mare, regulai socoteala vâslaşilor greci şi plecarăm din 
Varna la 6 Octon1brie (1846), cu cai şi o araba (sorfe de c:arriole) 
.sub conducerea unui cavas al guvernului şi a unui bătrân arabagiu, 
şi unul şi altul ieniceri sadea, Drumul urcă spre Nord printre coline 
înalte, al căror versant meridional este acoperit de vii bogate şi pe 
acest platou un drum de 5 ore ne aduse într'un sat turcesc pifulat 
în fundul unei văi melancolice. Incântătoare grupuri de tinere fete, 
de o. etichetă în privinfa costumului pufin riguroasă, înveseleau inpre: 
jurimile unei fântâni. Sosirea noastră le atâtă aşa. de viu curiozitatea, 

1) I I, Cap. VII, p. 166. 
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încât uitară un n1on1ent rezerva lor obişnuită şi nu recurseră la iaş.=
n1ac decât după ce avurăm vren1ea să le adn1irăm chipurile lor dră: 
gălaşe. 

Achmet, cavasul, trebuia, după cum era obiceiul, să precedeze· 
sosirea noastră în fiecare stafiune, pentru · a reclan1a ospitalitatea la 
care ne dădeau drept teşcherelele şi firn1anele de drum. Grafie acestui 
avantaj, călătoriam n1ai repede, însă in realitate cheltuelile erau ace
leaşi ca şi pentru călătorii obişnuifi. Nu n1ă dădeam îndărăt niciodată 
de a plăti cele n1ai mici sume către fărani şi cât despre ospitalitâtea· 
prin1ită dela propri'etari, era şi mai .costisitoare din cauza bacşişului 
dat servitorilor 

Balcicul, a treia n1are scală depe coasta occidentală, unde sosirăm 
a doua zi pe o căldură înăbuşitoare, îşi etajează foarte grafios 1) cele 
250 de case pe prin1ele trepte ale muntilor (?) (dealurilor) calcaroşi, 
pe un plan _râpos şi prăpăstios. Locul pentru ancorat e pe deplin 
adăpostit de vânturile de Nord; acela dela V., care si!1gur poate să 
pătrundă în port, nu suflă niciodată cu violentă'. Deasen1enea nu rar 
poti înun1â1a până la 300 bastin1ente ce vin să se refugieze in tin1p 
de furtltnă. Cu asemenea condifiuni' geografice, ce desvoltare n 'ar 
lua acest loc de târg si exportare, dacă s' ar reconstrui dru111urile? 

Adevăratele poteci, care:} servesc actualn1ente, nu adn1it decât 
un şir de care, a căror coadă, în zilele de târg, se întinde pe o 
lungin1e de aproape 1 OOO 111. Găseşti aici o varietate de tipuri, de 
costun1e, de animale şi de scene de un pitoresc demn de a:şi avea 
LeopqJd Robert.:-ul său. 1 

Bivolii, aici n1ai n1011struoşi decât la Burgas şi acoperiti peste 
t0t cu noroiu uscat, dorn1 alene la soare, an1intindu.:-fi acele colosale 
animale anfedi1uviene pe care nafura le schitase. 

Dela Balcic la Cavarna nu tred, tin1p de 1 O ore, decât peste 
cân1pii vaste şi sterile, ca un preludiu al stepelor din Basarabia, prin 
absenf.;1 o~icărui accident şi fizionon1ii pitoreşti. Câtiva tun1uli, câteva 
tufişuri i.::i şi colo, câteva pietre fără inscriptiuni dintr'un cin1itir pă= 
răsit, a căror vedeîe complectează printr'o e111otie morală• in1presiunea· 
fizică a locurilor, iată tot ceea ce privirea poate să descopere în 
aceste cân1pii unde soarele don1neşte ca un stăpân absolut. 

Cav'arna, situată pe două versante ale unei văgăuni care=şi 
deschide gura spre mare, cu un sfert de oră mai departe, forn1a 
aliădafă un înfloritor şi magnific burg de mai n1ult de 1 OOO de case. 
A fost complet distru~ de Ruşi în 1828. 

Este un spectacol profund de trist şi regretabil acesta al ravagiilor, 
cauzate de acest războiu de exterminare pe întregul parcurs al lito= 
ralului ; prădări violente, cărora trebue să· li se fi opus putină- rezis= 
fentă . ,.C\.i crede că e vorba de reîntoarcerea vechilor duci ai Mosco: 

1) I, 1, p. 167. Laurens, desenalorul expeditiei, a făcut un desen realist şi de 
.:> frumuseţe neîntrecută. Citat de d. Tafrali în Anal. Dobr. IX, pag. 14 şi în acdaş 
număr a publicat o planşă "Vue generale de Baltchic", dessin de Laurens. 
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viei, cari, coborând pe Nipru, veneau odinioară să treacă şi să de.:e 
vasteze aceleaşi finuturi, 1nergând să înfigă toporul pănă chiar în 
portile Constanfinopolei ! lnsă în zilei~ noastre o atare formă' de a 
face războiu este posibilă ? Barbaria primitivă singură poate să justi.:e 
fice această crudă stupiditate, care constă în a distruge cătune şi 
.sate de oameni săraci, pnn unica ratiune că I sunt incapabili de a 
se apăra. . 

Astăzi o populaţie turcă şi bulgară (?) îşi împarte aproape egal 
cele 200 de case mizerabile ale Cavarnei. Lnprejurul lor totul este 
ruină. O apă din abundentă face totuşi să înverzească pajişti dese şi 
desişuri tinere, însă locuitorii săi îşi poartă 1nai departe nepăsarea de 
a nu 'ridica zidurile şi gardurile grădinilor lor abandonate. Un adă.:e 
post destul de mare de ancorat, bun pentru bărci mari, rămâne Gon= 
stant deşert. 

Aga ne primi cu o bonomie perfectă : mâncarăm curajos cu 
degetele - acestă furculifă a lui A.da1n, cum spun Turcii, _.,, nenu.:e 
măratele feluri de 111âncare, ce ne..-am fost date. Unul din cele mai 
bune şi care se găseşte la toate mesele orientale, este co1npus din 
găluşti de carne învăluite în foi de vită şi gătite cu iaurt. · 

Păstorul casei (căci averea oricărui .şef indigen constă, ca în 
vremea biblică, din pământ şi turn1e) purta la centură una din acele 
lulele încrustate, care formează varietate originală printre nurneroasele 
mijloace inventate pentru fumat.. ·,Tubul de lemn curbat este în ge..
neral acoperit, cu ajutorul unui vârf înroşit în foc, de desene aseme.:e 
nea celor depe costume. Cele mai frun1oase din aceste' lulele aparţin 
totdeauna artisfutui rustic, care le.a-a lucrat cu plăcere în timpul lun.:e 
gilor ore de solitudine pastorală. Acelea care se văd în bazarurile din 
Varna şi Silisfria sunt foarte grosolone şi n'au alt merit decât origi= 
nalitatea formei. 

Pe măsură ce înaintăm în direcfia Rusiei, marile câmpii de: 
şerte invadează din ce în ce mai mult tinutul. Câteva safe rare, pier: 
dute în aceste câmpii, răspund la armonia monofonă a tării. Colibele 
negre de pământ întărit şi de gard de nuele înpletife au înlocuit casele 
surâzătoare de lemn zugrăvit, totul prevesteşte o natură mai aspră, 
habitudini mai sedentare şi spiritul se simte prins de o tristeţe de 
neînvins. Găseşti până şi Kirbitch (chirpici) (e vorba desigur de 
tizic) (balegă de vacă, uscată~. de o întrebuinfare generală în Rusia 
pentru încălzit 1 

), de care se servesc locuitorii pentru a alimenta focul. 
Sositi într' un n1ic sat, al cărui nun1e îrrit scapă, luarăn1 nişte 

cai pentru ca să vizităm fortăr1::afa genoveză dela Kal?Jgriah (capul 
Caliacra 2), care se ridică formidabil la extre1nitatea unui cap, ale 
cărui escarpe calcaroase nu sunt accesibile decât vulturilor numeroşi, 
cari se rotesc pe lângă coaste, pe când alt ii rămân într' o imobilitate 

,complectă pe vârfurile crenelurilor. Această in1obilitate era de aşa 

1) Explicaţia autorului. 
2) Laurens a desenat ruinele castelului; cfr. Album, planşa 14. 
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nafură chiar aproape de ziduri, că detunătura annelor noastre r1bia putu
să"i pună pe fugă .. 

Citadela propriu zisă, suspendată pe vârful capului, e separată· 
de coastă, de c~re o leagă o linie de ziduri, apărată prin două turnuri. 
În fata porţii se .află un al doilea zid cu creneluri. În interior, printre· 
fot felul de răn1ăşife inforn1e, se vede cupola unei băi !urc<cş!i şi 1nai 
inuite puţuri săpate în stâncă . An1 observat patru, printre care unul, 
zidit întreg, atinge o destul' de n1are adâncime, pentru că o piatră 
pune 5 secunde ca să ajungă în fund. 

De fiecare parte a porfii de intrare sunt aşezate două bassore.::
liefuri : unul reprezentând un răsboinic cu un cal şi luptând ; celălalt 
finând· de frâu un animal, a cărui spetă e greu de determinat. Vul.e 
furul inperial al In1periului de jos - imperiul bizantin - figurează 
pe fafadă. 

Autorul spune că această 111ică excursiune a cauzat neplăceri 
pictorului expeditiei. Seara au fost distraţi plăcut de scena oferită, 
de doi Greci. 

„In josul coastei, într'un loc unde Marea prezintă recifuri foarte 
temute, se ridică frumosul far părăsit dela Schebler (capul $abia). 

Este un adevărat 1nonun1en!, compus dintr'o bază octogonă, 
purtând un obelisc trunchiat în 8 laturi. Pe o piatră angulară de la 
bază, ce stă t.rântită la picioarele monun1entului, se citeşte data hegi: 
rei 1182 (adică 1808). Cu toată distrugerea complectă a interiorului, 
nu se explica cun1 Poarta neglijează de a restabili întrebuinfarea 
acestui far, ceeace s'ar putea face, cu o cheltuială larg compensată 
prin serviciile pe care le:ar aduce navigatorilor din aceste pustiuri aşa 
de primejdioase. Acesta ar fi un punct de recunoaştere pentru năvile 
care caută un adăpost la Sud de capul Caliacra. 

!n vecinătatea acestuia încep a se ivi coaste forn1ate din aluviuni · 
joase, care se prelungesc până la Dunăre. Abia câteva râpe argi: 
Joase se arată înalte de 1 O sau 15 111. Mangalia, unde sosim după 7' ore 
de· mers, prezintă un aspect dintre cele mai dezolante. Tot solul nu 
e acoperit decât de dără1nături. Odinioară se puteau nun1ăra 1nai n1tilt 
de 500 de case ; insă răs boi ul din 1828 nu i:a fost n1ai puţin fa tal 
ca la atâtea locuri citate. Există încă urmele cufundate în apă , ale 
unui zăgaz (dig), dincoace de care apele au aproape 4 „brasses" 
(1,62 X 4 = 6,48 111.) adâncime. Se ol:iservă deasemenea resturi 
considerabile de ziduri vechi, ieşind afară în râpa argiloasă unde 
e aşezat oraşul, ceeace arată că Marea a invadat toată această parfe 
a litoralului. Ţărn1ul e presărat de trunchiuri de coloane canelate, de 
piedestale, de n1ateriale de tot felul de calcar ter(iar şi de marn1oră,. 
apoi mereu de Jumuli 1). 

La guvernator, un n1ic şi fern1ecător bey - prinţ - can1 de 
1 O ani, îmbrăcat foarte son1ptuos, poză, cu toată gravitatea unui paşă, 
pentru albun1ul lui J. Laurens. Acest copil frumos cu ochii albaştri 1), 

1 ) Sublinierea autorului. 
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asemenea unei flori îmbobocite în mijlocul atâtor ruine, realiză într' o 
formă neaşteptată şi fermecătoare orientala lui Hugo, pe care o ştim 
cu tofii. Nun1ai că copilul, în loc de a fi Grec era Turc, şi Ruşii 
aproaP.e de Greci. trecuseră pe ·acolo. . 

!n împrejurimi se oglindesc mici lacuri sărate separate de mult 
timp de Mare ; ele par că seacă din zi în zi. Cel mai n1are e în1părfit 
în două de o lin, bă . de nisip şi toată partea sa superioară este seacă 
în tin1pul verii. Acfiunea nisipurilor, de care este acoperită această 
coastă prea joasă, se n1anifestă într' o serie de dune destul de ridicate. 

Iată unul din punctele cele n1ai interesante din itinerariul nostru : 
Co11sfa11/a, vechea Tomj, locul de exil al lui Ovidius, se crede, care 
ar fi scris aici Tri~Hile sale ; însă Co11sfa11/a, alături de această in1=
portantă amintire, se recon1andă deasemenea prin in1portanfa istoriei 
sale, atestată de nun1eroasa cantitate de resturi antice, fot aşa de bo=-

. gate ca şi diferite-, care fac din această localitate un adevărat muzeu 
în plin aer. Cinci zeci de cocioabe răspândite împrejurul uneia sau 
două mori de vânt, iată oraşul actual ! 

Capul nu se ridică mai mult decât cu 25 m. deasupra nive: 
luluj Mării, îndreptându=-şi vârful către E, cu două brate întinse către 
S. şi N. Pacheboturile austriece voiră, la începuf, să facă din acest 
punct, principala lor stafiune a Dunărei la Marea Neagră şi, desigur, 

-ideea nu era rea, căci portul ar putea să aibă o mare importanţă. 
Însă să revenin1 dela T omi istoric la prezent, în f afa . documentelor 
de marn1oră, de granit, etc., care merită cu atât mai multă atenţiune 
din partea rarilor vizitatori, căci sunt pe pragul de a fi complect pă„ 
răsjte. Totul dovedeşte in1portanfa pe care o ataşau Grecii şi mai cu 
seamă Ro1nanii acestei colonii situată in drumul barbarilor, cari ieşiră 
din Asia pentru a ameninfa Occidentul. Deasemenea se pare că aici 
au fost din îndepărtate vremi fortificaţii in1portanfe. Ruşii au venit de 
5 ori să desăvârşească ceeace fin1pul şi invaziunile lăsaseră în picioare. 

• Una din chestiunile cele mai importante, atingând studiul Cons.,. 
fantei, este aceia aşa zisei Văi (sau mai bine a linii/01· 1) lui Traian. 
A trebuit să ,nă îngrijesc să găsesc urn1ele lucrărilor prin care Ro=
manii voiră să închidă hoardelor asiatice întregul istm, care· separă 
Dunărea de Mare, între Cernavoda. şi Cons/an/a, şi să garanteze, 
într'un cuvânt, delta de un acces care trebuia să decidă invazia \n 
Europa. Aceste n1iraculoase lucrări încep chiar dela vârful capului 
pe care era aşezat T omi. 

De pe cele două margini ale peninsulei pleacă două largi şanturi, 
. departe între ele cam de 800 de m., penrru a se îndrepta spre V., 
la Dunăre. Acela de Sud este apărat de un zid ·gros, ale cărui n1a: 
teriale calcaroase zac răspândite şi formidabile, având încă o lungime 
dela 1-0,50 111. Este dificil de a determina grosin1ea acestui zid, 
fundan1entul fiind astfel acoperit de vegetatie, încât nu se poate vedea ; 

. însă şanţul care:! apără putea să aibă dela 6 la 8 m., adâncime. Li=-

1) Valurile. 
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nia care pleacă din partea de Nord, e n1ai putin in1portantă, constând 
dintr'un şanf dublu, separat de o ridicătură de 27 paşi lărgin1e. Ici 
şi colo apar fragn1ente antice, în cea n1ai n1are parte ornan1entate, 
dovedînd că asta contribuia la înfrun1usetarea acestor constructiuni 
militare. La oarecare distantă de Constanfa, cele două linii ale şan= 
!urilor, care tindeau să se apropie, se depărtează, lăsând o a treia li.= 
nje să se detaşeze din aceia de Sud 1), pentru a se îndrepta în ·di.= 
retjia S. V. Din 20 în 20 de n1inute se observă urn1ele lagărelo= 
întărite cu rnetereze şi in1aginalia te poartă viu în epoca n1arilor eve.= 
nin1ente, care sen1nalară căderea in1periului ron1an, Aici au stat dife.= 
rite arn1ate, însângerând păn1ântul în lupte grozave, căci totul a fost 
folosit zadarnic pentru a opri n1ersul barbarilor în1pinşi de valul des-" 
tinului unlan. 

!nsă de ce putere n1aterială dispunea încă Ron1a, debordând 
din toate părtile ! La Bourlak, la jun1ătatea drun1ului până la Du.= 
năre, uhde încep băltile şi n1laştinile ale căror ape stătătoare se pierd 
printre trestii, liniile [ valurile] diferite de apărare se reunesc pentru 
a nu forn1a decât una singură, pe când pe coline se înaltă urn1ele 
cir,culare ale lagărelor întărite cu n1etereze 2). 

Cinci ore de n1ers, după ce an1 părăsit Constanţa, ajunserăn1 
la cel n1ai n1izerabi! sat pe care 1„an1 întâlnit. Mii de purici, nun1eroşi 
câni lătrând plângător, o sărăcie şi lipsă con1plectă de alin1enfe, ne 
can1 întristară tin1p de câteva ore de repaos pe care trebui să_,l facen1. 
Cei câţiva Tătari, cari locuesc· în aceste locuri aşa de plăcute, sunt 
un rest al fain1oasei hoarde din Bugeac, care urcă la hanii din Cri..: 
meia. Ei oct:pă aici can1 50 de sate, a căror populatie poate fi eva.= 
luată la 2000 de fan1ilii. Tipul n1ongol este şi aici n1ai denaturat prin 
il'lcrucişarea cu rassa turcă ca şi la Nogaii dela :t'-1area AzovuluL 
Dealtfel, : găseşti la aceş!i sărn1ani oan1eni ospitalitatea cea n1ai 
,,touchante '' . 

Dealungul Văii lui TraiaJ1 guvernul austriac voia odinioară să 
stabilească un canal de unire între Dunăre şi Marea Neagră. Acest 
proiect e putin realizabil, cu toate că pare să fie îndeplinit în parte 
dela natură, adică prin această înlănţuire a lacurilor con1unicând între 
ele, cu care regiunea e sen1ănată. Platoul, care se întinde dela Cons= 
fanta spre extrerr1itatea superioară a văii, prezintă o prea n1are I un.= 
gin1e (dela 8-10.000 n1.) şi o prea n1are înăltin1e (30 de n1. cel 
putin), pe~1tru a,..I tăia, n1a i ales cu şansa de a te întâlni cu stânca 
la o n1ict adâncin1e. 

Insă un .drun1 de fier .ar conveni perfect loca!itătii şi, prin -acest 

1) X. H. de Hell observă numai aici pe al 3Jlea val. 
!?) Burlac, probabil prin apropiere de Castel; căci aici e jumătatea drumului 

până la Cernavoda ; căci de aici încep băltile, căci d•! aici două valuri sunt foarte 
apropiate între ele şi merg paralel până aproape de Cernavoda-Sud; nu suni unile, 
cum spune călăloml; cfr. harla, Les Vallums de la Dobroudscha la Tocilescu, 
Fouîlles et ReclH;rd1es archeologiques en Roumanie. Bucares!, 1900. 
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mijloc, posesiunea rusă a gurilor Dunărei ar fi aproape anulată, Brăila 
şi Galafi îndreptându-=-şi spre Constanta mare parfe din exportul lor. 

Malurile Dunărei, văzute depe panorama 1năltin1ilor, pe care co-= 
bori spre Cernavoda, prezintă un admirabil spectacol. Această· fi= 
zionon1ie calină şi n1aestoasă caracterizează toate marile cursuri de apă 
ale finuturilor septentrionale. In timpul nopfii, adevărate efecte de auroră 
boreală erau produse prin incendiul păpurişurilor, frecvent reînoit în 
aceste ţinuturi joase, ca să le curăfe. Cernavoda, un sat sărac, abia 
de 15-20 de case, nu ne oferă nici resursa unei bărci pentru a ne 
îndrepta spre Galaţi . Pe malurile opuse ale Dunărei se ridică, în mij: 
locul sălciilor, bărăcile ruseşti ale posturilor de supraveghere moldo= 
valahe ; un păstor, de un aspect foarte sălbatic, adevărat „Paysan 
du Danube" însufleţea singur, cu caprele sale, solitudinea acestei Io,::' 
calitaf i triste. 

Până la ]vfafschina (Măcin) drumul, de o dezolantă monotonie, 
traversează stepe, unde c.âteva tufişuri de n1ărăcini .şi n1ă~eşi formează 
unica floră a tării. Însă în vecinăt?tea Măcinului începe să se zărească 
animale şi cân1pii de porumb, însă, pe scurt, e o staţiune tristă, unde 
abia găsiră 111, pentru a petrece noaptea, o colibă urâtă şi câteva ali: 
n1ente rustice. 

In acelaş timp, a doua zi dimineafa, furăm primifi în ospita: 
litate de o casă ·111oldavă 1) delicios aşezată pe clina unei coline, co: 
borând până la Dunăre, de unde don1ina tot basii1ul ; la stânga, către 
Est, se desfăşoară câmpia peninsulară a Bulgariei(?) 2) tăiată într'o 
formă foarte accidentată . .' Stăpâna casei ne prepară ea însăşi o exce: 
lentă supă şi nişte in1ense plăcinte, în care abondau prazul, usturoiul 
şi brânza. In timpul mesei, ·un preot intră furios într'o casă vecină 
şi reieşi îndată fârând de păr „ une jolîe femme" (era sotîa sa), pe 
care o surprinse vorbind cu un tânăr ţăran. Strigătele acestei sărmane 
fe1nei, aerul sperios al ţăranului, care ră1nânea în aparentă impasibil 
înaintea brutalităţii bărbatului, făcea această scenă de moravuri foarte 
dramatică. Ti:ebui să intervin personal, pentru a pune capăt potopului 
de reproşuri şi lovituri care amenintau să dureze infinit. Femeia fu 
condusă de o vecină, şi soful se duse să înghită cu curaj câteva pa-= 
hare de ţuică peutru a se consola. 

Satele moldave 3) sunt d.estul de numeroase în această parte a 
fluviului şi populafia oferă un an1estec de rasse d~ un aspect foarte 
pitoresc. Se · văd aici Evrei, Cazaci, Ruşi, Moldavi 1) - Moldoveni -
atraşi de desvoltarea comercială pe care pare s'o ia Măcinul. Străzile 
sunt înveselite de numeroase magazine şi de bande de marinari Greci, 
cari umplu aerul cu cântecele lor. Suyrafafa fluviului, care se lărgeşte 
progresiv coborând spre Brăila şi Galaţi, prezintă o mare animaţie. 

I 
l) Desigur românească vrea să spună. 
2) Dobrogei. 
3) Desigur . româneşti, în general. 
4) Sau mai bine, Români. 
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Peste tot bărci, nav1 şi imense plut'e asemenea acelora depe Rhin. 
Pe fărn1ul moldo=valah se ridică faleze înalte de un caracter foarte 
pitoresc. 

La 17 Octombrie 1), intrarăm în sfârşit în carantina dela Gala/i; 
care nu ne oferi, drept confort, decât un vas de lut şi două rogojini. 

Carantina dela Galaţi e renumită în tot Levantul pentru ri= 
:goarea sa extremă, ale cărei neplăceri le evitai ocupându=mă cu 
examenul raţionat şi cu clasificarea a mai inuit de 300 „echantillons" 
geologice. Rezumai deasemenea „ Ies aperc;us" ştiintifice, istorice şi 
,comerciale ale călătoriei noastre în consideraţiunile următoare". 

Aici X. H. de Hell face o serie de consideraţii ; drumul făcut . 
îl împarte în 3 părţi distincte „din punci de vedere topografic=-maritim" 
i(sic.), al resurselor con,erciale şi industriale: 

1. Regiunea Bosfor- Burgas ; • 
o regiune foarte 
regiune. Balcicul 

2. Regiunea Burgas -Caliacra; spune că e 
:bogată, mai ales agricultura e în floare în această 
va deveni un mare centru exportator de cereale. 

3. A treia regiune, care priveşte mai ales basinul Dunărei, pre= 
.zintă astfel de resurse agricole şi comerciale, că e inutil de a mat 
face considerafii asupra rolului pe care e .chemată să=-1 joace într'un 
viitor apropiat. 

\Face deasen,enea câteva consideraţii asupra activităţii con1er= 
,dale a oraşului Galaţi şi asupra drumului dela Galaţi la laşi. 

Făcând o scurtă privire asupra istoricului Moldovii, se opreşte 
.la Alexandru cel Bun, la Ştefan cel Mare, la Răsboieni, la operile 
lui Dimitrie Cantemir şi la alte atâtea fapte însemnate din istoria 
Moldovei. 

lntors la Galaţi, pleacă spre Constantinopole cu Ferdinando= · 
Primo, un pachebot al Loyd.,,ului. După o călătorie de 11 ore ajunge 
.la Sulina „ un alt punct nu mai puţin important pe harta diplomaţiilor 
europene, situat în fata Mării Negre. Inşirate pe cele două maluri 
.ale fluviului din ce în ce mai larg şi aranjate în linie ca într'ui1 port, 
.staţionează aproape 400 de bastimente încărcate cu cereale, care aş= 
teaptă momentul potrivit pentru a străbate această bară teribilă a 
Dunărei, obiec't al atâtor dificultăţi şi recriminafiuni internaţionale". 

Se opreşte asupra barei dela Sulina şi asupra convenţiilor în= 
cheiate până la 1846 cu privire la această piedică a circulatiei între 
Dunăre şi Mare. . 

„Sulina e compusă din 120 de case aşezate pe n,alul drept al 
1 ·fluviului fără cea mai mică regularitate. Locuitorii săi, traficanţi sau 

proprietari de „ alleges ", exploatează perfect de bine resursele pe care 
le oferă portul în care se adăpostesc atâtea vapoare. Garnizoana 
înumără 240 de soldaţi de marină, 40 de infanterie, 12 amploiaţi la 
far, 26 de cavalerişti cu un ofiţer, 1 O cazaci pentru poliţie, două 
goelete şi o şalupă canonieră. Aspectul tinutului, năpădit de ceafa 

1) 1846. 

,. A nalele Dobr ... gei", XV. 5 
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dublă a Dunărei şi a Mării, este de o mare ,nonotonie. Celelalte brafe 
ale gurii Dunărei sunt părăsite de mult timp şi par cu fotul im=
practicabile". 

Din cauza barei de aluviuni a trebuit să aştepte în Sulina 24 
de ore. Vaporul Loyd=-ului n' a putut frece decât cw ajutorul servi= 
ciilor unui pilot grec, în urma unei mJri sume de bani şi nu i:a 
trebuit decât o jumătate de oră pentru această manevră. 

Ajunge la Terapia, de unde a plecat spre laşi, la 11 Noembrie 
după o călătorie de două luni şi jumătate, cu un bagaj de cunoştinţe 
şi amintiri foarte bogat şi preţios, realizând o călătorie de studii fără 
precedent până atunci, pe lângă faptul că nin1eni n'avusese ideea de 

· a face un periplu cu barca. 
,,Insă, înainte de a părăsi aceste coaste septentrionale, este ne..

voie d'e a complecta noţiunile precedente prin câteva amănunte asupra 
celor necesare de a întreprinde şi f acilifa mişcarea agricolă şi co=- , 
mercială din aceste ţinuturi " . Autorul arată şi a mai arătat că agri"' 
cultura a luat în câţiva ani, în urmă, o rnare desvoltare, că a suferit 
o foarte bună ameliorare din ce în ce mai in1porfantă, nu nu1nai la 
raiale, dar chiar şi la Turcii depe litoral, stimulaţi de dorinta de câştig 
şl siguranţa tranzacţiunilor. Se discută de mult timp chestiunea fer..
melor model. 

Autorul arată că în nici o parfe n 'ar fi mai potrivite decât în 
finufurile dela ţ)urgas, Varna şi Balcic. Trebue să se introducă pro..
cedeele agriculturii- moderne, necunoscute în aceste regiuni şi care ar 
aduce o mare binefacere populaţiilor prirnifive dela Dunăre, care fac 
agricultură după o rutină vătămătoare intereselor lor proprii. De cân'°' 
tecul acesta şi azi, după 87 de ani, cărfile şi discursurile sunt pline„ 
însă în practică nu s'a realizat decât foarte pufin . Apreciază apoi în 
parte importanta fiecărui port depe coasta vestică a Pontului . 

„Balcicul a cărui radă e separată de Varna printr' un lanf de 
coline accidentate, atrage produsele bogatelor câmpii, care se întind 
până\ la Dunăre". 

Chesiiunea transportului, pe care o ridică autorul, că se face 
numai toamna şi primăvara cu ajutorul carelor, pentru Dobrogea este 
şi astăzi de o acută actualitate. Această chestiune a fost numai în 
parfe rezolvată, căci având numai o singură linie de cale ferată dela 
N. la Sud şi alta dela V la E, o n1are parfe din această regiune 
rămâne nedeservită. Mai ales toamna, când sunt ploi, şi acolo unde 
absenţa şoselelor e înlocnită cu drumul de fară, transportul devine 
extrem de greu, impracticabil. De aici cosful transportului e foarte 
urcat şi păgubitor pentru agricultor. 

Despre Balcic spune că e aşezat într' p regiune nepotrivită pen'°' 
tru dru1nuri. Pe un drum oarecare ce duce la Balcic nu încap decât 
cel mult 2 care şi se văd adesea convoiuri înlregi aşteptând zile in..
tregi în afară de zidurile oraşului, din cauza aglomerafiei şi in1piede'°' 
cării circulaţiei. T oaie aceste dificultăf i ar dispera, dacă s' ar i nferesa 
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cineva în mod serios. Starea pe care o descrie călătorul s'a schimbat 
putin până azi. Balcicul a rămas un oraş izolat. 

Autorul constată că un mare neajuns pentru navigafiune este 
lipsa farurilor pe coasta occidentală a Mării Negre ; ar 1rebui unul 
la Caliacra, alfw la Mangalia, altul la Constanta, altul la Carahar..
mam. Dela el aflăm că la 1846 consfructia ridicată la Şabla în 1765 
era aproape intactă şi ·că nu1nai scările trebuiau reparate şi că era 
necesară şi instalarea unui aparat de lu1ninat. Ridică un plan al acestui 
edificiu „ cu toată exactitatea posi~ilă", pe care-=! crede foarte imporfant. 

* 
Cu aceste informatiuni X. H. de Hell încheie seria relatiuni\or 

inforn1ative referitoare la Dobrogea. Lnpodanţa acestor informatiuni 
şi in1presii descrise în legătură cu starea de atunci a Daciei pontice, 
reiese dela sine, fără să 1nai fie nevoie de concluziuni speciale ad 
hoc. Cu aceste informa tiuni, adunate în aceste câteva pagini, dome..
niul cunoşiintelor isforiţe dobrogene îşi umple câteva mici goluri ; 
cum s' a afirnîat, aceste infonnatiuni sunt necesare atât unei opere de 
sinte~ă istorică a Dobrogei, câi ş i lucrărilor de tnonografie a oraşelor 
pontice, ştiind că nun1a1 istoria a c·âtorva din ele a fost schiţată. 

• 
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)\LEM FENA 
NOTELE UNUI JUDECĂTOR 

După amiaza sosim în Biulbiul. Eu şi grefierul, prăfuifi, ne 
scuturăm la o cafenea şi trecem drumul la primărie. Jandarmul se 
prezintă scurt, - notarul cu glas mieros ne co1npătin1eşte de căldura 

îndurată şi praful înghifit şi ne lămureşte că avem un proces de ju.:-
decat, o contravenţie. • 

Era în 1908. Mergeam întăia oară la Biulbi1,1l, ca judecător 
ambulant. Drumul n 'a fost urât. In MamutcLtius am binecuvântat, în: 

ghiHnd cu sete, apa limpede şi rece din fântâna lui Mamut, - iar 
pe 1drum spre Biulbiul, suind tin deal, n·e,,,.am odihnit câteva minute 
într'un crâng frumos, unde cântau şi pl'ivighetori. După asta mi.a-am 
explicat pentru ce, la vr,,,.o 6 Km. de.:-acolo, am intrat într'un sat cu 
numele aşa armonios, ca un gângurit : Biulbiul : 

. La uşa primăriei câfiva Români îşi ridicară cuviincios pălăriile. 
Răspunsei la salutul lor şi le lăudai un splendid lan de grâu, văzut 
aproape de sat şi câteva gospodării zărite în treacăt, la fel cu cele 
din Ţara.a-Românească de la câmp. 

Intrai şi cum spusesem cafegiului să,..mi aducă o cafea la pn: 
mărie, intră. şi el cu feligeanul, aşeză totul pe masă, evlavios, şi 1eş1. 

Inăuntru o mulfime de Tătari bătrâni, fot mărzale şi zadeluri, cu toată 
căldura ce era, îmbrăcafi în zăbune lungi, galbene. Se aplecară adânc, 
isbucnind într'un mormăit gutural : Hoj gheldi ! (bun.=-venit). Şi mâni 
lungi, bătrâne, tremurătoare, se întinseră împrejurul meu. F carte sim: 
fifor la această manifestafie, le strânsei p.oliticos pe toate, îngânând 
la rândul meu : Hoj buldu ; (bun găsit) sfios - cuvinte proaspăt 
învăfafe. 

La masa de judecată sorbii din · feligean cafeaua potrivită şi 

spusei celor de fafă, cerând să fie tradus turceşte celor ce nu înfele.:
geau, că judecătorul se bucură că e întâmpinat cu atâta simpatie de 
justiţiabilii din Biulbiul ; că:i rog să se gândească la dru1nul lung, 
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ce-=! fac până la e1 ş1 că pot ajunge obosit ; iar aşa fiind, în reclamaţii 

şi apărări să spue scurt, ce au de spus. 
Bucuria mea fu mai mare, când unul dintre Românii bătrâni 

se ridică şi=-mi' răspunse că mă vor aştepta şi mă vor socoti ca pe.=un 
\ musafir iu.bit, iar până la mine va ajunge numai ceiace va frece peste 

puterea lor de-=-a linişti şi împăca. 

Societate patriarhală ! 
La semnul meu, grefierul strigă pe "contravenienţi" şi citi Proces= 

verbalul de constatarea faptului. Mi se înfăţişă un musulman din acei, 
pe cari ceilalţi î.i numesc Cinghine (Ţigan), iar alături copilul său, ca 
de 10-12 ani. Săvârşiseră o „chinuire de animale" în timpul ,şi pe 
drumul cutare. 

Chinuire de animale ! Indrăsnet lucru ! 
Intrebaiu, cum s' a întâmplat. 
Bărbatul, foarte serios, începu să spue în limba lui şi spuse, 

iar cu cât mai mult spunea, cu -atât auditorul, care îl înţelegea, se 
ilumina de veselie. Unii, n:iai bine dispuşi, uitând unde se găsesc, 
isbucniră în hohote de râs. 

Inţelegeam foarte puţin turceşte, aşa că nu reţinui decât ceva 
foarte vag despre. un măgar bătrân, pe care îl încăleca şi ... ) descăleca 
cineva cu ceartă mare; despre care lucru, jandarmul, în laconicu..-i 
Proces= Verbal, nu pomenise nimic. Dar, cum era vorba de chinuirea 
unui. animal, socotii că oamenii locului nu prea sunt blânzi cu ani= 
malele, dacă asemenea scenă îi distrează. 

Ascultaiu răbdător şirul de sunete, care se precipita mereu. Din 
când în când, parcă pentru a linişti şuvoiul, contravenientul ridica 
braţul şi=-şi ştergea fruntea cu mânica. Două cuvinte veneau şi înche-=
iau părţile povestirei : alem fena ! (lume rea). 

·Cel din urmă alen1=-fenâ fu sfâşietor. Era atâta tragic în glasul 
lui Amet, contravenientul bărbat, că devenii foarte curios, să.aflu de 
ce lumea era rea. 

Când apărarea termină, tălmaciul avu cuvântul. 
El râse spunând: ,,Este o istorie întreagă .... Trebue să aveţi 

răbdare ! " 
La gestul meu de încuviinţare, tălmaciul reproduse : 
„ Amet a plecat din Biulbiul, să cumpere pepeni de la o bostană 

de mai deparie. Pepeni, le plac şi nevestei şi vecinilor şi la toate 
neamurile, trebuiau mulţi. A luat sacul şi, ca să ducă sacul, a luat 
măgarul. 
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Memedin, nerăbdător - tălmaciul arăta copilul - a plâns, să 

meargă, să mănânce pepeni chiar la bostană. Au plecat dar amândoi 
cu măgarul de căpăstru. 

Au mers mult„ au obosit. Hogea tocmai trecea. S'a uiţat la ··ei 
şi le-=-a zis cu batjocură: ce oameni proşti; amândoi pe jos J Luaţi şi , 
măgarul în spate, că nt{ suntefi vrednici să mergeti călare! 

Amet s'a oprit şi a socotit: ştie hogea c~ spune; copilul e 
obosit, trebue să meargă călare ; de atâta nu=i pasă măgarului. Şi 1-=-a 
suit pe Memedin, călare. 

Au mers o bună bucată de drum pe zăduful zHei, aşa: Me-=
medin înainte, călare, şi Amet în urmă, clătinându.:se de oboseală şi 

căldură. )\sta n. a fost nimic, - lumea e rea ! 
U i1 bătrân, pe lâ~gă care treceau, îi opri. Foarte aspru bătrânul 

ocărâ pe copil, cum de r_iu are inimă şi rabdă ca tatăl, om greoi, să 
meargă în urmă pe jos, iar el înainte, călare, ca un beiu. 

- Dă .... fe jos, băete ! Şi:! ameninţă cu toiagul: 
Copilul a oprit măgarul şi ascultător s' a coborât. 
- Noi suntem oamenî proşti, - ce ştim noi din aşezarea 

lumei? a recunoscut Amet, ca să liniştească copilul . . . 
Şi Amet a încălecat pe măgar şi a plecat înainte, iar Memedin 

în urmă, pe jos. Au mers şi aşa, iar Memedin a ostenit. Asta nu:i 
nimic, lumea e rea ! 

Iată în cale.a lor un ulema, unul de:acei cari trăesc pe tângă 

ruoschei şi care era şi învăjător, om aspru cu toată lumea, ca să,-i 

ştie copii de frică. Când ulemaua văzu pe Amet călare şi pe copil 
pe jos, se răsti cu furie : om în fire, tată eşti fu dacă nu ti-=-e milă 

de copil? De-=-accea copii voştri suni lâmpifi, pentrucă le sugeji sân= 
gele, flămânzindu.:i şi ostenindu=i. 

Amet, foarte atins, ca un tată, a oprit măgarul, a descălecat pe 
marginla drumului, s'au odihnit pujin şi măgarul a ros nişie sulhină. 

- Da, proşti mai sunten1 ! Trebuia să încălecăm amândoi pe 
măgar,· chia1 de când am plecat. Inchidcam gura tuturor! A recunoscut 
iar Amet. 

Şi s'au ridicat ia r, la drum. De astă dată au încăJecat amândoi: 
Amet şi · Memedin. Măgarul se cam codea, dar mergea. Nb era 
lucru mare, - lumea e rea ! 

Tocmai se zărea bostana, când pe creştetul dealului1 în drum, 
apăru jandarmul.. 

Drun1etii nu:şi pot bănni gândul de departe. Amet tan1an îşi 
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pregătea salamalecul, când jandarmul a strigat: Daţi.:-vă jos ! Chinuiţi 
animalul ! Legea vă pedepseşte ! Aţi încălecat amândoi şi fără şea 

încă pe un măgar aşa de mic ! 
44met a crezut că e glumă şi a răspuns râzând că hogi şi ule.:

male ).:-au îndemnat aşa, iar măgarul e destul de bătrân. 
Şi mai tare s'a înfuriat atunci jandarmul, că •• 4metbatjocureşte 

fetele bisericeşti, pe lângă ca a chinuit un animal bătrân şi, lu.ând pe 
Amet şi pe copil, i.:-a dus la post, unde le.:-a încheiat acte. 

Amet se jură, că nu e vinovat. De nu s'amesteca lumea cu 
'îndemnuri viclene, el mergea liniştit, pe jos, cu măgarul de căpăstru 

şi s' ar fi întors şi cu pepeni acasă. Lun1ea e rea ! sfârşi tăln1aciul. 

- Ama cap, arnâ chiatră ! Intări Amef, în româneasca ce ştia, 
isbind şi cu palma în turban şi cu. piciorul în podeaua de piatră a 
primăriei. 

'foţi râseră. / 
Rămăsei serios. Mi se păru tragic acest conflict între individ şi 

societate. In desfăşurarea faptului, societâtea provocase şi contribuise 
ca Amet s' aju'ngă contravenient şi să nu mănânce nici pepeni. 

Râsul, care continua, m'a contaminat totuşi. Râzând, am pro: 
·nuntat achitarea contravenienţilor. 

Eram foarte încântat de soluţia ce dădusem conflictului ş1 s1m.:
ţiam, că şi auditorul era. Ridicaiu şedinţa şi ieşirăm. 

Deabia însă trecui de poartă, că grefierul, om din tara veche, 
scăpără printre dinţi : Ţiganul, .turcesc ori românesc, tot ţigan : 

Mă făcui că n'aud. Dar în urma mea primarul Zeidula aruncă 
şi el în tners : asta, fabula arabă este .... 

Adică să fi fost păcălit ? Şi nici măcar în mod original ? 
Atins în ceea ce a1n crezut că fac bine, 111 'am întors spre grefier 

.ş1 pnmar şi cu sinceritatea tragică a lui Amei Je.:am răspuns : Alem 
' I D. Stoicescu. ena .... 
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ŢIGANII 

Voi, fericifi ai soariei, copii ai pribegiei, 
A voasfră:i /urnea toa/ă când, în nomadul ira.i, 
G ustaji ce:i Jiberfa1ea· şi' n farmecul bejifi 
Schimbaji bordeiul vostru în coljiş0r de tai! 

Dormiji sub ceruri nalte, de stele strejuiji 
Şi somnul vă rnângâe /ruditele pleoape, 
Iar vântul diminejii ~ foşnind pe mii de clape, 
Vă cheamă la viafă, vă face fericifi. 

Când seara se coboară - cu to/ii v'adunafi, 
Viorile răsună1 - se pierd Sn înfinif 
Şi voi ca' n vis de aur iubi fi, juca fi, cânt a/i. 

Târziu, când Juna Jrec.e prin nori furnegăfori, 
Sub razele:i fugare nomazi:au adormli 
Şl n luminiş de codru doinesc privighetori 

ct0 oooo~,o@e>o 
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CÂTEVA DATE PRIVITOARE JJA P. CERNA 

L.,,a·m cunoscut I L=-am cunoscut intim, de oarece, am trăit .mult· 
timp, ca învăţător, în satul său natal. Par'că=l văd cum s'a prezentat 
pentru prima dată, în vara anului 1898, când a venit acasă · în va-= 
canţă, dela liceul „N. Bălcescu" din Brăila. Era, pecât mi=aduc 
· aminte, prin ci. Vl=a. Mai mult decât modest, îmbrăcat într' o uni.,.. 
formă veche, c' o şapcă de liceu ca1n roasă, a venit pela şcoală ca 
s' o mai vadă, pentru că în ~a primise primele cunoştinţi de carter 
care i=-au fost o solidă temelie pentru marele edificiu de n1ai târziu. 
Făcând cunoştinţă, ne-=am întins la discuţii vii asupra literaturii, sur.:
prinzându=-mă felul cum judeca şi cum aprofunda unele chestiuni, cu 
maturitatea omului format şi nu cu .şovăiala elevului. Eram foaite 
atent, ca să prind vre,,.un accent ne la locul lui, vre-=o construcţie 

care ar lăsa de dorit, căci îi cunoşteam părinţii şi ştieam că limba 
română a început s' o înveţe 'cu temeiu dupăce a plecat la şcuală_ 

Era însă stăpân pe limbă, vorbea foarte corect. 
Am cutreerat de ,nulteori împreună dealurile petroase dinpre-"' 

jurul Cernei, fiind iubitor de orizonturi largi, de vederi peste ţinuturi 
depărtate, mai ales depe piscurile cele mai ridicate. De-=! invitam, 
după oboseală, la un pahar de vin, nu primea, spunând că se simt€ 
mai bine, mai clar, bând apă. Citea mult ; adesea îl vedeam cu cărţi 
din literatura franc~ză în buzunar, pe care le citea în original. 

In rândurile de mai jos, mă simt obligat a da câteva însemnări· 

asupra vieţii sale, bazate pe purul adevăr, căci, drept să spun, am 
văzut unele notări prin ziare şi reviste, de care însă nici tatăl său. 

adoptiv nu era mulţumit, căci nu corespundeau adevărului. 
* ,,. )f. 

Tatăl poetului dobrogean P. Cerna a fost învăţător şi cântăreţ. 
bisericesc, la biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din Cerna. 
El se numea Panait Stane/of, de loc din Şumla (Bulgaria). Ca să fiu 
mai bine înţeles, voiu deschide o scurtă parante-ză, pentru a da cât_eva 
lămuriri asupra situaţiei şcoalei din Cerna pe timpul stăpânirii otomane~ 
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In acest sat, vieata culturală a început să se manifeste prin 
învăţătura de carte în limba bulgară abia după 1840. Turcii, cari 
aveau autoritatea şi cari preponderau în comună chiar şi prin numărul 
şi situaţia lor materială, nu se interesau de şcoală, nu înterveniau în 
această privinfă în instrucţia populaţiei nemusulmane. Astfel stând 
lucrurile, creştinii îşi creiau ei singuri şcoala, impunându;se, în ce 
priveşte limba de predare, într' o localitate, cei mai numeroşi. Gă=-

' găufii din Cerna, veniţi din Basarabia, s' au co~1topit în elementul 
bulgăr~sc, care, dispunând de o organizatie bjsericească şi şcolară 

mai veche, s'a împus ca limbă, atât la slujba religioasă cât şi la 

învăţătura de carte. La 8 .Noembrie 1846 a fost sfinfit prin1ul locaş 
creştin de închi1l'ăe:iune din sat, biserica veche, cu hran1ul Sfinţii 
Mihail şj Gavriil. In anul 1890 s 'a 'început clădirea bisericii actuale,· 

- locaş mare, impunător, zidit în întregime din piatră, - care a fost 
sfinţită după cincizeci şi unu de ani dela sfintirea bisericii vechi, 
adică la 8 Noembre 1897, tot cu acelaş hram. Biserica veche era 
o clădire obişnuită, fără turn, ci numai cu o cruce de fier, aşezată în 
faţă, pe acoperiş, căci Turcii nu permiteau creştinilor să facă biserici 
c4, turnuri. Zidirea era, cum se obişnuia pe atunci, făcută din gard 

de nuele lipit cu lut, iar acoperişul din olane. 
Pe jos era pardosită cu pietre mari pătrate, cam de 4 d. m. 

lungime, zise de Marsilia, care se pot tăia cu ferestrăul şi netezi cu 

rândea~a. Această clădire a fost dărămată prin 1899 şi, în locul 
altarului, s'a ridicat un. monument, care există şi astăzi. Pe lângă bi: 
serica veche, în casa parohială, făcută odată cu biserica, care ser: 
veşte şi în prezent ca locuinţă pentru preot, se făcea şi şcoală. In 
aceţ1 şcoală au funcfionat mai mulţi ' înv : ţători, plătiţi - bineînţeles -

de locuitori, până la înfiinţarea şcoalei ron1âne, după ocuparea Do"' 
brogei. Acei învăţători erau veniţi de prin I diferite localităfi din 
Bulgaria. 

Inchizând paranteza şi întrând din flOU în chestiune, vom continua 
cu datele privitoare la învăfătorul Panait Stanciof. EI a venit în sat 
înnainte de războiul deia Plevna, prin 1874-1875. A fost angajat 
ca învătător de locuitori şi cântăreţ bise~icesc de preotul Gheorghe 
Popa, care era pe atunci paroh al bisericii din Cerna. 

Cercetând arhiva veche a şcoalei, distrusă în timpul războiului 
din 1916-1918, am constatat căînvăfătorul Stanciof nu făcea numai 
o şcoală de az:buche, ci făcea şcoală temeinică, după un program 
<1semănător cu acela al şcoalei noastre pnmare. La 1 Aprilie 1879, 

j 
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' ând s' a înfiinţat şcoala română în Cerna, primul învăţător român 
numit de stai, anume Iffimie Vâlcu, a luat în primire dela învăfăforul 
particular Panait Sfanciof, cu proces-=verbal în regulă, găsit d_e mine 
la dosar, toată zestrea şcoalei, care consta· din mobilier compus din 
mai multe bănci de lemn de brad, tot de forma băncilor actuale, 
însă lungi de 4 m., o tablă neagră de scris, o catedră şi mai mult 
material didactic, precum şi cete 5 hărţi ale Confinenfelor şi un pia-= 
niglob te.resfru. Aceasta dovedeşte pe deplin, că cunoştinţile predate 
în şcoală erau cunoştinţe de curs primar, mai muit sau mai puţin 

complete. 
I. Nu şfiu dacă în alte sate ~coalele posedau asemenea material, 
f ei cari l-=-au cunoscut pe Stanciof şi cari trăesc în sat, sau chiar 
~ _::1!at carte la el~ îl pomenesc. ca pe __ u.n ~rof:sor cu multă învă.,,. 
ţatura ş1 bun conducator al şcoalei. Ca t1z1c 1nsa era cam şubred, 

nefiind tocmai sănătos. Dupăce a dai în primire, a continuai a funcţiona 
ca învăţător de limba bulgară, în anumite ore. Ca local de şcoală a 
servit, până la clădirea actualului local de piatră, tot casa parohială. 
Invăţătorul Stanciof, fiind înfocat naţionalist, avea, din această pricină, 

dese conflicte cu învăfătoru1 Vâlcu. 111 cele din urmă, învăţătorul 
Iftimie Vâlcu, văzând că şcoala i se despopulează, se plânge contra 
colegului său Stanciof, revizorului şcolar Ion Bănescu, care funcţiona 
pe atunci cu reşedinţa la Constanta şi ceru cu stăruinţă a fi mutat 
la Pecineaga, sat cu populaţie compactă românească, unde spera să 

facă treabă mai bună şi să lucreze mai cu uşurinţă. Nu ştim dacă 
revizoratul i.,,.a aprobat pennutarea chiar la Pecineaga, însă învă.=· 
tătarul Vâlcu tot a plecat peste un an din Cerna, iar în locul lui 
a fost numit, ca învăţător titular, Vasile Popescu, normalist dela 
Galaţi, originar de prin judeţul Covurlui. Invăfătorul Stanciof a 
continuat să funcţioneze şi mai departe în cadrul strict al orelor ficsate 
de revizorat, până la 1noarfea sa, la care, pe lângă starea de boală, 

ar fi intervenit - pe cât am aflat __, şi un accident, ce i s'a întâmplat 
venind cu căruţa dela Măcin, prin A prilie 1881. 

Panait, . fiul, n 'a cunoscut pe tatăl său adevărat, născându.::-se 

după n1oartea lui, la 25 Septemvrie 1881. Mama sa, tot de origină 
din Bulgaria, numită după părintii săi Maria Vasile Stancu, a fost 
elevă şi apoi soţie de scurtă durată a învăţătorului Stanciof. Când 
s'a remăritat cu tatăl adoptiv al poetului, d„l Naum Costea, de origină 
din Ohrida, băiatul era numai de 5 luni. Prin urmare, când copilul 
.a început să cunoască şi să priceapă, a cunoscut numai pe tatăl său 

• www J:lwcon&1anta .ro 
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adoptiv, socotindu.=l însă ca tată adevărat, care l=a crescui cu toată 

dragostea şi îngrijirea părintească. Ajungâ11d la vârsta de 7 ani, a 
plecat cu mare bucurie la şcoală şi a fost trecut în catalog cu nurnele 
de Cos/eseu Panait, după 1 numele de familie al părintelui, care l.=a 1 

crescut cle mic,. prefăcut din Costea în Costescu, deoarece pe atunci 
era tendinfa de ron1ânizare a numelor la şcolari. Cataloagele le-=-arn 
găsit pline cu nume de fami lie tert12inate în eseu. Mai târziu s'a 
revenit asupra acestui procedeu şi &'au luat măsuri ca elevii să fie 
înscrişi exact după actele stări i ,civile. Clasa I=a prin1ară a făcut.=o la 
învăfătorul Vasile Popescu. După n1oartea prematură a aceshiia, a 
fost nun1it ca învăfător Ion Ionescu, absolvent al gimnaziului din 
Bârlad. Acesta a fost, putem spune, adevăratul învăf ător al poetului, 

\ 

cu el şi.=a continuat studiile, făcând cinci clase prin1are, după pro.= 
grama depe atunci şi şi:a l,uat certificatul de absolvfre cu media 
generală, dacă memoria nu mă înşală, de 9,78. A fost coleg de 
bancă cu d:1 Focşa, perceptor dela Pecineaga, care l:a cunoscut tot 

sub numele de Costescu Panait. Acesta ne spunea că era cel mai 
mic din clasă şi că era foarte silitor şi ascultător. Când îl trimiteau 
părintii la câmp, sau la vie, el îşi I ua cărfile, pe care citea toată ziua. 

In certificatul de absolvire a fost trecut cu nun1ele de Stanciof 
Panait, adică cu numele de familie al adevăratului său fată . Tot cu 
acest nun1e a frequentat şi liceul „N. Bălcescu" din Brăila, unde 
era întreţinut de naşul său de botez, un 0111 bogat din oraş, anume 
Costache Nicolopol ; căci tatăl său adoptiv şi cu mama sa, fiind 
oameni fără stare materială înfloritoare şi având şi multi copii, n' ar 
fi putut să.:! dea, pe Panait, la învăţătură n1ai departe, mulfumindu:se 
cu ceiace ar fi . învăţat la şcoala din sat. , Prin urmare, unul dintr~ 
cei mai de seamă binevoitori ai b~iatului de fară, plecat di'n sat 
numai cu certificatul dat de d:l învăţător, fără n1ijloace de îi1frefinere, 
care l:a ajutat foarte mult să se ridice pe cele mai· înalte cuhni ale 
culturii româneşti, dând totodată neamului un poet de rnare talent, 
este şi naşul său Costache Nicolopol, pomenit în cinste fie:i numele, 
acolo unde odîhneşte în rândul dre'pfilor I 

Dupăce s ' a înscris la facultatea de litere din Bucureşti, a obţinut 
ajutoare şi burse din altă parfe, căci naşul său murise. Luând licenta 
în litere, Cerna plecă în străinătate ca bursier al sfatului şi mai că: 
pătând şi alte ajutoare prin n1ijlocirea- profesorilor săi dela facultate. 
A ascultat cursurile profesorilor de specialitate din Bedin, Haidelberg 
şi Leipzig, unde, susfinându:şi teza cu subiectul : Die Gedanken,::' 
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lyryk, a obfinut diploma de doctor în filosofie cu calificativul „Magna ' 
cum laude". Moartea însă îl răpi la câteva zile după încununarea 
cu succesele unui examen strălucit, în · ziua de 26 Martie (8 Aprilie) 
1913, întrerupând firul unui început rămas neterminat. Plecând dintre 
cei vii, lasă posterităfii numai un volum de „ poezii" . Deviza lui. asta 
era : ,,pu/in şi bun". . 

Numele de Panait Cerna, sau pe scurt P . Cetnc), şi }:a însuşit 

în urm? sfaturilor date de profesorii săi dela Universitatea din Bu: 
cureşfi, dupăce a început să se afirme în literatură. 

. La împlinirea a jumătate de veac dela naşterea sa, din initiativa 
societăfii culturale „ Avântul", s' a ficsat o placă comemorativă de 
bronz pe perefii casei părinteşti din satul Cernc1, plasa Măcin, jud. 
Tulcea. Cu acest prilej avu_ loc şi o înălfătoare serbare, în ziua de 8 
Noemvrie acelaş an, la care au luat p3rte multi profesori din Bucureşti, 
foşti colegi de:ai răposatului, studenfi, precum şi mulfi admiratori. 
Serbarea a decurs în curtea casei părinteşti, sub cerul liber·, în fata 
rudelor şi. a sătenilor din mijlocul cărora s 'a ridicat. Iată şi cuprinsul 
scrisului săpat pe placă : 

ln această casă s' a născut, în anul 1881, şi a copilărit ma.:: 
rele poet Panait Cerna, care a cântat cerul şi pământul f ării 
noastre, bucuriile şi durerile neamului românesc, precum şi măreţia 

vieţii şi farmecul iubirii. S'a stins în Lipsea la 26 Martie (8 
Aprilie) 1913. 

Avântenii de pretutindeni au pus aci această placă, spre 
veşnica lui amintire şi cinstire. 

Anul mântuirii 1931. - • 

Satul Cerna, prin valoarea unui fiu al său, s' a ridicat la înnăl: 
fimea localităfilor, din care au plecat marii oameni ai neamului. 

G. Coatu:Cerna 

) 

• 

• 
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DELA „GRECII" DIN SATUL 

• 

REGELE FERDINAND, TULCEA 
"' 

TRAVUDI 

- Ta puisan, ilim, chi anarheşis 
Chi ariis na vaşilepşis ? 
Şi caiiiri ianarghaihia sa cşena pu dulevi ! 
~ Chi o iligha, mandlamu, 
Na mi min du rufişis; , 
Chi Fondas· mi tu roiişis, 
Da şi Îu muluisu ! 
Tu thall/a pu ida şimira, 
Camneavula su hronu : 
Şimbiihiriajt vaşileas 
Mi schilino chiufali. 
Sfazun Jis manis, ian prova/a 
Chi ta pidia, ian da arnea. 
Sfazun tis hiras iun io 
Tun cşenun, iun caimenun, 
Chi pirăn lu g1eri1u, 
Su maira tu painan. 
Na, maira maeripsiu 
Afto tu a/afino gierl, 
lv1aieripsfu chi chenusfu 
Şi ena arghiro piafu ! 
Chi tu · gieri şindihi 
Chi afion fu loiJ lel : 

r. 

„ Ti ghar chi o den iman ni6s 
Den imăn palicarl ! "· 

CÂNTEC 

- ,, Unde ai fost, soare, şi ai întârziat, 
Si întârzii de a apune ? 
Îe aşteaptă mi.iltimea, la străini cari lucrează!" 
- Eu spuneam, măicuta mea, 
Să nu 1nă 1nai întrebi ; 
Şi dacă m' ai întrebat, 
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A n1 să:fi 111ărturisesc ! 
Năpasta pe care an1 văzut:o astăzi, 
Can1 niciodată într' un an : 
Se încuscreşte î111 păr atul 
Cu câinesc cap. 
Taie pe n1an1e, ca pe oi 
Şi copii, ca pe n1iei ; 
Taie pe al văduvei fecior, 
Străinul, săracul, 
Şi" i:a luat ficatul, 
La bucătar ]:a dus. 
Ia, bucătarule şi găteşte:! 
Ăst ficat de cerb ; 
Găteşte:! şi:! serveşte 
Pe a aurită farfurie ! 
Şi ficatul s'a 111işcat 
Şi ăst cuvânt a răspuns : 
,,Par'că şi eu n'an1 fost tânăr, 

\ N'an1 fost cavaler?!" 

ŞIMIRA FOT.i\S 1) 

Şimira ini Jo/as, chi folis1nas 
Chi hares n1ighales Iun chiriomas. 
Şimira chiramas chi pania 
Sparghunan gunozmus chirion craii, 
Mila lhimnealiria sa dahlila, 
Mila profiliria sa harialif 
Chi lu ai Jani paracali: 
- ,,Şi, ai Jani, afendi chi proddromi, 
Dinisi vaftişis lheun pidi ?" 
- .,Dinumi chi thelu, chi prulhelo. 
Megas ini fovus, fovumendas 
Meghan endu chiri" 
Chi chiaendos ta acuşi miteras che dacrişi. 
- S6pa, şi n1ilera, chi mi dacreaiz, 
Navri !hei na'nevun şis uranos, 
Na paracalesun Iun chiriomas 
Na mas ricşi drosu chi olivada 
Chi poli tl1imneama şlis aclişes, 
Na aiasuni vrişis chi fa neara, 
Na cafapraizlin fa idula, 

I 

• 

I 

1) In ajunul bobotezei, de pe la miezul nopjii, până la ziuă, flăcăii din sal, 

conduşi de un „dragoman", îl cântă în sat, din casă în casă, primind colaci şi bani 

, (bacşiş), pe cari în ziua bobotezei îi folosesc la o masă comună ; iar prisosul îl 

împart între ei. 

.. 
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Na cafaşiizum fa zi,zula. 
Toii na vaftizu fheon pidi, 
Tofi na mirosun theon pidi, 
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Meş fin culimbitran fin arghieri mes Iun a ]ordanun iun pofamu. 
Neri chi pan cbi nivran Iun ai Ioni po pirni nearonu~chi nivundan, 
Mi hriso mandfli sfunghizundăn. As ini iasăs ! · · 

ASTĂZI BOBOTEAZA 

Astăzi este boboteaza şi botezul nostru 
Şi bucurii mari .Domnului. 
Astăzi Doamna şi Stăpâna 
Depune. şi a depus Domnului bucurie, 
Cu tămâere la degete; 
Cu proorociri la mâini 
Şi pe Sfântul Ion îl roagă : 
- ,,Tu, Sfinte Ioane, Domn şi înainte=mergător, 
Te dai să botezi dumnezeesc fiu?" 
- Mă dau şi vreau şi prea vreau. 
Puterea e înfricoşătoare, n1ă înfricoşez 
De puterea Domnului". 
Şi Sfânta maică a auzit şi a lăcrămat. 
- ,, Taci, maică, şi nu lăcrăma, 
Mâine frebue să ne suim la cer, 
.Să-=l rugăm pe Domnul 
Să ne arunce negură şi mană 
Şi multă tămâie la biserici, 

.Să se stinfească izvoarele şi apele, 
Să se împrăştie. idolii, 
Să se nimicească demonii. 
Atunci să botez fiu de Dumnezeu, 
Atunci să" miruesc fiu de Dumnezeu, 

' 

In cristelnifă aurită, îo a Iordanului apă. 
S'a dus şi a găsit pe sfântul Io.n că lua apă şi se spăla, 
Cu aurită batistă se ştergea. Să fie sănătate ! 

PIPIROTHIS 1) 

- ]per, işti Pipirofhis, 
Eşis pu işti? 
- Emis imişfi Pipirothis 
Chi imişfe Africanos ! 

1) Cules dela Panait D. Iofciu, care l.=a învăţat din copilărie dela papa Panteli 
· Cumbidis (Vezi Analele Dobrogei An. X. Fasc. 1-12, pag. 275 şi 227. 

Bătrânul Tranule Gh. Tranule crede că, în loc de „Pipirofhis", trebue să se 
; fi zis : palriolhis, în sensul de compalrio/i. 

WNW.2MCOl'l&tantuo 
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Eşis pu işti, 
Ghnurişfis dichimăs? 
Eşis pu işti ? 
- Emis imişfi Rumnios. 
Pu jiti? 
- Zumi şin Africa. 

• 

- Emis zumi şin Urumeli, 
!mişti chi mis Pipirofhis. 
Harifi ; na harumi 
Nafton tu hronu tun calon 
Pu imişfi hnurişfi 

,,PIPIROTIS" 

- Cum, sunteţi Pipirotis, 
V oi unde sunteţi (trăiţi ?) 
- Noi suntem Pipirotis, 

• Şi suntem Africani ! 
Dar voi unde sunteţi (trăiţi?) 
Cunoscuţi ai noştri ? 
Voi unde sunteţi (trăiţi?) 
- Noi suntem Rumnios. 
Unde trăiţi ? ! 
- Trăim în Africa. 
- Şi noi trăim în Urumeli, 
Suntem şi noi Pipirotis. 
Bucură=te ; să ne bucurăm 
In acest a11 bun 
Pentrucă suntem cunoscuţi 
Pentrucă ne..-am recunoscut. 

CRÂMPEIE DIN VORBIREA lJZUALĂ 1) 

1. Cel puţin rlă ine criada ! 
Cel p„utin să fie frig ! 

2. Dă hă/nas tu ceai ! 
Ai să. strici ceaiul ! 

3. O ehu coma mighJli nevoie. 
Eu am mai mare nevoie, 

4. Dă cami expozlfie. 
O să facă expoziţie. 

'5. Domnule, fora nă pami ! 
Domnule, acum să plecăm! 

6. A, fora se schimbă trtaba t 
A, acuma se schimbă treaba ! 

( 

• 

1) Cu,ese dela locuil<'ri la repc::.c;i(;i, dr c:ilrc d..-ra Clementina N. Bon jug, 
în asistenţa autorului. 

Analele Dobrogei", XV 6 
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7. Nu ştiu pos dă pami. 
Nu ştiu cum o să mergem. 

8. O imi slgurs, a pu ini drom11s calos. 
Eu sunt sigur, că drumul este bun. 

9. Nu se poate domnule, nă pulisu lu alghu. 

10 . 

11. 

·12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

1 (, 

18. 

19. 

20. 

21. 

I 22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Nu se poate domnule, să vând calul. 
T6ra vrichis motiv ! 
A.cuma ai găsit motiv ! 
Afto den seamnă nă pas. 
A.sta nu înseamnă să te .duci. 
O ehu şpifI mnea sci:6fa mare. 
Eu am acasă, o scroafă mare. 

I 

Su cantarI şi d6nI coma pirsa Kilogramnea. 
La cântar dă mai multe Kilogran1e. 
EhI, dar la moment . . . 
A.re, dar la mon1ent .. . 
Deni soi afto tu ghruni. 
N u..-i soiu porcul ăsta. 
Notars deni su spilI, pai su pnn1ari. 
Notarul nu..-i acasă, s'a dus la prin1ar. 
Bumbonis muşchiz gajî ... 
Bomboanele miroase a gaz ... 
Da pan na aurasu cuvrichea. 

'·Am să mă duc să cumpăr covrigi. 
Tu t6chi şfechJ mesa şin calin1ara. 
Tocul stă în călimară. 
Croitors den du ecămi cala tu pantal6nI. 
Croitorul nu i=-a făcut buni pantalonii. 
Pani, feri tigaris ! 
Du.a-te, adu figări ! 
Tis aclişas fa harthia. 
Hârtiile bisericei. 

' 

Tu cudunachI vrundai, na pami su sculi6. 
Clopofelul sună, să mergen1 la şcoală. 
Chi işlera deodată mi piri. 
Şi pe urmă deodată m 'a luat. • 
Di6, alăturea, hurafivăn .. . 
Doi, alăturea, vorbeau .. . 
Tun fravicşi curent .. . 
L..-a tras curentul . . . 

27 Ehi coma pirsa paradis 
A.re mai multe parale. 
Dichln1as lamba chei. 
Lan1pa noastră arde. 

28. 

29. Pani su cutloni chi feri tu chibritT. 
Du=fe la cotlon şi adu chibritul. 

• 

J 

, 

• 



30. 

31. 

32. 

/ 33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47: 

48. 

49. 

50. 
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Da pau lu â/ghum şi rechizlfie I 
Am să duc calj larechizifie ! 
D6ctorus ipi da lu cami inspecfia. 
Doctorul a spus, o să..-i facă inspectie. 
A, na pami şin primaria, na ferumi tu agent. 
Ai, să mergem la primărie, să aducem agentul. 
Dochim ena şişe rachii 1 ). ' 

Dă.:mi o sticlă de rachiu. 
,Posa franga restu ? 
Câfi .lei restul ? 
Ti caii masa chi scamnf ! 
Ce bună masă şi scaun ! 
Na plins lu duşume ! 
Să speli duşumeaua ! 
O paenu sun cafene ia sun cârciuma. 
Eu mă duc la c; fenea sau la crâşmă. 
O a6rasa fasulea chi cart6fila. 
Eu ani '.Cumpărat fasole şi , cartofi. 
Dicozum turvâs ini chintiriu. 
T orba ,nea este nouă. 
Ido halneli, prostule (proşticu !) 
Aici se strică, prostule ! 
Tun htipşi mi tu cruşumi chi fora da pai şi's Tulceas tu şpitâli. 
L"a lovit cu glonţul şi acuma o să meargă la spitalul Tulcei. 
Vali tu ruhus su cueri, cunda su pâti. 
Pune haina la cuer, lângă paf. 
Pu paen1 moşa? 
Unde se duce moaşa. 
Dă mi vl1şlics şi cont mena ? 
Ai să:mi fii tu cont mie ? 
Da şi pari diavolus I 
S'ă fe ia deavolul ! 
Ţachişchi lu giami. 
S'a spart geamul. 
Doctu şthia li soba. 
Dă foc sobei. 
Ei, mighalu chi calo şali pfra o, buliu. 
Ei, mare şi bun şal am luat eu, bulio (lele). 
Da şti/urni li 1naşina nă măs ferJ mnea lada {şinduchi) 

zahar, mnea lada limonea ... 
O să trimiten1 maşina să ne aducă o ladă de zahar, o ladă 

de lămâi ... 
Manas da şi parI şapca, palarie, ghetis, parfuni, ena cuti 

pudra chi mnea crema. 
Mamă.:ta o să.:fi ia şapcă, pălărie, ghete, parfum, o cutie 

de pudră şi cremă. 
------

1) Culese de elevul normalist Dobre D. Vanghelc:. 
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7. Nu ştiu pos dă parni. 
Nu ştiu cum o să mergem. 

8. O imi s1gurs, a pu ini dromus calos. 
Eu sunf sigur, că drumul -este bun. 

9. Nu se poate domnule, nă pulisu lu alghu. 
Nu se poafe domnule, să vând calul. 

10. T6ra vrichis mofiv ! 
Acun1a ai găsif motiv r 

11. Afto- den seâmnă nă pas. 
Âsfa nu înseamnă să fe duci. 

· 12. O ehu şpifî mnea scr6fa mare. 
Eu am acasă, o scroafă mare. 

13. Su canfâri şi d6n1 coma pirsa Kilogramnea. 
La cântar dă mai multe Kilograme. 

14. Eh 1, dar 'la moment .. . 
Are, dar la mon1enf .. . 

15. Deni soi afto tu ghrunl. 
Nu..-i soiu porcul ăsfa. 

1 o. Notars Jeni su spili, pai su primârL 
Notarul nu:i acasă, s'a dus la primar. / 

1 c. Bumbonis muşchiz gâjI ... 
Bomboanele miroase a gaz ... 

18. Da pan na aurasu cuvrfchea. 
Am să mă duc să cumpăr covrigi. 

19. Tu f6chi ştechl mesa şin ca1imâra. 
Tocul stă în călimară. 

20. Croitors den du ecămi calâ tu pantaloni. 
Croitorul nu i.=a tăcut buni pantalonii. 

21. Pani, feri ţigaris ! 
Du:fe, adu ţigări ! 

1 22. Tis aclişas ia harfhiâ. 
Hârfiile bisericei. 

23. Tu cµdunâcbl vrundai, na pami su scul\6. 
Clopofelul sună, să mergem la şcoală. 

24. Chi işiera deodată mi piri. 
Şi pe urmă deodată m'a luat. . 

25. Di6, alăturea, hurativăn .. . 
Doi, alăturea, vorbeau .. . 

26. Tun travicşi curent .. , 
L.=a tras curentul ... 

2c Ehi c6ina pirsa parâdis 
Are mai multe parale •. 

28. Dichimas lamba chei. 
Lampa noastră arde. 

29. Pani su cufloni chi feri tu chlbrifr. 
Du..-te la coflori şi adu chibritul. 

www.ziuaconstanta .ro 
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30. 

31. 

32. 

r' 
33. 

34., 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47; 

48. 

49. 

50. 
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Da pău lu ălghum şi rechizitie I 
Am să duc caf larechizitie ! 
D6ctorus ipi da lu cami inspecţia. 
Doctorul a spus, o să:i facă inspectie. 
A, na pami şin primarla, na ferumi lu agent. 
A.i~ să rnergem la primărie, să aducern agentul. 
Dochim ena şişe rachli 1). 

1 

Dă.::mi o sticlă de rachiu. 
,Posa frânga restu ? 
Câti lei restul? 
Ti caii masa chi scamni J 
Ce bună masă şi scaun J 
Na plins lu duşume l 
Să speli duşumeaua J 
O paenu sun cafene ia sun cârciuma. 
Eu mă duc la c, fenea sau la crâşmă. 
O a6rasa fasulea chi cart6fila. 
Eu am 1 .,umpărat fasole şi car1ofL 
Dicozum turvâs ini chir)!)riu. 
Torha mea este nouă. 
[do halneli, prostule (proşticu !) 
Aici se strică, prostule J 
Tun htipşi mi tu cruşumi chi lora da pai şi' s Tulceas fu şpi.tâli. 
L .... a lovit cu glontul şi acuma o să meargă la spitalul Tulcd. 
Vali lu ruhus su cueri, cundă su pati. 
Pune haina la cuer, lângă pat. 
Pu paeni moşa? 
Unde se duce moaşa. 
Dă mi văşfics şi cont mena ? 
Ai să-=-mi fii tu cont mie ? 
Da şi pari diavolus J 
S·ă te ia deavolul J 
Ţacbi_şchi lu gian1i. 
S'a spart geamul. 
Doctu şlhia li soba. 
Dă foc sobei. 
Ei, mighalu chi calo şali pfra o, buliu. 
Ei, n1are şi bun şal ani luat eu, bulio (lele). 
Da ştilumi Ii maşina nă măs ferJ mnea lada (şinduchi) 

zahar, mnea lada limonea ... · 
O să trimitem maşina să ne aducă o ladă de zahar, o ladă 

de lămâi ... 
Manas da şi parJ şapca, palarie, ghefis, parfuni, ena cutl 

pudra chi mnea crema. 
Marnă,:Ja o să:ti ia şapcă, pălărie, ghete. parfurn, o cutie 

de pudră şi cremă. ----- -
1) Culese de elevul normalist Dobre D. Vanghele. 
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51. Dicozum ciubăns calo pidi ini . . . 
Ciobanul meu, bun băiat e:sfe. • • , 

52. Ei fi cali freza ecam is ! 
Ei, ce' frumoasă freză ai făcui ! 

53. Feri J1 şita na cuşchinîzu alevri. 
Adu sita să cern făină. 

54. Timăşi fi saneă, na paenumi. 
G~eşfe sania să plecăm. 

55. O cşeru na laio mi fu cavali, armonia chi mi .fi }j 'a. 

Eu ştiu să cânt cu cavalul, armonia şi vioara.· 
56. Tu sapuni enifi mi fi soda chi mi fa alfmata. 

Săpunul se face cu sodă şi cu grăsin1e . 
. 57. O pigha şin Constan/a mi fu frinî. 

Eu m' am dus la Constanţa cu tren ul. 
58. O ida $i' n Tulcea ena rnighalu pampori. 

Eu am · văzui la Tulcea un vapor mare. 
59. Pani feri mnea pinaea piperighia ! 

Du:fe adu o strachină de piperi. 
60. A vri da erthi ena şlepi pu fin Fran/o ! 

Mâine o să vină un şlep din Franţa. 
61. Mighalu maghaza ehis ! 

Mare n1agazie ai ! 
6Z. Da pau na <!njxu fu ambari. 

Mă duc să deschid hambarul. 
63. Vghali fu cearceăfl pu fu dulapi ! 

Scoate cearceaful din dulap ! 
64. O aorasa mnea fanelă, ena chepfari, chi ena cujochi. 

Am c,;umpărat o flanelă, un pieptar şi un cojoc. 
65. Deni humi bori ! 

N'avem burlane ! 
66. Ti mi hurafevs mena, odată fi işi dicozum duşmans ! 

Ce.:-mi vorbeşti mie, odată ce eşti duşmanul meu ! 
67. Feri fu dicom fu fusfani chi fi bluza! 

Adu fusta mea şi bluza. 
68. Pigha su urmani chi vrica mneă furca caii ia fu şapr6ni 

chi ia fu cia.rdăchJ. 
M'am dus la pădure şi am găsit o furcă bună penfru ş~ 

pron şi penfru ceardac. 
69. Teneches coftr feneche. 

Tinicheaua f ae finichea. 
70. Afto fu calindări ini sfii no.u. 

Acest călindar esfe pe sfii nou. 
71. Ehu calo palf6nI chi firlîchea. 

Am palfon bun şi teri ici. 
72. Şuşes ini şchipajmenus mi fis pefris. 

Şoseaua este acoperită cu piatră. 
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7'3. Mis den pur,palumi mes lu huriio, de florile n1ărului I 
Noi nu umblăm prin sai, de florile mărului I 

74. .'f,teca pro/a na camumi proba. 
Siai înfâiu să facem proba. 

75. Phi6s ericşi oare? 
Cine a aruncai oare ? 

76. A pid6 irli îmi pare. 
De aici a venii îmi pare 1 ). 

* .y. 'f. 

Dacă înirebi pe un bătrân localnic : 
Ti işi şi? = Ce eşfi d,,Ja? î{i răspunde : 
Rumnios. 
Iar dacă""l înfrebi : 
Pas huralevs ? = Cum vor beşii? îf i răspunde : 

· Rumeica hurafeu. 
Dacă înfrebi pe n1ai mulfi: 
Ti ghlosa huralevfi? = Ce limbă vorbifi? Răspund: 
Rumeica huraievun1i ! 
Localnicii tineri~ la întrebările: 
Ti Tşi şi? răspund : grecos sau elinicos. 
Pos milas = cum vorbifi? răspund : grechica. Ei adaogă însă, 

că acesie răspunsuri le.:au învăţai dela Grecii din oraşul Tulcea. 
Uneori, foarie rar, mai muH în sensul că alfii le zic, în loc de , 

Rumnios, răspund: Urilm. 
In aceasia din urmă forma suni denumifi siaiornic numai de 

Turcii din împrejurime. 
La întrebarea: ,,ce esie cu vorba asia, ,, Urume/i"? - Panait 

Constantin, grec localnic, în vârsia de 58 ani, povesieşie urmăioarele 
lucruri a uzife diu sfrăbunici: 

„Ţinutul din josul Dunărei 2), cu Dobrogea !oală dela Varna 
Jncoace, şi în sus, până la „ Cârân1"> era odaiă, dedemult de fot, 
,,Urumeli". [Urum-=grec; cll=mână, adică pământ în mână grecească]. 
A.cesi pămâni a fosi apoi luai din mâna Grecului de către Turcii veniţi 
din Asia: Tăiarii din „Cârâm" de afunci sfăpânesc acolo. 

Mai fârziu s'au arăfaf Ruşii. Aiunci Turcii s'au pornii conira 
Ruşilor cu oasie mare. Când să treacă Dunărea, la Isaccea, coman ... 
daniul lor i-=a pus pc soldafii turci să care fiecare câie o forbă de 
pămâni - fiecare unifaie, pe locul unde s' a găsii - şi astfel au 
luai naştere foaie movilele ce se văd şi asfăzi, aliniafe pe două 
şiruri, în apropierea orăşelului Isaccea. Aceasia, ca să se şiie câ/i 
Turci au fost la trecerea Dunărei. 

1) Peruru majoritatea cuvintelor româneşti , ce le pronunfă în limba lor uzuală, 
ilU cuvintele greceşti corespwizătoare ; dar le vine mai la îndemână cu cuvintele ro,, • 
mâneşti. Aceasta se· observă mai ales la bărba/i. • 

~) Peninsula Baleanică. 
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Ajunşi la marginea împărăţiei, în finutul ce se cheamă de 
atunci Cârâm, adică distrugerea stăp,ânirii turceşti în acele părfi, 
după vorba turcească „cârâldă", care însemnează »distrugere", Turcii 
au fost zdrobi(i şi aruncafi peste DuAăre, înapoi. Câţi de multi au 
perii în aceste lupte grozave, se vede după movilele rămase 1n pi.:r 
cioare,, din care, cei întorşi, puşi să ia din movile t0rba de pământ 
pusă de fiecare, au luat aşa de puţin, că movilele nu s'au resimfif 
aproape de Ioc I Torbele turcilor, rămase la Cârâm, în locul ce se 
cheamă Căzâ/.:re/mă = Mărul.:rRoşu, stau şi astăzi, puse bine şi păzite de 
soldati Ruşi. Iar Turcii suni juraţi să se ducă înapoi, să le ia de acolo. 

De aceea gândul lor este mereu într'acolo. Şi, odată şi odată, 
tot se vor duce să le ia. Vor găsi însă torbele cu una mai pu(in de 
cât vor fi Turcii ajunşi acolo şi de aci, noi neînţelegeri între Ruşi 
şi Turci". 

. ' 
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RASA.RIT DE LUNĂ 

Din văi până 'n slavă, tăcere: 
Nici freamăt, nici murmur, doar şoapte; 

·.~-

Viu stelele scapăr văpaie · 
Pe marea pierdută în noapte. 

Arare s.uspină· lung stepa 
Din ierburi cu vârfu 'nspical, 
Foşneşte departe pe plaje 
Şi moare un val înspumai. 

Faleza 'noplală de lut 
lnal/ă ruina::i sihastră .. . 
Ce unde străbat prin văzduh 
ln noaptea bogată şi::a/baslră ? 

Când aştrii pălesc în senin 
Trec zeii din mituri pe sus?. 
E Jupiter, Venus, Apoi/o? 
Renaşte Saturn cel apus? 

Priviţi10 ! Diana din ape I 
, Şi iul.e, în unde senine 

Revarsă beteala.::i de aur 
Pe lremu1'ul apelor line. 

Salsovia. 
\ 
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LA PORŢILE NEMARGINIRII 

Făuritor de lumi divine, 
De ce privirii le ascunzi? · 
O! su.ieie, de unde:fi vin.e 
Adânca sete să:l pătrunzi? 

Voi, ochilor, din ce oglindă 
Pupila voastră e tăiată, 
Ca' n fundul ei să se aprindă 
Nemărginirea lumii toată ? 

Şi' n fermecata simfonie 
De frumuse/i şi de splendori, 
De ce suni clipă 'n \. eşnicie ? 
De ce nu:s \leşnic printre flori ? 

Ce 'nseamnă plânse/ele lumii 
ln viscolirea de lumină? 
Dar ca s'o şliu, pe scoarţa humii 
Ce suni decât un sirop de tină? 

Cuprindem nu.mai o părere 
De univers-; pe marea· sumbră, 
ln gol gândirea noasJră pjere, 
Un vuliur amefif de umbră. 

La porţile nemărginirii 
Rămâi năuc, oricât ai baie 
Şi simf i holarele gândirii 
Ca nişte ziduri crenelate. 

• i: oODODDt')o. 
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UN DOCUMENT DOBROGEAN 

~-f]µspov cx'7to x.crA -f]v µe1., {tEA 'Y)OtV x.crl ;ovErov µC{, &p
~cov(( oµsv t'tjV aau(ffJV µa., 'Ave:tCJ. Xptcrtoo 'E'1tttp61eoo µe 
tOV x.6ptov KrovatCJ.VttVOV Tsoaope:a~oo, at&. va. rlJv '1t6.pŢJ aux 
GO( OjOV X.CJ.t 07t:Ox_pso6p.s,&C{ VC'J. 't'YJ' aroaoµsv ro, 1tpOtX.CLV 100 
Atps, o&oµ6.vtx.s, t<l 0'7t:OtCL x_p1]µC{tCJ. J EASt ~a.A&oov e:t, t OV 
tatx.6v µoo X,(J.'7tttCJ.At X.C{t ~(lV(l 0'1tOX.PS06µs&a v6. 't'YJ' aroaoµsv 
ro, 1tpobtC{V 'CO µtabv 0'7tttt X,(lt tb µtCJOY µa;a(f. tt 'tO. Ex_oµsv 
El, tb Za;ropt Aatcrta -~ 'Ia.vf.va x.al ;a.vcx 0'7tox_pso6µs-&a. 
v<i 'C"f}' aroaoµsv tEaarJ.pa. x.oµµa:ttC{, <1.tJ:'1tEAt, EVa. St~ Ma.vroAE, 
EVrt Et, II6i'.ava, sva sl, (})p6.;;ro x.al EVrJ. stc; IlaAtx_6pt x.rJ.t 
too, t0'7tOO<; (J.'7t0 trJV '7tAt'C'J.Vt0C{, OA(l t(l €'7tC'J.VO} ypcrcp6µsva 
U'1tOX.pso6µE-&a. µe; t'f}V OtitOjEVta'Y p.a.t.; Va. ta. • arocrop.EY ti]c; 
&asA(fi'YJ' µ(l_~ co, 'ltpOtX(l X.(lt tOO x.oovtciaoo Ko>Vcrta.vt(voo 
cx'7tb a-f]µepov ~a( st, tb s;i], vcx. Etvat x.o.Ao<; votx.ox6p'YJ, x.ctl 
va. t<i e:;ooata(11 Et, 1ta.Â"JV &aEtav, xropl v&.. sfvat e:vox.1,ta
µe:vo, <J.1t0 X.C'J.VE:Vct <1.'1t0 'tOOS tatx.06, µa.c;. ta. 0'7tOtCJ. sf vat 
iatx.<i 'COO aoaµe:va co, '1tpobta (X'1t0 X.CI.A 1]v µac; ·&EA 'Y)Ot v xa.l 
' ' ' -a.1to too, ;ovst, µa,. 

Âoop.f.tpoo X. 'E'1tttp61t~o 
N. Mavt&t"f} 
T (l'YC'J.O'Y) Ilstpta'Y) 
N. XptcrtoaropEOX.00 
N. I(. Tatvcix.oo 

Mciptopsc 

1NVOIALA 

Bs~atrocra 

(S. L.) 
C. Teodorescu (ss) 

Astăzi, de bună voie, a noastră şi a părinfilor noştri, o logodim 
pe sora noastră Aneta a lui Christos Epitropos cu domnul Constantin 
Teodorescu, ca să o ia de nevastă ; şi r.e îndatorăm să..-i "dăm zestre 
100 lire turceşti, bani ce..-i voiu plăti chiar din capitalul meu ; şi iarăşi 

• 



- 90 

·ne mai îndatorăm să.:i dăm ca zestre jumătate de casă şi jumătate 

de prăyălie pe care le avem în Zagori:Laisfa sau !anina; şi iarăşi 

·.ne mai îndatorăm să.:i dăm patru bucăfi de vie, una· în Manole, una 
în Poiană, una în Frango şi una în Palihori şi locurile din piată ; 
toate cele ce sânt scrise ·mai sus, ne îndatorăm c1.:1 familia noastră să 
le dăm surorii noastre drept zestre şi cun1natului Constantin, ca de 
azi înainte să fie sot bun şi să le stăpânească după buna lui voie, 
fără să fie stingherit de nimeni din ai noştri ; acestea sunt ale lui, 
,date ca zestre de bună voie, a noastră şi a părinfilor noştri . 

Dumitru H. Epitropu 
N. Maniati 
T anasi Petridi 
N. Christodorescu 
N. K. Tzinacu 

Martori 

18 rr Decembrie < 
Am întărit 

(L. S.) 
C. Teodorescu (ss) 

Notă . .- Redăm în original . şi în traducere documentul de mai 
.sus, cu data de 7 Dec. 1877, în credinţa că el va ·fi util cercetătorilor 
trecutului acestei provincii. El este scris pe coală timbrată cu „timbru 
fixo" de 1 leu, tipărit în coltul din stânga, sus, sub care, la 2 cm. 
dedesubt, vine timbrul sec, rotund, cu marca Romăniei şi cu indi.:1 
.cafia împrejur : : ,,Romania Leu 01. Timbru. Leu 01 ". Documentul 
ne.:1a fost predat nouă de d-=l Titus (:ergău, institutor în Constanta 
:şi a .fost transcris şi tradus de d.::l Dr.: V. Grecu, Profesor de Bi• 
zantinologie la Universitatea din Cernăuti. Amândurora le aducem 
aici cele mai frumoase mulfumiri. Invoiala, despre care iratează do• 
cumentul, cade în timpul războiului cu Turcii dela 1877 şi înainte 
de ocuparea Dobrogei de către România, care începe la 14/26 Noem'°' 
brie 18<8. 

• Acest document, oricât de neînsemnat ar părea el, îşi are sem.: 
nificafia sa. Ne abfinem dela orice comentar, lăsându..-1 în seama ceri 
,cetătorilor cari~l vor_ folosi. I 

•• 
' 
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CÂNl"'EC DE CRĂCIUN 

Le cenlonul cu livada, 

Le ~ăscruce de cărărL~ 
Îrei copii .cu păru 'n clada, 

Albl ce proespă~e zăpada, 
Z&mbtlori privesc în ?ă ri. 

~i privesc dtn zori în noeple 

$i 'n rereeslre cu chenar, 

Vorovind în shnse şoeple 
De colect, de mere coeple, 

Per lrei îngerl dln eller . 

.. 
Nu li-i g&ndul e rebdere 

ki lol rec şi-şi de u păreri 
I urbure.h de ·nţiore re 

$i răm8n în eşleplere 
Ieri şi azi şi azi ce ieri. 

I 

Caci un moş sralos ce 'şi poarla 

Deşi 'n lume de Crăciun 
Dbn de daruri l&ngă poerla 

Dinlr1 un lren - grebeşle-l soarle ! -

Cobor8-ve bn şi bun. 
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$i rntnunea vor s'o vadă ... 
Dar din lung ul lor zori~, 

~ub usca ia , iris~a mladă, 
La canlonul cu livadă 
Nici-un tren nu s' a opriL 

.. 

• 
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O INSCRIPŢIE LATINA ŞI ALTE OBIECTE 
ANTICE ŞI ŞTIRI DIN SATUL ROMAN PETRA, 

CAMENA DE AZI, DIN JUDEŢUL TULCEA 
I 

În Muzeul Regional al Dobrogei din Constanta au intrat în 
August 1932, din grija d=lui profesor: C. Brătescu şi cu concursul 
d=lor Gh. şi Miltiade Perianu, învăţători din Camena, jud. Tulcea, 
plasa Casimcea, mai multe piese arheologice.:epigrafice din Carrlena, 
jud. Tulcea. ,,. 

Dintre acestea se impun atenţiunii noastre, mai ales piesele 
care poartă N.:rele 118 a şi 118 b ale Muzeului din Constanţa. 

Aceste piese epigrafice, de acelaş calcar dobrogean, au dimen.: 
siunile următoare: No. 118 a are lungimea de 156 cm., lărgimea de 
83 cm., şi grosimea de· 18-23·5 cm. Piesa No. 118 b, fără nici o 
urmă de margine de nici o parte, are lungimea de 26 cm., lărgimea 
de 32 cm. şi grosimea de 8'5 cm. Ele poartă inscripţii latine. 

Aceste două piese au fost găsite . pe dreapta râuleţului Camena, 
(vezi figura No. l cu vederi asupra satului Camena, din judeţul 
Tulcea, luată la 9/IX, 1934, de d=l prof. C. Brătescu, care a binevoit 
a mi=o pune la dispoziţie), jos. în vale, din jos de casa care se află 
în fotografie pe primul plan 1). 

Piesa No. 118 a este ruptă la dreapta peste tot, şi are la stânga, 
forma de tabula ansata, săpată în blocul, care cu o parte, de 26-29 cm. 
lungime şi 53 cm. lărgime, fără vre=o urmă de margine pe cele trei 
laturi ale acestei părţi, trece peste trapezul ansei ( cu dimensiunile 
83 cm., 21 cm. şi 41 cm.). 

Blocul de calcar arată o margine sumar cioplită sus, jos şi 20 cm. 
din colţul dela stânga în sus ; el e mai sumar cioplit pe partea dorsală. 

Tabula este încadrată cu un chenar de 7 cm. lăfime, care se 
pleacă cu latura cioplită de 5 cm. lăţime, spre suprafaţa scrisă. 

Suprafaţa tabulei adâncite este de 86 cm. lungime şi 60 cm. 
lărgl~e. · · 

Pe chenarul de sus al piesei cu No. 118 a se văd, 4C cm. de la 
capătul stâng al suprafeţei scrise, 4 litere şi anume Q, B, F, F, de 5 cm 

1) Fotografia arată satul Camena în josul văii, deci îl priveşte de la V la E. 
Vârfurile stâncoase ale dealurilor din dreapta (deci de la sud) n'au intrat în fotografie. 
Tot aşa se vede că pantele pe dreapta (sud) sunt mai repezi, iar c,de din stânga 

' mai domoale. • 
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înăltime,, la distanta de 9 cm., 8 cm. şi 9 cm. una dela alta, separate 
prin câte un fel de frunze săpate în calcar. DuRă al doilea F, n.î s' a 
păstrat chenarul pe ,· 5 cm. A.ceste 4 literae singulares Q, B., F, F. 
nu sunt decât compendia scripturae pentru quod bonum, faustum 
felix, cum le cunoaştem printr'o inscriptîe din Nicopolis ad lştrum, 
la Dessau, Inscriptîones l.itinae selectae, JII, 2, 4060. 

Inscripfia din Maurretania, la Dessau, I. c., III, 2, 4434, are 
pe lângă cele patru litere şi verbul sit. 

Insctiptia de pe fabulă- are cinci rânduri de litere, a căror mă..
rime se schimbă vădH din rând în rând. 

Fig. 1. 

Literele rândului l au înălti'mea de 4-4'2 (;hl.; literele i, n şi 
t, au 4·6 cm., u de la No. 118 b, chiar 5 cm.; literele din rândul 2 au 
înăltimea de 3-3·2 cm. p şi 1 ajung până la 3·4 cm.; literele din rândul 
3, au 2'8 cm. ,..- 3 cm., din rându! 4, 2· 55-2 '8 cm., din rândul 5, 
1 ·r.-2· 1 cm. 

Piesa No. 118 b a Muzeului din Constanta, fără urme vizibile 
de vre..-o margine, arată şi ea 5 rânduri de litere de aceleaşi forme 
şi dimensiuni. Piesa aceasta găsită, după ind1catiile primite de la d,,.J 
prof. C. Brătescu, odată cu ir1scriptia No. 118 a, în Cameria, apar.,. 

„fine aceleiaşi tabule ansate, chiar dacă încercările noastre de a o lega 
pe,q parte sau înfr'un punct, cu blocul No. 118 a, nu au dat nici 
un rezultat. 

Piatra No. 118 b, s'a despicat într1
0 parte a acelei bucăti de 
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tabura ansata, care ne lipseşte la dreapta pietrei cu Ne. 118 a, Şl a• 
pierdut considerabil şi din grosime. 

D\lpă cele patru litere ale chenarului putem socoti lungimea 
fabulei cu suprafata scrisă. 

Inscripfia C\:1 literele O, B, F, Fi săpate pe o distantă de . 
32'6 cm., nu poate să nu fi fost aşezată în chip simetrfc pe rama 
de sus a acestei fabole. . 

Dacă de la capătul stâng al ta bulei cu su praf ata scrisă. până 
la punciul unde se găseşte litera Q, pe rama de sus, avem 42 cm., 
suntem în drept să presupunem că, de. la al doilea F de pe ramă 
la dreapta, această tabulă scr'isă, păstrată încă pe 7·5 cm., va fi avut 
odată o lungin1e de încă 34·5 cn1.; deci, începând dela al doilea F, . 
o lungime totală de încă 42 cm. Această presupunere vine să fie 
confirmată şi de consideratiuni de ordin epigrafie. 

După cuvintele vicani Petrenses, care se găsesc la o distantă 
de 7·7 cm. separate unul de celalt printr'un semn de forma ghi1ime-=
~lor, 1 ·3 cm. înaintea literei P - şi în rândul 4 se vede un astfel 
de semn de separare, şi anume între cuvintele „anni" şi „Nymphidi" -, 
citim pronumele relaiiv „qui". · După acest ,,qui" vedem, la distanta 
de 3 cm. - distantă aproape normală între literele râ:1dului întâiu; ea 
variază între 2'5-3'5 cm. ,....., resiul unei Jitere, c.aFe are jos o linie 
curbă, ca şi parlea inferioară a literelor F de pe rama tabulei. Res,< 
Iul vizibil al celei drniâiu litere de pe piatra No. 118 b a Mu~ 
zeului, apartine, fără îndoială, unui R cu todifă curbă destul de lungă, 
cum îl vedem la litera R a cuvântului Pejrenses. Dacă suplinim gs:,-=
lul între restul literei F din inscri pf ia No. 118 a şi restul păstrat al 
l~i R din_ inscripfia 118. b, ~u litei_:el:. ,,ece'\ lit~r~l~ ff ece]r se leagă 
bine cu literele „uni'' din randul 1nia1u al 1nscnpf1e1 N"o. 118 b. 

Cuvântul f(ece]runt, indicat prin resturile literelor f şi r de pe 
cele două fragmente de inscripţii, coresp-unde şi spafit:tlµi şi s~nsului ... 
Căci, după felul cum sunt aranjate literele în rândul înlâiu al ins.:
criptiei No. 118 a, o întindere de 17 cm. poate cuprinde 5 litere. 
Vezi literele esqui, sa t:t Petre în rândul întâiu. Şi literele fecer ajung 
să umple SUf>rafafa de 17 cm., din care nu ni s' a pa strat decât 1 cm. 
cu restul de F şi 3 cm. cu restul de R. · 

Lungimea de 13 cm. a părfii pierdute a inscripfiei, care cur 
prindea partea cea mai mare a liierei F, literele „ece'' şi parte. cea 
mai mare a literei R, se potriveşte bine cu calculul nostru, care pre: · 
supunea o lungime de 42 cm. a· inscripfiei, începând dela al doilea 
F de pe rama fabulei cu inscripfia. 

După ,Jecerunt", urmează 2· 5 cm. suprafaf ă nescrisă. . 
Dară se pune întrebarea, dacă afară de literele O, B, F, F, nu 

se găsea tncă o literă, . un S ca în inscriptia Dessau, Inscripliones .. 
la.tinae selectae III, 2, 4434. · 

Răspt:tnsul ni-"I va da felul curn se re!zol vâ întregirea şirurilor 
y care urmeaza. 

După reconstituirea rândului întâiu al celc-r două fragmente de· 
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1nscripţii, ne vine mai uşor să complectăm golul, la locul acesta, în 
rândurile următoare. 

l n rândul 2, în care se găseşte 1 cm. sub rândul 1, literele 
pe care le citim la capătul din dreapta a pietrei No. 118 a, sunt ba: 
lineu. Am aştepta încă litera m, pentru a ceti cuvântul balineum1 

care de .altfel (grec . ~ai..a.Yetov) se găseşte şi în formele balneum, i, 
balinea, hainea, (orum, n.) şi balineae, bal.neae, (arum. f) 1). In loc 
de m, vedem o literă cu o bară lungă verticală, care, în partea de 
sus, îşi aduce cu litera P din cuvântul corporis (r. 2) şi din Petrenses 
(r. 1). După această literă se vede, ·1a distanţa de 1 cm, partea de 
jos a unei haste oblice . 

Admiţând o eroare a lapicidului, prin omiterea literei m, suntem 
.fentafi de a -completa lacuna de 13 cm. dintre litera P a inscripţiei 
118a şi restul de O păstrat al No. 118 b, după felul de distribuire 

.a literelor din acelaş rând, cu literele: p{lr[cum; qu]<;,d. Cuvântul 
parcum ni se pare cel mai indicat de spaţiu şi de sens. Adjectivul 
parcus, a, um, opunându:se cuvintelor magnificus sau elegans, ar 
caracteriza mai adecvat fondarea unei modeste băi din· vicus · Petrae. 
Şi preferim cuvântul parcum cuvântului parvum, la care ne:am putea 
,gândi tot atât de bine. 

· După cuvântul „ opus", din rândul 2, nu se vede nimic, 
·vacat 3·5 cm. ln rândul 3, legătura între Maxim şi questori I bus, pe 
.o suprafaţă de 12 cm., aş face:o prin literele „i cum", citind Maxim[i, 
cum] questori I bus 2) şi admifând, după Maximi, un interval mai mare 
decât cel obişnuit de 1 cm. între două litere, admiţând între ,,i" ,,c", 
.o distantă de 2 cm. la fel cum este cea din rândul 4 între cuvintele 
Primitivo curam. 

Impotriva coniecturii acesteia aş avea rezerve din cauza unui 
rest de bară verticală care se vede sus, 1 cm. înaintea literei „O" şi 
pe care ):am vrea puf'in mai oblic, ca la „M•' al cuvintelor Nymphidi 
Maximi din rândul 3. Dar cu aceeaşi bară verticală începe şi unghiul 
al d0ilea al literei „M" de la Maximo din rândul 6. 

In rândul 4 cuvântul din urmă de pe piatra No. 118 a, este 
„curam" sau „curam a", admiţând două ligaturi, şi anume "AM care 
se vede clar şi AA (am a) care este posibilă. 

Literele de pe piatra No. 118 b, nu sunt citeţe, afară de cea 
din urmă, care e un o. lnaintea acestui o, se văd, la o distanţă de 

l) Georges, Ausfiihrl. lat.=deutsches Handwărterbuch, ed. 8, 1913, I sp. c80 
·S. v. balineum ; în inscriptiile latine găsim mai mult formele balneum şi balineum, 
şi forma balneum mai des decât forma balineum. Vezi Dessau, Inscr. latinae se# 
lectae III, 2, p. 882, şi 819. 

2) Ouestor, cu e, în loc de ae ca şi mai ales cuvintele care încep cu prepo, 
·zitiunea prae, se găseşte des în inscriptiile latine ; vezi numai Dessau, Inscr. lat. Se" 
)ectae II, 2, p 812 şi 813; questor se găseşte în inscrip!iile Dessau, I. c. I, I 197, 
din Campania, 1201, din Roma, II, 1, 6824, di'n Africa, 6881 din Mauretania), II, 
7215 a, din Dacia. 
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î cm., resp. 1 ·2 cm., resp. o·8 cm. şi 1 ·2 cm., capetele de sus, 
.apicafe, ale unor haste verticale. Cel înaintea lui „O'',, apartine mai 
degrabă literei „i" decât literei .,\". Cel dintâiu rest de literă din 
rândul 4 al pietre1 No. 118 b,_careîntrece pufin, ca înăltime, celelalte 
resturi, se pare a fi un „ T". Intre acest rest de „ T" şi „o" sunt 
5·3 cm., cari ar putea cuprinde cel mai mult patru litere. 

Golul de 16 cm. între litera „M" din inscriptia No. 118 a şi 
restul probabil de „T" al pietrei No. ·118b, se poate completa, so.a
cotind după aranjamentul literelor o primili pe 16 cm. din acelaş 
1:ând, prin coniectura „gentibus", citind curam [ agentibus]. 

Cuvântul care urme<1ză nu poate să fie decât un nume propriu 
la ablativ, c:::are începe cu „ T" şi se termină în „ io". ·E l nu poate 
fi .altul decât ablativul nomenulu i Titius. 

După o din inscripfia No. 118 b, 3'8 cm. la dreapta, până la · 
capăt nu se vede nici o urmă de inscripţie. 

ln rândul 5 literele încep, pe piatra No. 118 a, abia 24 cm. 
dela marginea din stânga, fată 'de 1 ·2 cm. în rândul lJ 1 :5 cm. din 
rându! 2, 2·2 cm. din rândul 3, şi 2 cm., din rândul 4. 

Literele sânt mai mici, mai apăsate şi îndesate. După ablaiivul 
Maxim"O, cu litera „a'' fără !iniufa transversa lă, ca şi „a'' din „causa" 
din rândul 2, şi „a" dil1 „Cassio", rândul 4, urn1ează, la 2cm., un 
S, la alţi 2 cm. alt S, iar la 2·5 cm. o bară vertica lă de 1 '8 cm. înălţime. 
După această bară verticală vedem un T cu hasta orizontală, aşe.::
zată deasupra celei verticale, mai exact săpată decât de pildă la „T" 
al cuvântului ,1 m-agisterio" din rândul 3, ş i al cuvântului Primitivo 
din rândul 4, care în partea de sus aproape nu se deosebeşte de „I" 
sau de „L". 

Lîterele „SS", care urn1ează după numele Titio Maximo, nu 
ştiu să le explic 1) , decât doară aşa cum în titulus militaris din Roma, 
Dessau, friscripfiones latinae selectae I, 2185, pentru s(uo) s(umptu). 
Dară şi acolo filologu l Scaliger pune semnul întrebării. Aceste literae 
singulares nu cred că ar putea arăta cuvântul „suis", cu referire. la 
cei ai lui Titius Maximus, cari ar ft avut şi ei grija constituirii băii 
din Petra. 

În legătură cu acest „ T" din rândul 5, hasta vertica lă antecedentă, 
nu poate să fie decât un E, căruia îl lipsesc cele 3 liniufe orizontale 
paralele. Şi de altfel în inscripţia aceasta litera E nu are forma re~ 
glementară cu cele 3 liniute. In râ11dul 3, vcden1 cel dinfâiu E fără 
li1:liuta orizontală de jos, al doilea „li ., 11un1ai cu liniufa orizontală 
la mij locul barei verticale, la fel şi „E '' diu cuvântul „ magisterlo" 
şi din cuvântul 11et", din rându l 4 2). 

Cuvintele care urmează după „ef", sunt „Ailio"saumai bine„Aelio" 
Iulio. De remarcat este forma literei „L" din Iulio, care nu se deo= 

l) Azi literele ss, aşezate' pe lângă un nume, inseamnă ceea ce înseamnă lile# 
rele m. p. 

2) Litera e, fără liniufa orizontală de la mijloc, se găseşte . şi în inscriptiile 
greceşti . Vezi A. With.-lm, Jahresheffe des osterr. arch. Inst. 1909, XII, p. 124. 

~Analele Dcbroger, XV C 
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sebeşte, ta şi ,, L 1' din U~io (râAdul 4)? întru nimic d-e „I". După 
Iulio; vacat 19 cm. 

Ni se pare stranie tendinfa de n1icşorare a literelor, mereu 
crescândă şi accen tuarea îngrăn1ădirii lor, spre sfârşitul inscripfiej, 
când artistul..-gravor avea la dispozitie, după r'ândul 5, încă o suprafafă 
de 40-42 cn1. lărgime . 

Iată fotografia (fig. 2 şi 3) şi transcrierea inscripfiilor No. 118 a 
şi 118 b : 

Vicani 

Fig. 3. 

Fig. 2. 
) 

Q(uod) B(onum) F(austum) F(elix). 

Petrenses qui ~Tece]run~ bausa salutis corporis sui bali: 
neu(n1) pg[rcum. Ouf 9d opus /effectut-i) magisterio 
anni Nyn1phidi Maxim [i cumJ questor" us viei Ulpio 
Romano et Cassio Primitivo, cura a[ge_ntibus] 
T[it]io Maximo ss ef Aelio Iulio. 

Din ins..:ripfia aceasta latină, s,crisă într' o limbă 
destul de corectă 1

), aflăm despre existenta unui 
vicus antic necunoscut până acum, pe locul satului de 
azi Can1ena din judeţul Tulcea. 

1) Ablativul cauzal „causa ", întrebuinfat cu putere de prepozitiune, este aici 
urmat, nu precedat, ca de rP.gulă, de ·genetivul unui nonu:n. Această topică se pare 
voită pentru motivul că aşa se accentuează cuvântul dela genetiv. 
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Locuitorii acestui vicus se numesc vicani Petrenses. Numele 
ace$tui vicus nu poate fi altul decât Petra sau Petr~e. 

Numele Pe-tra ne este cunoscut pentru oraşul de mare in1por..
ta11tă comercială din .A.rabia numită după el Petraica . Capitala Eao...
n1ului, apoi a Nabateilor (vezi Kanunerer, · Petra et la Nabatene, 
Paris t 929- t 930), Petra ajunge capitala provinciei Palestina III sau 
Salutaris (M. Besnier, Lexique de Geographie ancienne, Paris, 1914, 
p. 590, sub voce Petra). 

Despre stagnum Petrensium în Sicilia aflăm la C. Iulius So"" 
linus, collectat')ea rerum memorabilium V, 22. (p. 58, ed. îh. Mommsen). 

Petra este, după Besnier, I. c., numele şi al unui oraş antic d in 
interior1:11 Siciliei. Despre cohortes auxilîariae V Petreorum şi I U lpîa 
Petn::orurn, cu vexillatio în Mesopo tan1ia, vezi C I L, III, l, 600 
(rândul 8 şi 9) t:1flată în col. Byl!is (Grădiştea). Despre Petrae Dacia~ 
vez.i C l L, 1II, suppl. 2, indicile cu provinciae, oppida, p. 2540, 
apoi C I L, III, t, p. 225, notele explicative la XXIII Gern1isarq. 

Locuitorii acestui vicus, vicani Petrenses, construesc o baie 
(balineum), în anul când magister viei era Nymphidius Maximtis, 
iar quaestores viei erau Dl pius Romanus şi. Cassi us Primitivus. 
Grija construirii acelei băi o avuseră Îitius Maximus şi Â.elius Iulius. 

Ceeace ne surprinde sunt nun1e!e curat romane pe care le citim 
în această inscriptiune. Singurul nume care face o excepţie, este cel 
a! lui magisfer viei din rândul 4. Numele lui Nymphidius nu es{e 
tocmai des. ln inscripţia din ~~diaum, lângă Brigettio (Pannonia sup. 
C 1 L1 III, 4269 la Dessau, Inscr. la t., sel., I, 1322), găsirn nu= 
mele lui C. Nymphidius Sabinus. .,In tanta nominis Nymphidi ra= 
ritate, Dessau conchide în acel nume pe urn1a praenomen:ului şi a 
cognon1enu!ui, la praefecfus praetorio al lui Nero. Un Nynfidius ne 
este cunoscut şi in Daln1atia CI L, III. SuppL 1, 9242. 

Nymphidia se: găseşte în ·Roma şi Cartaginea (Dessau, L c. II, 
1, 5130 şi II, 2, 8495). 

Nymphidius, magister vicanorum P ctrensium, poartă cognomenul 
Maximus. 

Perceptorii săteşti din Petra au nume curat romane: Ulp ius 
Romanus şi Cassius Primitivus din rândul 5. Nun1ele de Ulpius 
Romanus se găseşte şi în colonia Aelia Septimia .A.quincum1 

pentrµ un veteran al legiunii II, în C I L III, 3453 ; Cognomenul 
Primitivus este foarte des în toate provinciile romane, dar n1ai ales 
în Dalmafia. Vezi indicele din C I L, III, Supp!. 2, p. 2406. 

Numele Îitius Maximus din rândul 5 şi 6 se găseşte intr'o 
inscripţie din Oescus (Gigen) din Moesia inferior, la Tocilescu, arch. 
epigr . .tvlitt. aus Oesterreich, XI, p, 21, No. 6, ( C I L, III, Suppl. 
1, <426). In inscripţia din Dalmatia C I L, III, Suppl. 1, 9929 citim 
C, Îitius Max ... 

Numele Â.elius Iulius se citeşte într' o inscripţie din Chersonesus, 
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ca al' u.nui miles coh-01ltis I Cilicum, care stationa îA Moesia infe~ 
riov, la antJI 134, în CIL, III, Suppl. 2, 13751 b, 

1 Elius (sic!) Iulius se mai găseşte în Dacia, CIL, IIJ, Suppl. 
1, 8065, 6, .şi în Dalmafia. CIL, III, Suppl. <, 13891, add. postr, 
.P· 2323. . . 

Elementul ron1an ne impune prin nume de familli ca Aelius, 
Iuliu.s, Cassius .şi ge~tilicii ca Ulpius şi Tifius. Numele Ulpius şi 
A.elius ne pot servi ca un terminus post quem pentru fixarea crono=
logică a acestei i nscriptiuni, al cărei scris ne face să o. atribui1n SE!= 

, colului al doilea după Hristos . 

. Satul Petra avea şi perceptorii săi, doi la număr. Alti doi băr.,,. 
bati sunt numiti cu numele lor; ei îl ajută pe primar şi pe cei doi 

:perceptori la construirea băii. 

Judecând după aceste informatii scoase din inscriptia noastră, 
·-satul Petra avea o organizatie municipală suficientă pentru buna ad=
ministrare a satului. 

A.c;eastă inscriptie găsită în Camena este un document vechiu, 
mai mult al procesului de romanizare, petrecut în ,,coridorul îngust 
de trecere între două lumi diferite, stepa eurasiafică şi Europa me" 
difer a nea nă şi , în a.cela.ş fim p, anexă firească a u nităfii ar~tropogeo=
grafice carpato=-danubiene dintre Tisa şi Marea Neagră"1 ), care este 
.Dobrogea, Scythia Minor din antichitate. 

Inscripfiâ noaslră, aşezată de vicani Petrenses în ~mîntirea operei 
bune înfăptuită în interesi;l lor, ne lămureşte întocmai asupn.t vietii 
ron1ane din provincia transdanubiană. Satul Petra, întrunind co nd.ifiunile 
de centru rural - nu .ştim dacă avea .şi târg - avea o-rijă de sănă=
fi!fea publică şi avea o baie publică, modestă (balineu[mj pa[rcum] ?? 
din rândul 3) construită de săteni. In fruntea satului Petra vedem, 
spre deosebire de alte s<1te, unde se alegeau pentru un singur an câte 
doi magiştri viei 2), numai un singur magister. In anul în care s'a 
construit baia, era magister viei, primarul satului, Nymphidius Ma=
ximus. Funcfiunea unui ·magister vîci se numeşte rnagisterium S). Vezi 

1) Radu Vulpe, .Aclivitatea archeologică in Dobrogea în cei 50 de ani slă„ 
pânire românească, in D0brogea cincizeci de ani de viafă românească, 1878-1928 
publicafie tip. cu p.ilejul semicentenarului reanexării Dobrogei, Bucureşli, Cullura 
N;itională 1928, pag. 117. 

'.!) Inscripţiunile ne arată totdeauna doi magistri viei, doi primari in .fiec sat. 

Vezi d. e. inscripjia din Narona in Dalmatia, unde găsim doi magistri viei şi doi 
quaestores viei C. I. L III, I, 1820. Vezi şi V. Pârvan, Incepulurile viejii romane 

J.a gtJrile Dunării , 1923, p. I 08. 

S) Magisterium, ca funcfiune de magis1er viei, este completat in inscripfia din 
Roma C. L L. VI, 445 r. 4 (mag[islerium ini]erunl). Un magisterium pagi este 

numit in Brixia C.IL. V, 4148, şi in Petignani, nqui vicus est prope Perusiam ad 
Tiberim", XI, 1914, la Dessau, l. c., II, 1, 6120 şi 6703. 
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rândul 4 al iscripţiei 118 a. Primarul satului (magister viei) era func ... 
tio·narul eponim, care dădea numele său a11ului. Nymphidius Maximus, 
primarul satului Petra, Hgurează în inscripfia noastră singur, ca ma.:
gisfer viei eponymus, penfrucă nu era ales, ci nun1it de autoritatea 
eare stăpânea acolo. Era oare acolo o auforitate civilă sau n1ilitară ? 

Deşi elementul· grecesc de pe litoralul Mării Negre este mai 
vechiu decât cel roman, şi a pătruns şi el destul de adânc i'n interiorul 
Scythiei minore, spre Dunăre -. an1estecu l între Grecii din Histria 
şi Geti se .petrece din veacul al şaselea î. H.1) -, totuşi elen1entul 
roman s'a dovedit n1ai viguros şi n1ai tenace. 

Viafa ron1ană cu unităţile ei administrative ca pagi, viei, terri.:
toria şi civifates, din aceasta Scythia Minor, s'a intensificat-mai ales 
în timpurile de linişte de. sub împărafii Claudius, Hadrianus şi An.:
toninus Pius, 

O carcţcterizar~ succinctă adn1irabilă a acestei viefi ron1ane ne 
dă V. Pârvan, Incepufurile viefii romane la gurile Dunărei, Bucureşti, 
1923, p. 105: Ea ajunse „să se i'nmultească spre a un1plea satele 
(viei) şi tinuturile de fară (territoria), alăturea cu Dacii şi Bessii traci, 
localnici, alcătuind bogatele comune rurale (terriforia), întinse cât o 
plasă de azi şi cuprinzând n1ulfime de safe ( viei), cătune, brănişti şi 
slobozii (pagi), curfi cu n1oşiile lor (villae). Căci nu trebuie să uităm, 
că alăturea de satele (viei) atârnătoare de oraşele greceşti d .ia Mare 
ş·i făcând o singură con: ună cu ele, avem adevăratele comune rurale, 
numai traco.:romane, cu primari aleşi pe cinci ani (quinquennales), 
ajutaţi de prin1a~ii mărunfi, aleşi - câte doi - pe un singur a.n 
(magistri), de fl.ecare sat ( vicus), ori de primari numi fi - câte unul -
de autoritatea civilă ori militară, care stăpâneşte peste finutul de acolo 
(princeps loci, praefecfµs pagi, etc.) şi incasând veniturile comunale 
prin perceptorii săteşti (quaestores vicorum). Aceste mici comune ru..= 

· rale îşi au consiliul lor con1unal de sfetnici nun1ifi curiales, un fel de 
senatori, iar satele îşi au şi ele consilii comunale mai n1ici, de oameni 
buni şi bătrâni nun1ifi decuriones. Satele care au şi târg sunt, Hreşfe, 
mai neatârnate, fie f afă de capitala grecească a comunei, unul din ora.:
şele însemnate dela Mare, fie de capitala romană a comunei lângă 
unul din lagăre.le de „legionari '' ori de „ajutoare" de pe malu l Dunărei. 
Satele mai sărace şi cătunele a,târnă însă mai mult de porunca pri.:
n1arului şi consiliului comunal central" 2). 

Această viafă se scurgea aici prinfr'o refea destul de complicată 
de căi de comunicafii. Artera principală era drumul mare, care sfră.= 
bătea Dobrogea de azi, dela sud la nord, în toată lungin1ea ei, începând 
dela Marcianopolis (azi Devnja în Bulgaria) până la Noviodunum 
(azi Isaccea) şi .Aegissus (azi Tulcea), şi care avea ramificafiuni la 

l) Arbore, A L P ., lnfăfişarea etnografica a Dobrogei în antichifafe, după Ju.,. 
crările lui Vasile Pârvan, în Dobrogea, cincizeci de ani de viafă române.ască, 1878-
1928, Bucureşti 1928, p. 182. ' · 

2) Vezi şi AL P. Arbore, l. c., p. 185. 
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. 
dreapta şi la stânga, maj ales spre Mare şr spre Dunăre. In jurul 
cetăfllor şi garnizoanelor romane se aşezau in viei nu numai civili ro...
mani ci şi veterani cari, isprăvindu.:şi serviciul militar, fie în Scythia 
M inor, fie în alte părti ale imperiului roman, se simţeau atraşi, din 
diferite motive, de apropierea .anumitor puncte militare ron1an.e. Primind 
proprietăti rurale, veteranii diferitelor corpuri legionare sau auxiliare 
dela Dunărea de jos şi din alte parti fondau viei civili, care au îm.:e 
pânzit Scythia Min0r, formând cu populaţia a·utohtonă getică de acolo 
şi cu venetlcii sosifi, uneori din Anatolia şi chiar din Siria, un fel de 
n10:tai c etnografic 1), în care a ajuns să domine elementul etnic roman. 

Satul (vicus) ron,an Petra aparţinea el cu alte sate, cătune, 
brănişti şi slobozii, cur.fi cu rnoşiile lor (villae), alături de adevăratele 
comune rurale (territoria) numai traco:romane, unui oraş grecesc dela 
Mare şi forma cu el o singură con1ună ? Sau vicani Petrenses atârnau 
de. un oraş - . castn,1 roman dela Dunăre, de un centru militar de 
legionari sau de ajutoare? Iată întrebările care se pun şi la care încă 
nl!l puten1 răspunde dar şi precis. 

Care este pozifiunea geografică a satului Camena de azi şi care 
este aspectul morfologic al văii ei? D--1 profesor C. Brătescu dela Uni:: 
versitate.a din Cernăuti a binevoit a;:n1i da urn,ătoarea notă : 

„Satul Camena se află aşezat pe pantele de nord ale văii cu 
acelaş nume şi lângă cunoscuta linie tectonică, jalonată de roce erup-=' 
tive, Peceneaga„Can,ena, care desparte podişul cretacic al Babada"' 
gului dela Nord, de zona şisturilor cristaline verzi dela Sud. 

Valea Caruena are o lupgin1e de circa 6 km. şi se deschide 
spre E. în valea mai largă, ca un culoar., a Slavei Ruseşti. Dealu: 
rile din s·prc Sud sunt mai repezi şi au vârfurile zburlite de stânci 
aspre, iar pantele inferioare acoperite de pădure. Dealurile din spre 
Nord au pante mai prelungi, n1ai domoale şi se termină deasupra cu 
suprafeţe acoperfte de păduri. 

Părâul Can1ena e un firicel n1ic de apă, care însă, in fin,pul 
ploilor bogate sau a vreunei ruperi de nori, curge torenţial ca un 
şuvoiu, scobindu.=-şi în valea pietroasă, căptuşită cu loess, un făgaş 
adânc. Chiar şi pantele dela Nordul văii, în sat, acoperite şi ele 
de un strat gros de loess, arată făgaşuri adânci ce evoluează. spre 
râpe, în păretii cărora, după ploi. apar resturi de cultură n1aterială 
antică. La un cot al părâului Camena, în sat, pe malul drept, s'a 
descoperit şi placa cu inscripţia „ Vicani Petrenses ''. 

Aspectul n1orfologic a I văii - o fundătură laterală - adân.: 
cimea şi îngustimea ei nu îngăduie aci desvolfatea unor aşezări on1e,.. 
neşfi mai importante. Came.oa de azi nu se poate numi sat mare . 
.i\şezarea actuală ocupă centrul unei „curături" în pădure. Odinioară 
pădurea se apropia mai mult de sat; nevoile agriculturii însă au în;:-
tins su_prafata despădurită". . . 

Care sunt punctele vechi mai importante cunoscute în apropierea 
vicani:lor Petrenses ? 

1) Arbore, 1. c., p. 186 si uu. 
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Marele istoric bizantin Procopiqs din Cezarea, - în lucrarea 
sa întitulată r.spt ittta(J.&.to.iv, despre edificiile construite de împ~: 
ratul Iustinian, al cărui contemporan era, - nun1eşte, IV, 7,1) urma,,,. 
foarele puncte întărite din Scythia : lfv&O'. os cppo6ptov 1tpfotov KopDJ..do 
&"{tOO ••••••. ; 81CEY.6(VC1. t6 tJ.0 TOt) -~v p.zv Sî(. 7t?:Actt00 ox6pwp.ct 06A(J,ltii>'J 
OVO(J,CI. •. .J . . .. ; Z'Jtl 0€ î.0!) fl6t0: to5tci 'I~toa 1to),tc;; . ••• .. : cppo6pt6v 
't6 or.0·11p,touvr~'X.6 YSC,V a.6t6c;; (J,6t'a.ut ~V (se. ;ro),tv) o;.sp At'(IOtOV (sic ! 
în loc de Al·,t·:Jaov) OVO(J,â~ooatv, xa.l. o.\1,o 02 cppo6ptov txo{Ha.c;; EV oa
'tO.t<t> xdt a.t 'A),p.op(s: ovo p.lJ.. 

Procopios, vorbind de punctele întărite ale Scythiei, care nu este 
altceva decât Scvthia minor adică Dobrogea de azi, foloseşte cuvântul 
<ppo6ptov pentru punctele I{np[\\ou b.·,ioo, At·,taa6c;; şi 'A\p.op[<;, cu=
vântul ox6po.ip.a. 2) pentru Ou\p.ttWV, iar 'I~tO(I. este numită 1t6),t:;. Pro.::
copius zice cu privire la acest oraş : ~c;; os to:> 1tspt~6\oo 1to\\6. s1ts-
1t6•1{),st, Cl.'iC6p &va,Veo.l0(1.(J,6VO; ljl)06(Lt4 p.s),),·fi(l6t oxopwta.t·~v Ot61tpci~i:1.to .. 
6tV(lt. 

J?upă. C. Litzica, Castele romane:bizantine în Dobrogea, Con: 
vorbiri literare, an. LII, nr. 3 şi 4, Martie-Aprilie 1920, p. 198 
ş i uu., lbida polis 8) trebue să se fi aflat între Uln1etum (azi Pante=-
1imonul de sus) 4) şi Aigissos (azi Tulcea) 5), la punctul strategic cel 
n1ai însemnat, la Nord de Ulmetu111 1 care este Slava Rusă „ unde 
drun1ul se bifurcă şi unde venea şi o a treia cale secundară care, 
prin castrul dela Cearn1uli de jos, unea drumul mare din mijlocul Do: 
brogei cu dru1nul n1are depe litoralul mării spre I-Iistria şi Ton1i. De 
fapt, la S lava Rusă a şi fost o cetate excepfional de n1are - rui.=
nele ei ocupă azi o suprafată de vreo 24 hectare - cea n1ai însen1=
nată din cele cunoscute în Dobrogea". 

Identificarea Slava Rusă - Ibida:polis . a fost propusă n1ai 
întâiu de V. Pârvan (cf. U!metun1, I, p. 32, nota 3) 6). Mateescu 

1) Corpus scriptorum historiae byzanl. ed. Dmdorf, Bonnae, 1838, Pars II, 

Procopius voi. III, p. 293. 
2) Cuvântul c;i?oup:ov este tradus la M.'.A. Bailly, Diclionnaire Grec„franc;ais, 

Paris 1928 p. 2100 prin post garde, citaddle, garnison, iaf oy_upwp.CI. l. C. 1433 prin 

lieu fortifie, forleresse. 
3) C. Litzica, I. c. p. 200, face rezerve în ce priveşte forma numelui acestui 

oraş. Pe urma cuvintelor lc1:: a~ .tOt) p.E't(I. 'tOU,OY 'l~:aa ~.6}.:c; al textului din manuscrisul 

Vatican (V), C. Litzica constată posibilitatea unei alte separafiuni a literelor din cu.: 
vinfele 'tou1:ov 'l~:ta şi admite posibitatea şi a altor forme de nurr.e pentru oraşul care 
se găseşte între Ulmefum şi Aigissos ş i anume, după 'tOuto ar putea să fie mai în„ 

tâi numele Nibida, sau Albida, sau Dabida, sau Nikida, sau Alkida, sau Dakida ele. 
4) Vasile Pârvan, Cetatea U lmefum, Analele Acad. Rom. 1912-1915 sect. is„ 

lor ică, tom. X»XIV şi uu. 
") Aigissus· este, după V. Pârvan, Salsovia, 1906, p. 10, un centru de aşe.: 

zare tracă, ca şi Troesmis. (Iglifa de azi). 
6) La Netzharnmer, Al1S Rumănien, I. p. 385,-391, avem descrierea sumară 

..a cefăf ii. 
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săpa în 1 (:)261 la impunătoarea cetate dela Slav.a Rusă1 lângă Ba:
badag (ve.zi Radu Vulpe1 Activitatea archeologică în Dobrogea, 
Dobrogea, ~""'() de ani de vieată românească1 19281 p. 141), fără să fi 
putut să dea publicităfii rezultatele acestei campanii de săpături. 

La Ibida..-polis· nu va fi fost numai un simplu castru sau vre-=-o 
cetate mai mare1 ci, după cum conchige şi Litzica 1 foarte probabil un 
întreg oraş întărit, căci altfel nu se poate explica întinderea mare a 
ruinilor, iar Procop ne spune lămurit, · că Ibida era un of'aş .- 'f@toa 
1toi,tţ - nu vre-=-un castru ( 'll.~ats).J,ov sau q>pobptov uarecare). 

Ibida.,.polis avea, după Procopios, de aedificiis IV, 7, un r.:epl~o,,ov„ 
care suferise în mare parte. lmpăratul Iustinian; reparând fără ezitare 
zidurile împrejmuitoare1 a făcut ca această polis să fie cea mai întărită 
(oxopco-.&.'t"~v Btenpcx~-:1.-.0 e[vat) 1), şi aceasta nu numai prin zidurile 
cetăfii1 ci şi prin poziţiunea sa naturală. Şi purictul delţ1 Slava .Rusă, 
uncie se găsesc şi azi resturi considera bile ale. vechii cetăfi, numită 
azi, după cum ne arată şi Harta S M R 1/100.000, foaia No. 72, Ba: 
badag, Cetatea Fetei, are o poziţiune strategică extraordinar de f avo: 
rabilă pe botul dealului dela confluenta celor două văi Başpnnar şi 
Slava C erchezeasc:1 2) . 

Pe linia arătată de Pr,ocopios1 Uln1etum, Ibida=polis, Aegissus, 
se găseau vicani Petrenses. Până la cetatea Ulmetum 8) (Pante.li,., 
monul de sus de azi) aveau ei 33·5 km., linie dr~aptă aeriană; până 
la Aegissus (azi Tulcea), centru de aşezare odinioară tracă, unde se 
găseau şi Odrizii !), dacă socotim drumul până la Ibida..-pt>lis cu 5·5 km., 
dela Ibida:polis la Babadag cu 13 kn1. 1 iar dela Babadag la Tulcea 
cu 36 km., vic:ani Petrenses aveau la un loc o distantă de 54 ·5 km.; 
eână la Histria, · 37· 5 km. Dacă finem la identitifarea Ibida:polis = 
Slava-=-Rusă, vicani Petrenses se găseau la o distantă de numai 5'5 km. 
linie dreaptă dela lbida=-polis, i·a r pe vale la o distantă de 1 Ok m. La o dis:: 
fantă de 13·5 km., drum direct de la lbidava 1 se află alt sat roman, numii 
vicus novus. Pe harta Dobrogei în timpul Romanilor a lui Vasile 
Pârvan, din 1912, con1plecfată cu nouile descoperiri dintre anii 1912 
şi 1928, de Radu Vulpe, din „Dobrogea, cincizeci de ani de vieafă 
românţască", 1928, fig. 641 găsim lângă Babadag o aşezare ruralăr 
un „vicus nov (?)", din 178 d. H., cu urrue romane, iar harfa S 
M R 1/1oa:ooo, foaia Babadag, ne arată pe acelaş loc, punctul 
,,Sa tul nou". 

Avea oare Ibida:polis un teritoriu al său din care făceau parte 
şi vicani Petrenses? Sau, vicani Petrenses faceau parte din teritoriul 

1) După aprecierea aceasta a punctului Ibida„polis, din partea lui Procopios, 
ne miră mult forma vagă fzv~t oa ~ot,) de trecere de la descrierea punctului lllmefum 
la cea a punctului Ibida.,.polis. 

2) . Vezi şi :tvl11rele Dicjionar geografic al României, V, p. 423 şi 424 sub vos 
c.ibus Slava Cerchezească şi S lava Rusă. 

3) Socotită pe 'harta, l /200.000, foaia Ga iali. 
4) Arbore. L c., p. 180: 
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oraşului Histria ? După harta arheologică a lui Pârvan, teritoriul His=
triei este cel mai la nord, care se poate delin1ita. Ştim dela Pârvan, 
că centrul teritoriului, din care făcea pa.rte cetatea Uln1elum, era Ca.=
pidava. Pârvan a găsit la Troesn1is (Iglifa de azi) inscrip!iuni privi-=' 
!oare şi la un „territ::iriun1 lroesmense în sensul de organiza(ie spe-=' 
cială, oarecum autonon1ă, a vici-=lor civili de pe teritoriul legiunii V .::-a 
Macedonice" 1). 

Înclinând să=i atribuim. pe vicani Pelrenses teritoriului Ibida-=' 
politan, trebue să aşteptăn1 până ce descoperiri incidentale sau Să-=' 
pături sistematice ne vor furniza n1on1ente n1ai precise şi n1ai hotă-=' 
râtoare. 

Inscripfia aceasta a vicani-='lor Petrenses ne interesează şi pentru 
un alt n1ofiv : dăinuirea nun1elui Petra, tradus în limba slavă, în to'"' 
ponin1ia de azi 2). . 

Căci Camena, nun1ele satului din jud. Tulcea, de pe părâul 
Can1ena, din pi. Istrului, căi. co1n. Cian1urli=d. s., [după Marele dic= 
fionar geografic al Ron1âniei, alcătuit şi prelucrat sub auspiciile So= 
cietăfii geografice ron1âne, . de George Ioan Lahovari şi general C. I. 
Brătianu, Grigore G. Tocilescu, voi. II, 1899, Bucureşti, Socec, 
p. 159 şi 160] cu o popula'fie în majoritate Bulgari 3), Cl,1 păn1ânt 
bun pentru păşunat, parte acoperit cu păduri, cu locuitori, a căror 
ocupatie este creşterea vitelor, - este numire de origine slavă, cu fo.=
netisn1 rus-=rutean în radical, ten1ă sau sufix 4), este traducerea· în 
lin1ba slavă a cuvântului Petra. 

ln lin1bile slave este un radical kan1e:n, de la care se ' derivă 
forn1a I<:an1ena şi den1inutivele l{amenetz f,), Kan1enitza şi I{amenka. 

Radicalul kan1en se găseşte foarte des în toponon1astica geo-=' 
grafică 6) a Rusiei departe în Orient, a Ucrainei, Poloniei, a fărilor 

1) Radu Vulpe, I, c., p. 132. Aminlim aci lucrarea Blanchet, La legic V 
macedonica, din Musee Belge XXVII, 1923, pe care nu o cunosc decât după nume. 

2) D.:l prof. G. Nandriş îmi atrage atentia asupra unui caz similar: Kepha: 
lenia-Glavinita în Bulgaria, după autorul viefii sf. Clement (Y.at 't ·~·J Kttpa.A·~vlav. 

Jl&'tOVop.a.o,l·doa'J 't'fl Booi..râ.pwv !pW'.J'fl r,.a.~ t·J[too.v) prin A. Vaillant et M. Lascaris, 
l,.a date de la conversion des Bulgares, Revue de:; etudes slaves, XIII, 1933, p. I O, 
la Zlatarski, Slavia II, 1923, p. 68-69. 

3) N'am la îndemână cartea lui I. Ionescu dela Brad, Excursiunea agricolă în 
Dobrogea în anul 1850, pentru a consulta harta lui geografică· cu privire la înfăJi" 

şarea etnografică a satului Camena, la 1850, şi cu privire la schimbările etnografice 
de pe urma colonizări l or. 

4) Vezi prof. Dr. Margareta Ştefănescu, Rusismele-rutenismele din toponimia 
românească, Arhiva, organul soc. istorico:filologice din Iaşi, anul XXXI, 1924,. 
No. 3-4, p, 199 şi urm. 

5) Vezi Enciklopedicesky Slovar, s. Peterburg, 1895, tom. XIV, s. V. Ka: 
menec şi Kamenka. 

6) Vezi Namenverzeichnis zu Stielers I-Iand-=.A.tlas, zehnte Auflage, Hundertjahr: 
Ausgabe; Gotha, Justus Perthes, 1925/26, p. 129 şi 130, numele Kamen - Kamenz-
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nordice,,,.baltice, Germaniei, Cehoslovaciei, J ugoslaviei, Bulgariei ş1 a 
Ungariei. . 

La noi în Ron1ânia, nun1ele de Camena se găseşte, afară de 
cel al satului Camena din judeful Tulcea, pentru părâul din tomuna 
Ce-amurU.:d. s, cătunul Camena, care isvorând în poalele orientale 
ale dealului Ceamurli, curge pe la poalele dealului Pietrosul şi se 
revarsă în părâul Slava Rusească 1), apoi pentru vârful de deal de pe te= 
ritoriul con1unei rurale Cia1nurli=d. s, c}tunul Camena, deal de 180 m. 
înălţime, care domină asupra părâului Slava.:Rusească şi asupra dru= 
mului con1unal Ciamurli:d. j. - Slava Rusească. După Marele dic: 
ţionar geografic al României, II, p. 160, el „este de natură pietroasă, 
<le unde şi numele său turcesc, ce înseamnă stâncă". 

Camena rnai este numele unui munte din judeful Mehedinţi şi 
al unui părău, tot de acolo, care îşi are isv0rul la poalele 1nuntelui 
Camena amintit mai sus şi se revarsă în râul Bahna 2). 

S'ar părea un capriciu al oan1enilor şi veacurilor că, pe teritoriul 
aproape aceleiaşi comune din judeţul Tulcea, alături de dealul Camena 
se găseşte dealul Pietrosul. 

La noi în Bucovina, Camena este . nu1nele unei 1nari co1nune 
rurale din judeţul Cernăufi, plasa Cosminului, la o distanţă de 5 km. 
de Municipiul Cernăufi. 

Despre Camena de lângă Cernăufi, află1n la Dr. Daniel 
Werenka, Topographie der Bul.:owina zur Zeit ihrer Erwerbung 
<lurch Oesterreich (1774-1775) Czernowitz, 1895, p. 44, că satul 
Kamena, cu variantele Kamina 3) şi Kamiena, de la rusescul KaMeHb = 
piatră, la 1776, cu 46 familii, era proprietatea boiarului Ioan Mur: 
gulef şi că populatia Ca1nenei a sporit prin in1igrări din Galitia 4). 

Comuna Can1ena, pe al cărei teritoriu se găseşte şi un deal cu acelaş 
nume - drumul în pădurea Fondului bisericesc din Camena duce 
spre el - şi care serveşte drept carieră de piatră, are azi, după da: 

e primite la Prefectura judefului Cernăufi, 3290 locuitori, maion.:-

Altă origine au localităţile cu nume de Camin, Camina, Camino, în lările la" 
fine din Europa şi America; vezi Namensverzeichnis zu Stielers, I-landatlas, I. c. p. 44, 
Confor şi I{aminia, numele unei localităfi în Lemnos de azi, la Piccard şi Reinach 
Voyage dans la Chersonese et aux. îlles de la mer de Thrace, p. 327. 

• 
1) Marele dictionar geografic al României, II, p. 160 . 
2) Vezi Marele dictionar geografic al României, II, p. 160. 
8) Aşa în tabela I. din Karten:Archiv des k. u. k. Rectesknegsministeriums 

177~ !~ Arch. No. 5, Kasten 12, Enveloppe VI"a, sub No. 4 al rubricei „Anzahl 

cler Ortschaften", la Dr. Werenka, I. c., p. 127. 
4) Vezi Alphabetisch geordnetes Ortschafts" Verzeichnis cler Konigreiche Gali: 

zien u. Lodomerien sowie des Grossherzogthums Krakau u. des I-Ierzogthums Bukowina. 
Lemberg, 1855, p. 82, Kamena şi Kamenka. De la Grigoroviţa. Dict. geogr. !li Bu" 
covinei. Bucureşti, 1908, nu am putut afla nimic în privinta subiectului ce ne in" 
teresează. 

' • 
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tatea Ucraineni, conform statisticei facută de Inspectoratul Sanitar şi 
2365 locuitori după Inspectoratul statistic din 1930. Afară de numele 
Camena, aven1 în Bucovina, în judeţul Storojinef, numele Camenca, 
nun1ele unei comune cu populatie mixtă, ron1ânească şi ucraineană, 
azi Petriceni sau Petriceanca, din plasa Flondoreni. Acelaş nun1e, dar 
în forma Can1înca, se găseşte şi în judetul Bacău, ca : nume al că.,,. 
tunului din comuna Brusturoasa, al vârfului de . deal şi al părăului din 
aceeaş comună, părăul care se revarsă în 'l'rotuş şi ca nume al vaii 
care „începe la poalele muntelui Tarcăul şi se înclină în direcţia su..
dică, unde se confundă cu Valea Trotuşului" 1). In judeţul Bacău 
mai găsim şi nun1de Căn1inariul, pentru părăul din con1una Doftana 2), 

T eponimia geografică ron1ânea::;că mai cunoaşte numele Că" 
menita 8) pentru un brat al Dunărei, în judeţul Ialomiţa, Cămi..
neasca 4), pentru con1una rurală şi cătunul din judeţul Vlaşca şi Că..
minitoaia 5), pentru părăul din comuna Budeşti, judeţul Muscel. 

Aceste nume sunt, fără îndoială, forn1atiuni cu acelas radical 6) 

slav, pe care topinin1ia geografică românească ni.:! arată într'o gamă 
bogată de nume şi forme în legătură cu cuvântul piatră. Nu aven1 
decât să frunzărin1 paginile 705- 7 J 9 ale Marelui dicţionar geografic 
al României, voi. IV, pentru ca să ne convingem cât de tare s'a 
in1prin1at toponon1asticei geografice ron1âneşti noţiunea de piatră, sau 
cât de puternică este influenta nafurei geografice asupra omului şi 
toponomasticei. Oare satul Petra din con1una · rurală PoduJ ... Grosului, 
pi. Dumbrava, judeţul Mehedinţi 7), nu poartă din vechime până în 
zilele noastre un nun,e pe care"'! cunoaşten, prin vicani Petrenses 
din antichitatea ron1ană ;:,entru satul Can1ena din judeţul Tulcea, şi 
care în judetul 1VIehedinfi nu s'a schin1bat nici în Camena n1c1 în 
Piatră? 

Inscripţia. noastră , care ne aruncă o dâră de lun1ină asupra 
unor vren1uri îndepărtate, descoperindu..-ne n1anifestări de viată ro'" 
mană desvoltată în 1VIoesia inferioară şi Scythia Miner, ne face să 
ne dăm sean1a şi de schin1bărite etnografice petrecute în coridorul de 
trecere care a fost Scythia Minor. , 

Dacă după fonetisn1e vechi, de nuanţă rusă:ruteană, în topo.,,. 
nimia ron1ânească, se poate deduce cu aproxin1afie vren1ea în care 
Slavii de nord se găseau în părţile Moldovei, încercările de precizare 

1) :tvlarele dicţionar geografic al României, II, p. 160. 
2) Marele dicţionar geografic, II, p. 281. 
3) Ibidem, 281 . 
4) Marele dicţionar geografic al României, p. 281. 
5) Ibidem, p. 281. 
0) Şi cuvântul românesc camă11ă, în înfclesul de unitate de măsură de greutate, 

sau de impozit, sau de plumb de la selcă , are la origin,'i accepţia de piatră, ·venind 

de la paleosl. Kamenia (Kamy), după Dicfionarul limbii române I, 2, 1, p. 62, 
sub Camănă. 

7) Vezi Marele dicţionar geografic a l l~omâniei, IV, p. 68L 

\ 
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vor ieşi din domeniul ipotezeJor abia prin descoperirea unor . n1onu.,.
mente mai palpabile. ln ce priveşte influenta Slavilor de sud, fără să 
ne gândi·n1 să fixăm vre.:-o granită la noi în fară, problen1a nu este 
mai uşoară. Totuşi, mo.numentele epigraflce din antichitatea greco-:-ro: 
mană, mai nun1eroase în părtile Mării Negre şi în cele aprc.;)ape de 
aceste coaste, şi posibilitatea unor descoperiri nouă, mentin nădejdea 
elucidării acestei probleme. 

Inscripfia noastră latină, care ne confirr:nă exisfenfa unui vicus 
roman cu numele Petra pe locul satului de azi Camena1 va îndemna 

• 

Fig. 4. 

poate pe cei mai con1pefenti să aprofundeze cercetările istorice teu 
privire la satul Camena, pentru a putea trage, cu tot aparatul fi.,.
lologic necesar, concluziile cu privire la epoca de schimbare a nu,.. 
melui Petra în Camena şi poate cu privire la protoistoria Slavilor în 
acea regiune, în care cetatea Uirnetum, după secolul VI, în epoca 
bizantină, e rechen1ată la viată pentru a servi contra atacurilor slave 1

). 

Noi avem satisfacţia de a fi semn;ilat, prin prezenta publicatie, 
cât mai repede posibil, această interesantă inscripfie latină şi de a fi 
abordat, în legătură cu această inscriptie, o problemă sau alta. 

' Satul Camena merită toată atenfiunea din punct de vedere 
arheologic..-epigrafic : căci, fără săpături sistematice arheologice, au 
ieşit la iveală, afară de inscripţia noastră, şi alte obiecte arheologice : 

1) Radu Vulpe, .Activitatea arheologică în ,,_D obrogea, cinci zeci de ani de viată 
românească'', t 928, p. 131 . 
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Aşa, a fost adus în Ml!zeul din Constanta, odată cu inscripfia 
flOastră şi 1,1n cap de bărbat, de calcar (î. 14 cm., larg. 1 O cm. şi 
gros. 11 cm.), care a fost găsit sub două lespezi de piatră, la o adân: 
cime de 1

/ 2 m., de învătătorul Miltiade Perianu din Camena. Vezi 
figura No. 4 şi 5. 

Capul acesta are o coafură bogată, stilizată, care în jurul fruntii 
şi al capului întreg are o rid icătură, în formă de colac împletit. Părul 
este, ondulat ; unde greoaie trec de la dreapta la stânga, lăsând numai 
o cătare liberă, de la frunte spre ceafă . 

Fig. 5. 

Capul acesta de calcar prezintă un bărbat cu n1ustăti şi barbă 
plină. Ochi mari, holbafi, cu adâncituri în jurul orbitei şi al pleoapelor, 
şi gura crispată, dau întregei fefe o expresie, par'că de durere, fr ică, 
sau nostalgie. 

Este capul unui barbar? Despre reprezentarea barbarilor în 
gperele de sculptură şi în special de arfă statuară clasică, vezi E. 
Saglio, la Daremberg. Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et 
romaines, ed. 2, voi. I, p. 674 şi urm. 

Din Camena, judeful Tulcea, avem în Muzeul din Constanta 
şi fragmentul unui capac de sarcofag de calcar, cu resturi de margini 
cioplite, [os la .dreapta. Vezi figura No. 6. 

Această pi,esă fragmentară, care ne arată partea de sus a unui 
bărbat culcat _pe jumătate deasupra capacului de sarcof(lg, a fost 
găsită la 29 August 1932, de învătătorul Miltiade Perianu, în gardul 

www .ziua constanta. ro 
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de piatră al unui locuitor din Camena şi adus în Muzeul regional 
al Dobrogei din Constanţa, tinde se găseşte sub No. 7t. 

De 53 cm. înălfime, 57 cm. lătime şi 35 cm. grosime, acest frag„ 
ment face· parte din numărul rnare de sculpturi antice, care reprezintau 
rersonaje aşezate pe sarcofage, ca la aşa numitele banchete, funebre, 
â.upă un ceremonial al Grecilor 1). 

Bustul este fără cap şi, evident, al unui bărbat, îmbrăcat deasupra 
într'o haină groasă cu mâneci înguste şi lungi, s.trânse până rpeste 
pumnul mânii, şi cu falduri grosolane pe brate, pe piept ş.i la n,ijloc, 
par'că ar fi un cojoc 2). Faldurile adunate pe un1ărul stâng, pe piept 

• F~. ~ 
şi la mijloc spre dreapta, s' ar părea că aparfin unui pardessus aruncat 
peste umărul stâng şi prins pe şoldul drept. Corpui de sus, ridicat, se rea: 
zimă cu cotul şi anfebraful mânii stângi pe un pulvinar. În mâna 
dreaptă personajul de pe sarcofag fine o pasăre cu semne distinctive 
ale unui porumb, iar în mâna stângă, un obiect, de la care se văd 
spânzurând, peste dosul pălmii, doi ciucuri sau două baiere. 

Porurnbelul, - această pasăre - n'am putea preciza spefa, 
care din cel6 5 felur i cunoscute mai bine în antichitatea grecească 
se găseşte în mâna dreaptă a personajului de pe sarcofag, dacă este 
,..spt-:i1:spa, q,~1:1:e (sau ·t.pă4'), oiva~, 'it€A€~d~ sau 1:plY[W\I 3) ~ o întâlnitu 

1
) Veii Salomon Reinacb, Ripertoire de la sfaluaire grecque et romanie, ~d. 

2, I, 19():), p. 50 şi urm. · 
·2) Veii E. Saglio, Daremberg-Saglio, Diciionnaire des ant.iquites grecque et 

romaines, ed. 2, I, p. 673, care vorbeşte de ~sorle de pelisse ou de dolman" ca 
haina de a doua a barbarilor. 

3) Veii Dr . .B. Lorenii, Die Taube im Altertume, wissenschaftlicbe .Beilage 
zum Osferprogramm des ki:inigl. Gymnasiums zu Wurz.en in Saensen, 1886, Progr .. 
No. 502. p. 6-11. 
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atât de des în literatura ş1 în legendele nationale ale popoarelor din 
Orient, Grecia şi Italia, bogate în porumbi, dar şi în arta antică, 
unde serveşte n1ai întâiu ca element pur decorativ 1) . 

In arta antică clasică, pe rnonumentele greco-=ro1nane, îi veden1 
adeseori pe cei morfi reprezentati curn se joacă cu paseri care le 
erau dragi şi, în spefă, cu porumbeii cari, prin figura lor n1lădioasă, 
gingaşă, apoi prin mişcările lor dulci, prin gipsul lor şi prin culoarea 
lor albă, au atras în totdeauna atenfiunea şi simpatiile tuturor, ajungând 
să servească drept &&6pp.~1:et pentru ,toată lu111ea. Astfel îi vedem 
deseori în arta antică jn mâna personajelor aşezate pe sare of age. 

Ne voind să insist asupra porumbelului ca semn al păcii şi 
reconciliatiunii, nici asupra importantei lui în n1edicină, nici asupra 
porumbelului mesajer 2), fin să" an1intesc că porun1beii joacă un rol 
important în Dodona în slujba lui Joe, apoi şi în Libia. Ca ani1nal 
favorit al Afroditei, porun1belul primeşte o se1nnificafie amoroasă şi 
trece ca atributul cel 1nai de seamă al acestei zeite 3

). Această pa=
săre foarte fecundă ajunge să fie icoana curăţeniei, castităţii, fidelităţii 
şi a fe1ninităfii pe de o parte, a inocenfei şi siinplităţii, a imprudenţii 
şi vanităţii, pe de altă parte. In popor, porun1belul trece drept o pasăre 
speriată, ti1nidă şi fugătoare şi de aici se explică credinţa · şi a po-=
poarelor antice, că cel mort, sau sufletu l celui n1ort se înaltă în fonnă 
de porumbel spre cer. F antezia poporului îşi in1agina cu predilecţie · 
sufletul în forma de porumbel alb. Dar porumbelul trecea în antichi.,., 
tale şi ca pasăre lugubră şi de rău augur 4). 

Care dintre aceste idei a putut să influenţeze populaţia băştinaşă din 
Scytl1ia Minor, pe cel ce a comaudat sarcof a gui găsit în vicus Petrae, 
pe cel cu porumbelul în 1nâna personajului de pe capacul sarcof a.=
gului, sau pe artistul care a executai această con1andă, lucru de 
duzină, este greu.:de precizai. 

Porun1belul ajunge un simbol agreat al sufletului creştinesc şi 
mai ales al celor frecufi în cele eterne, spre a fi recunoscut la urmă 
ca simbol al spiritului sfânt 5). 

Ţinem să arătăm la urmă, că aproape de Slava, la K1silhissar, 

1) Vezi E. Cougny-E. Saglio, la Daremberg - Saglio, Dictionnaire des anti-'" 
quiles grecques el ro mai ns, I, s. v ., bestiae rnansuetae, p. 700, nota 260. 

2) Vezi Aug. Steier, Brieftaubeposl im Altertum, Wiener Blătter fi.ir die 
Freunde der Ântike, VI, 1929, p. 61. 

3) Lenz, Zoologie der Griechen und Romer, p. 315 şi urm. Furtwăngler, la 
Roscher, Ausfi.ihrliches Lexikon der Mythologie der Griechen und Romer, I, s. v. 
Aphrodite, p. 39~ şi 409; Eisele la Roscher, l. c., III. p. l 506, s. v. Pandemos; 
Hofer, la Roscher, I. c., III, 2, s. v. Perisfera, p. 1979; vezi şi Claude Auge .. 
Nouveau Larousse iJlustre, Dict. univ. encycl. III, p. 116. 

4) Vezi Lorentz, I. c„ p. 43. 
0) Vezi Biirkner, Die Religionjn Geschichte und Gegenwart, Ti.ibingen, 1913, 

sp. 649, v. v. Sinnbilder. 
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15 km. de la Babadag, a fost gă·sită inscripţia C I L, III, su ppl. 1, 
7523. Nu este ea oare de provenienţă din Camena? 

Intre localitătile cu inscripţii greceşti publicate, se găseşte la 
Arbore, I. c., p. 183 şi Ceamurli de jos. 

Dintr' o scrisoare a d=lui Gh. Peria nu din 2 August 1934, 
adresată din Babadag d..-lui profesor C. Brătescu, am putut spicui, 
cu permisiunea d..-lui pr9f. Brătescu, următoarele despre Camena şi 
împrejurjme şi despre perspectivele unor săpături ~istematice : 

„ln Camena, în curtea unui locuitor, e un capac de sarcofag 
cu dimensiunile aproximativ de 60/40 cm. 

De asemenea ploile au dat la iveală, pe mar~1nea unui drum 
din sat, 2 chiupuri. 

ln locul unde s'a găsit petroiul cu inscripfia ce s'a adus la 
Muzeu, credem că s' ar mai găsi şi alte antichităţi, dacă s' ar săpa. 

Pe una din rid icăturile din jurul satului se găsesc urme de 
.antichităţi, de asemenea şi în tarlaua locuitorului Pantdimon din Ca: 
mena. Tot în pădurea Camenii e şi şoseaua romană ce lega Ulmetum 
cu lbida de la Slava, pe care am vizitat..-o şi care prezintă mare 
interes când urci un deal, ultimul spre cetate". 

T. Sauciuc,,.Săveanu 
Profesor de istorie anii că la U niversilalea din Cernăuti 

00000000000. 

• 0 00000000°• 

www.ziuaconstan1a.1o 

J 



' 

NOTĂ SUPLIMENTARĂ 

La articolul f.lostru „ O stelă funerară" din această revistă am 
ilVea de adăogat cu privire la nurnele 'Axo>..(v.1J, inscripfii!e din A1nasia 
şi Suflar publicate de Kalinka, Jahreshefte des osterr. arch. Inst., 
Beiblatt XXVIII, 1933, sp. 73, nr. 21, r. le, sp. 85, nr. 47, r. 3, 
sp. 110, nr. 90, r. 2. Vezi la Kallinka, I. c., sp. 66, nr. 13, r. 8, şi 
Aqui!a = 'Ax6X!t sau 'A;,.oU,a:. 

Cu privire la subiectul mânilor ridicate cu pal mele deschise, d.-1 
L Nestor îmi atrage atentia asupra figurilor de bronz publicate la 
Alexis A. Zakharov, Material for the ·archaeology of the Caucasus 
anthropon1orphic bronce statuettes, Annalium 1nusei arch. sub no: 
1nine E.r. Majewski, Societatis scientiarun1 Varsoviensis dictorum 
Swialowjf, voi. XIV (1930/31) şi voi. XV ( 1932/33), Varsovia 1933 
(dedica fie pentru congr. hlst. din 21-28 August1 t 933), p. 65 uu. ; 
p. ,6, fig. 56 ; p. 80, fig. r t ; p. 81, fig. ,2- ,8 ; p. 83, fig. 79 
ş i 80 . 

Walter Schmid, Die Fiirstengrăber von Klein.:Glein in Steier.-
1nark, Praehistor. Zeitschrift, XXIV, 1933, p. 219 şi 281 cu fig. 
27 a, b, vorbeşte de ;, Hândepaare in Grăbern ", care se găsesc.- ln 
morminte, de o parte şi de cea laltă a celui inhumat In K!ein.-Glein şi 
Lusoi din A.readia ( vezi Reichel ş i Wi!h1dm, Das Heiligtum der Artemis 
iu Lusoi, Jahreshefte des osterr. arch. Inst. IV, 48, fig. 6 I şi 62) se 
găseşte numai mâna stânga, în P raeneste, .cea dreaptă. :t'i.Iaterialul cu 
privire la aceste „Abwehrhănde", {:are sânt acasă ln regiunea Me ... 
d iteraneană şi se încetăfenesc, ln secolele c şi 6, ln Italia, este bine 
adunat la M. Meyer, Apulien, p. 92 uu. Literatura se găseşte la 
W. Schmid, I. c. p., 281, notele 57-6_1. 

Despre aceste figuri vezi şi Hoernes.: Mengin, U rgeschichte det 
bi~enden Kunst in Europa, ed. 3. 1925, p. 53, fig. 1- 3. 

W. La Baume, Zur Ab\vehrdeutung cler Gesichtsurnet), Prae.
hist, Zeitschrift XXIV, 1933, p. 299 u, atinge şi problerna mânilor 
ridicate, sculptate pe rnonurnente le sepulcrale. 

' Fi!o\"Q, Die archaische Nekropo!e von Trebenischte am Ochrida.,,. 
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See, Berlin-Leipzig 1927, publică, p. 4, fig. 3, un fel de 1n~nuşi 

de foaie de aur, găsită în mormântul nr. 1. Mănuşa cu inel nu .ire 
semnificaţia palmelor deschise, ci .serveşte drept podoabă. Vezi Filcrw, 
I. c., pi. II, fig. 1. 

Textul inscripfiei latine din Camena, jud. Tulcea, public,ilfă în 
~ceastă revistă este urn1ătorul : 

Q(uodj B(onun1) Fausl(un1) F(elix) 

Vicanf Petrenses qui f[ ece]runt 
causa salutis corporis s~i baline( um) pc;1[rcum. Oujt;,d opus 
effectu(m) magisterio anni Nymphidi Maxim[i cum] questori.;" 
bu~ viei Ulpio Romano et Cassio Primitivo curam a[gentibus] T[it]i0 

Maximo s(uo) s(umptu) et Aelio Iulio . 
• 

Lipsind din Cernăuţi nu am putut să fac corectura articolului 
cu această inscripţie din Camena. Din motive de ordin tehnic nu 
pot ~ă repar decât unele din multele greşeli care s' au strecurat : 

Pagina 3, rândul 25: o în loc de îl; r. 27: la ff ece]r, sub 
litera f trebue pus un punct, la fel şi în r. 29, la f[ ece ]runt. 

P. 4, r. 4: al în loc de a; r. 24 citeşte „între „i" ~i „c" ; 
r. 26, citeşte „ între cuvintele Primitivo si curam". 

Pagina 4, rândul 34 : litera M care să cuprindă doi ]\ şi 3ă 
arate ama, nu este bine arătată prin AA ; p. 4. nota 2,. r. 1 citeşte 
,,ca şi mai ales la cuvintele". 

P. 8, nota 2, r. 1 este de citit „fiecare", p. 14, r. 30/31 : da= 
tele; nota 3, r. 1 : Reichsl,.riegsministeriums. 

P. 17, r. 19: după cuvintele „de sarcofag", se vor adăoga 
cuvintele „sau poate de relief". P. 19, T. 26, dt:1pă „sarcofagul" este 
de adăogat „sau relieful" ; la fel şi în r. 27 /28, după cuvântul ,,~ar.:-

• 
cofagului" unnează „sau din relief". 

'f. Sauciuc#Săveanu . 

• 
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DESPARŢIRE 

E gala trenul de plecare 
.5i 'n clipa care.:a mai rămas, 
Necunoscând inlăcrărnare 
Tu chemi albastra depărtare 
Cu ultimul adio 'n glas . 

• ;ii dragul râu, grădina mică, 
Peronul - Jump de poveşti -
In nepăsarea.:fi fără frică 
De.:acum, frumoasa rnea amică, 
[Tilării vrei să le jertfeşti. 

Uitării sarbede şi grele 
ln caie:al visurilor stol, 
Pribeag popor de rândunele 
Sub cer prevestitor de rele, 
Zadarnic ar mai da ocol. 

Şî sim/i cum sufletul ifi creşte 
Cum toate gânduril~:fi curg 
Spre alie zări. . . Ce nebuneşte 
Privirile îţi stăpâneşte 

Grăbitul1 vânătul amurg! 

Te duci . . . O floare aruncată, 
Un semii, un zâmbet, un cuvânt . . . 
• 5; 'n inirna:mi îndurerată 
.4.pune:o dragosfe curată 
.5i moare:al binelui avânt. 

.,ooooooq(jjo~ 

'>o~~oooc-c>0
' 

V . Lăiniceanu 

,.Analelt Dobrogei", XV. 
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CEL DIN URMĂ VIS 

/n amurgul la-infc 

ii nemărginiL 
J n amurgul lainic 

Jndrumal-am Cl'ein.ic 

Visul meu cerni~. 

La ţerees~re mică, 
Sub ~ireşii r.'3nd, 

La ţereaslra mic~ 

Îremurând de ţrică 
Să-l auzl bălând. 

~ă-l -auzi cum chtemă 
s~f'ăba~â nd livezi, 

$ă-l auzi cum chie mă 
Dl'um de neagră leamă 
Larg să-i lum in '=Zi. 

ii să-l leg i aripa, 

Rănile să-i legi, 

il să-i legl aripa, 

Să-i aduni risipe 

$lrăluclrl 
1

n~regL 

-

Căci sub grea povară 
Cum de soarlă-t scris, 

Căci sub grea povară 
~i~va 'n noaplea clară 
Cel dtn urmă vis. 

00
aoooaooc,

134 
0ooooeto6oo0 \) 
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DESCOPERIRI ARf-IEOLOGICE IN 
CONSTAN'l'A şi MONUMENTE ANTICE INEDITE . 

DIN MUZEUL REGIONAL Al„ DOBROGEI 
MORMÂNTUL DIN B.,.DUL INDEPENDENŢEI 

In luna Iulie s' a executat un c,1 nai dealungul B„d~1Jui Indepen„ 
<lentei din Constanţa pentru instalarea cablului telefonic. In dreptul 
casei cu No. 20 canalul a căzut drept pe-. coltul unui sarcofag (fig. 1 ). 

4 

• 

Fig. l Foto C. Brălcsc11 

Coborând în canal şi exan1inând 1nalul în care se afla sarcofagul, 
am observat . că păn1â11tul in jurul lui e. 1nai afânat, fiind perfect vi: 
zibilă lin1ita lui vcrtic;ilă f,1ţă de părnântlll sanătos. ceeace însernnează 
că sarcofagul a fost aşezat în groapă . Groapa are o lărgirne de 2.70 111, 
însă în partea de Nord a sarcofagului se întinde 111..1n1ai 0.30 111. pe 
când în pc.1rtea de Sud l 1n., cceace iarăşi dela început a fost un 
indiciu că in această parte trebuia să se n1ai găsească ceva. 

www_zwaconstanla.ro 
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In adevăr, scofând din groapă tot pătnântul umplutură, au ieşii 
la iveală două sarcofagii - cel dinspre Sud cu mult n1ai n1ic (fig. 2). 
A1nbele sunt din calcar sarmatic conquilifer, după detern,inarea d,dui 
Prof. C. ~rătescu, şi sunt a$ezate cu lungimea pe direcfia E . .:-V. 
Cel dinspre Nord - adică cel mare - e construit din lespezi de 
peatră - arca, fără fund, din patru lespezi, groase de câte 0.20 1n., 
bine conexate între ele şi, la colturi pe dinăuntru, lipite cu mortar, 
iar capacul din două lespezi plate, groase de 0.32 rn., dintre care cea 
dela capătul dinspre V est s'a găsii deplasată. Ace;:istă deplasare a 
avut loc, probabil, când s' a instalat conducta de apă, care trece chiar 
pe lângă acest capăt al sarcofagulHi şi, atunci desigur, s'a prădat şi 

Fig. 2 Foto C. Brătcscu 

confinutul sarcofagului, din care nu s'a mai găsit acum decât câteva 
oase şi ,bucăti din scândurile cosciugului. Dimensiunile acestui sar: 
cofag în inferior sunt: lungimea 2.1 O n,!, lărgimea 1.1 O m., înăl: 
fi111ea 0.95 n1. 

Sarcofagul cel mic e aşezat exact lângă cel mare, însă capătul 
lui d!nspre Est iese în această parfe cu 0.50 m. fată de capătul sar= 
cofagului mare. E lung de 1.50 1n., lat de 0.68 m., înalt - împreună 
cu capacul - de 0,77 m. Grosin1ea capacuh,ti ~ de 0.27 m., iar gro" 
simea perefilor arcei de 0.13. Arca e săpată într'un singur bloc de 
piatră - nu e din lespezi ca la cel mare - , capacul la fel şi are fata 
exterioară plană, iar cea interioară scobită pufin în ·formă de acoperiş. 
In interior, după ridicarea capacului, am constatat că nimic din con"' 
finut nu era atins. Cu cea mai n1are precautie, ca să nu se cli11# 
tească ceva dela locul lui, l:am scos din groapă şi 1..-am transportat 
la muzeu. 

Defunctul, un copil a cărui lungime ajunge la c. 1 . m. şi ale 
cărui oase sunt aproape complet măcinate, e aşezat cu capul spre 
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Est. Pe laturi şi dedesubt se p4strează încă scândurile cosciugului, 
desfăcute, iar cuele căzute jos. In1brăcămintea e putrezită, însă, ici 
colo, în acest putregai se mai disiinge tesătura stofei. Incăltămintea 
se păstrează n:iai bine, însă scorojită şi nu sufere să· fie atinsă. Sunt, 
anume, un fel de pantofi cu baretă deasupra, din piele neagră, în, 
întregime, ~i tălpile. 

Inventarul se con1pune din urn1ătoarele obiecte (fig. 3) : 
1. La picioarele niortulu~1 în stânga, o ulcică cu n1ănuşă, înaltă 

Fig. 3 

0.10 m., largă la gură 0.075 m. (diametrul) iar la pânt~c e 0.095 m 
In ea bucăţi de lemn arse la capătul d inăuntru, servind desigur pentru 
ars tămâia. 

2. Lângă ulcică o sticlută complet. sfă1:âmată, probabil prin că.:: 
derea vreunui cui dela cosciug după putrezirea lemnului. 

3. In dreapta, fot la picioare, o stic1ută 1n formă de biberon, 
înaltă 0.08 m.; iar lângă ea o altă sticluţă sfărâmată complet ca şi 
cea din dreapta. 

4. In dreptul şoldurilor, în partea stângă, patru tăblite de lemn, 
fin lucrate, lungi de câte 0.133 m., late de 0.055 ni., cu.o ramă de 
jur împrejur groasă de 3 mm. şi l.:1 tă de 5 mm. şi la un capăt cu 
o proeminentă. Pe marginea stângă, având proeminenta sus, fiecare 
tăbliţă are c'âte două găurcle, aşezate spre capete. Sub aceste tă,., 
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bliţe o cutiuţă, tot de lemn, cu aceeaşi lungitne şi lăţime, iar pe• 
refii, în e.,-xterior, luctafi, ca şi când ar fi cinci tăbliţe suprapuse. Ca„ 
pacul se trage într'o parte alunecând prinfr'un şanf săpat în perefi, 
întoctnai ca 1a penarele şcolarilor de azi, şi în această parfe cutia are 
aceeaşi proeminentă ca şi tăbliţele In inferior un praf gălbui şi tes;, 
fur{ din ceva putrecî, imposibil de determinat. 

Fără îndoiaiă că tăblitele sunt acele fabellae cerafae întrebu.= 
fnfale în anfichifate, mai ales de şcolarii începători (vezi "Daremberg 
Sag1io1 D1'ct. des. a-ni. s. v., \!_, p. 1 sqq). Ele formau un codic11l1.1s-
g1.1adruple:x, în cazul nosfru - fiind 1egafe probabll cu câte o sfori.:r 
cică - acum putrezită - prin cele două găuri de pe marginea stângă. 
Cutiuta îndeplinea desigur acelaş rol cn şi penarul nostru de azi. Pe 
făbliţe n 'am consiatat nimic scris, dar pqate să nu fi fost scrise, întrucât 
erau aşezate acolo ca să fie_ utilizate, de scolarul defunct, in viata de 
dincolo şi deci trebuiau s~ fie Jăsafe pregătite pentru scris. 

In afară de itnporfanta a1:1tiquarică, acest material didaciic1 găsit 
în sarcofagul nostru, mai are o deosebită importantă prin aceea că e 
un indiciu sigur că în Torni şi, desiiur, în întreaga regiune dobro..
geană, e.,-xista în vrernea romană o organizare şcolară. 

5. La piept o monetă romană - bronz n1ijlociu - găurită la 
n1ijloc1 desigur pentru a fi legată la rnână sau la gât Reversul e 
complet descompus, nu se mai poate. ·distinge nilnic. f>e Avers se 
distinge chipul împăratului cu batbă mică, cu coroan-ă pe ca_p şi pri..,. 
vind spre dreapta. Din 1egendă nu se distinge clar d€câf A. Vli (ustus) 
în dreapta, iar în stânga fragmete de, liiţre, mai multe, însă numai 
două ar putea fi cetite cu proba bilifate A.N. Cred, tofu şi. şi după 
trăsăturile figurii împăratului, că e vorba de. I-Iadrian sau Antonin 
Piu!. Aşa dar, privitor la datare, putem atribui actst n)ormânt epocii 
de după Anfooin, aproximativ a doua jurnzitafe a sec. II d. Cr. 

In sfârşit, prezenta acestui rnormânt pe B ... dul Independei~ţei 
obligă la o constatare în viitor, du!)ă descoperirile ce se vor mai face, 
dacă în acest loc, în anfichifate, a fost un cin1Hir sau un drurn, de.,, 
alungul căruia, ca de obiceiu, la ieşirea din oraş, erau înşirate mor: 
minfele. 

Deocam,dată, finând seamă că dealungul canalului ex'ecufaf de 
P. T. T. au mai apărut oase din schelete omeneşJi, ba chiar, la 
mică distantă de sarcofagii, spre Nord, şi un mormânf sirnplu, având 
deasupra scheletului numai un acoperiş de figle, iar mai depar1e, în 
dreptul casei cu No. 160, descope.rindu.,,se şi un fragrnent dintr' un 
monurnent funerar,, după cum vom vedea n1ai depade, credem că 
frebue să fi existat un drum în această directie, · I 

1"10NUMENTE INEDITE DIN MUZEUL l~EGIONAL 
AL DOBROGEI 

1. MONUMENTE EPlGRAFlCE 

t. Două fragmente din1r'o stelă funerară, de calcar, găsite la 
Cernavodă, cu ocazia unor săpături. in curfea gimnaziului, No. inv. 
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121 A şi B. Fragmentul A cuprinde câmpul 1nscripfiei (fig. 5), iar 
B câmpul reliefului (fig, 4). Anrândouă au aproape aceleaşi dimen.:f 
siuni : lăţimea. 0.93 m., arosin1ea 0.28 m., l1umai înă lt in1ea diferi tă~ 
0.73 m. A ş1 0.98 m . .I:). · 

Fig. 4 Folo C . .8răifSCU 

Ambele câmpud sunf încadrate pe margini de o ram] 1n care 
aleargă vrejul de ederă şi suni despărfite de un brâu, în care aleargă 
acelaj vrej, stîlizat însă în forn1a undei etrusce. In câmpul reliefului 
figurează o coroană de frunze legată sus cu laenia, iar în cele patru 
colturi câte o rozetă cu patru petale, Sus se tennină cu un fronton 
in relief, în al cătlui câ111pe reprezentat un disc cu câte o rozetă cu şase pe-=" 
tale de o parte şi de alfa. 

lt1scripţia cuprinde , 
râ1:1durL Literile, înalte 
de 6,5 cm. au un duct re=
gulatşi sunt îngl'ijitsăpale 

Cetim ~ 

t 

D(is) [M(anibus)] } } 
C. Valerius 
Germanus 
vix(il) an(nos) LXXVIII 
C. Val(erius) Valens 
b(en~ficiaâus) l~g(ati) 
le(gionis)Xl C'l(audiae) 
fi!ius pairi . .. 

Fig. 5 Foi<> C. Bcif<:$Cl< 
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In r. 21 înfr,e liierile E şî R s'au gravat cele două lrfefe IV 
din ietminafie, cu mult mai mici, iar S, fot mic, .la sfârşit după R. 
Probabil esfe o eorijare a lapicidului. In r. 31 M ligat cu A ; în r. 
4, A Jigaf cu N; în r. 5, V ligaf cu A şi L şi în genfiliciu ·şi în 
cognomen; în r. 61 L ligat cu E ; în r. · 7, F liga1 cu L L cu I $i .. 
R cu I. L.a sfârşii se pare că 1nai era un rând1 cuprinzând desigur 
unul diI'I elemeniele accesorii obişnuiie în inscripjiile funerare. 

E de remarcat în această inscripfie numele persoanelor amin...
fite, curaf romane. Avem de-=-a face, probabil, cu o familie de co"" 
lonişfi romani sfabiliti în împrejurin1ile Cernavodei d,e azi, în vreun 
sai, sau poate chiar in Axiopolis, Hinogul de azi, la c. 2 Km. spre 
Sud de Cernavoda. 

Mormântul era aşezat, probabil, pe marginea drumului care 
venea dela A?('.iopolis, p.e malul Dunărej. spre Nord1 căfre Seimenii 
Mari (vezi Gr. Florescu, Noi descoperiri arh. la S,::hneniî Mari„ 
Bul. Corn. Mon. Ist. 1934, p. Ş8 sqq).• 

După resfui;tle găsife - ln afară de stelă şi un colt din capacul 
unui sarcofag1 din acelaş maierial, frumos lucrai (vezi mai deparie}
familia defunctului avea, fară îndoială, o stare materială înfloritoare. 

Privifor la dafă, după forma liferilor şi tehnica reliefurilor, pufem 
atribui acest monument epocii Â1ifoninilor, după Hadrian, dacă tlnem 
seamă de faptul că C. Valerius Valens, localnic, face serviciu mi..
lifar în leg. X1 CJ., şi e.a localnică, ceeace nu se întâmplă decât în 
urma reformei lui Hadrian, prin care se introduce, în armată, recru,,. 
tarea loca lă. 

_ 2. Stelă funerară, de calcar, găsită în Constanta, sfr. Carol 
( vis,,.a:vis de magazinul Şapira, deci ln inferiorul oraşului anfic; ceeace 
ît1semnează că monun,enful a fost adus aci în epocă mai târzie spre 
a fi ufilizaf ca material de consfructie), No. inv. 25. Inălţimea 1.12 m.,
lătimea 0.50 m., grosimea 0.12 m. Col!ul de sus din dreapie erupt. 
(Fig. 6). 

Fata stelei e împărfifă în două câmpuri : al înscripfiei şi al 
reliefului. Câmpul inscrip!iei, mai mare, e încadrat pe margini de 
două coloane cu capi.tele din frunze stilizate. Pe coloane se sprijină o 
niş:ă arcujtă sus. În coltud, deasupra pişei ,....... desigur şi în coiful 
din dreapfa, d1sfrus - câfe o rozetă cu cinci petale. Capătul superior 
al stelei. se curbează în sus, urmând„ linia. nişeiJ Dacă . î~1 vârf avea 
ceva, nu se poate .constata, peaira fund d1sfrusa. ln nişa sunf repre'°' 
zenfafe în relief porfrefele a frei persoane: faiă l în sfâ11ga: mama în 
dreapta şi o fetifă la n1ijloi.,. Petrarul a vrut să..-i reprezinte „figură 
întreagă ''i însă, din lipsă de spajiu, a trebuit să scudeze pe cei mai 
înalfi. Astfel, tatăl e reprezentai pân~ la genunchi, n1an1a. pâJ1ă aproape 
de gleznă şi numai fefi fa e cu figura întreagă. 1'afăf e fără barbă şi 
fără musfăţL E îmbrăcai cu o tunică cu mâneci strâmte, iar pe 
deasupra cu o manta .- Sagum ,....... prinsă pe umărul drept cu o 
fibulă. In mâna stângă, adusă la piept, ţine un obiect rotund de 
forma unui fruct, sau mai degrabă pahar- - fiind deteriorai, nu poate 
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fi precizat - iar 1n dreapta, obişnuitul rulou. Mama, cu părul retezai, 
căzându-=-i în jos peste ui:echi - pietănătură ce se întâlneşte pe mor.:: 
mintele din regiunile celtice - e îmbrăcată cu o tunică cu mâneci largiJ 
iar pe deasupra cu o manta a cărei margine superioară li acopere capul. 
Mâna dreaptă o tine pe umărul fetitii, iar cea stângă, adusă în fafă, 
tine un obiect rotund, poate un fruct. Fefiţa, cu aceeaşi pieptănătură, 
însă neacoperită, e îmbrăcată cu o tunică cu .mâneci, strânsă la 
mijloc. In ambele mâni fine câte un obiect, greu de determinat din 
ca uza d eteric r~rii pietre\. · 

Inscripfia cuprinde 9 rânduri. Literi1e au o înălfime neregula tă, 
intre· 3.50-4.50 cm. Şi deasen1eni o caligrafie foarte neglijentă. De 
altfel piatra, fiind foarte fărâmicioasă, s'a ros mult, încât 1îteri1e ·se 
disting cu muHă greutate. Dificultate<! lecturii au mai sporit ... o şi ur..
n1ele de creion făcute de descoperitori în dorinta lor de a afia ce 
spune inscri ptia. · 

Am putut totuşi ceti : ~ 

D(is) {1YJ(anibusJJ 
Aur(elia) San1bafis 
abens ius li 
berorum v ixi 
t ann(os) XXV m(enses) V 
d(ies) 1YI f( elix) anima re 
dedii. ·Cui gem 
ens Vicforinu 
s 1narifus. . . 1 
Ave vale viai[or]../ 

Dedicafia D(is) [M(anibus)] e 
gravată pe brâul care desparte cele 
două câmpuri.Nu se distinge de:"' 
cât iniţiala D din D(is), !n stânga ; 
spre dreapta piatra e roasă mult .. 
La sfârşitul rândului 2 e spaf\u 
pentru o literă şi în rosătura petrei, 
privind cu atenfie, se distinge unna 
unui S. E de remarcat îr'l r. 3 
for,na ~bens în loc de babens, în 
r. 6 forrna anirna in loc de a11i: 
mam ; in r. 9, la sfârşit, câteva 
litere distruse - .probabil era un 
verb sau o expresiune cu întelesul 
de posuil. In tiltin1ul rând mult.e liga: 
!uri, iar ultimele dol:lă litere distruse. 
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Worietb. griecb. fi.igennamen, II, p. 1335). 11 ~ăsîm însă şi între 
numele celiice sub forma Samb:ăfus (vezi A. Holder, Alk;eJtiscber 
Sprachschatz, II, col. 1337, s. v.). Vre.-un raport între îa1.t~C1.~ fri= 
gian şi Samb ... ătus ce!Hc, rămâne de cercetat. Deocamdată e de luai 
in consideraţie, pentru monumentul nostru, faptul că obiceiul de a 
reprezenta pe monumenfe funerare portrete - figură întte1.1gă e .tarac=' 
terisHc regiunilor celtice .. P1eptănătura cdor două feinei de asemeni o 
găsim pe monumentel,e din aceleaşi regiuni. 

Penfn1 datarea monumentului uu avem nic1 un element precis. 
După forma literelor şi ortografie, foarte pro.babil, 3atează din sec. 
llI d. Cr. 

3. Fragment dintr'o stelă fun€rară de marmoră - coltul de sus 
din dn~apia, cu o inică parfe dîn câmJ?.ul inscri p~ei - înalt de O. S1 m. 
lat 0 .2 r n1., gros O, 19 n1., găsit în Constanta, încastxat în zîdul unui 
bazin de apă din curtea locuitorului Leon Eghise din str. I. C. Brătianu. 

După ceeace se păstrează (fig. I'?, fata stelei se împărtea în două 
câmpuri - al inscripfiel şi al reliefului - şi se lermîna sus cu un 
frpnton având o rozet-ă în inferiori în vâ1:f, probabil, o proeminentă; 
iar de o parte şi de alta, după urmele păstrate, acroterii. In cân1eul 
relief ului erau reprezenfale mai n)ulie portrefe.=-bust - poate două. Se 
păstrează cel din dreapta. al unui bărbat, cu barbă, îmbr:ăcaf pe de"' 
desubt c.u o iunică, iar pe_ deasupra cu loga 
prinsă pe umărul drept cu o fibulă. In partea 
dreaptă a pieptului suprafafa c scobită, ·ca să 
poată fi ~pr@zentată în relief mâna lui dreaptă 
apucând de mâner un instrum~nt, sau mai de"' 
grabă un pumnal (?). 

Din lnscripţie se păstrează fragmente din 
5 rânduri. Literile au o îi1ălţime de c. 0,05 m. 
şi sunt cu îngrijire gravate. 

' 
Cetîm: 

JD(is)} .lef(anibus 
... x princeps d(uplioarius) f(rumenlarius) (?) ... 
... i vfxil an(nos) XLJV 
... [f/iiia bene m[erenli} 

. , 
• 

In r. 2 litera X este probabil ·din cog.,,. 
nomenul defunciuh;i, iar la sfârşit, ultima literă, 
după fragmentul păstrat, poate fi un E sau F. 

In r. 3, la sfârşit, fra~mentul de sus din: 
ir'o bară oblică spre dreapta este desigur din 
V. In r. 4, patru litere rupte dela rnijloc, 
sensul lot însă nu poate fi pus la îndoială, 
I L I .C!,,.. Din ultimul rând nu se păstrează de: 

' 
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câf trei fragme11te din partea superioară a trei litere: două verticale şi 
unul rotund, O probabil. 

Privitor la dată, cred c'ar putea fi fixai cu aproximafie în sec. 
III d. Cr. 

M0NU~1ENTE SCULPTURALE 

4. Fragment - bustul fără cap - dinfr' o statuă virilă, de mar.=
moră1 înalt 0.50 m.1 lat între umeri 0.58., .găsit în Constanţa, strada 
Vasile Lupu colt cu str. Bucovinei. No. inv. 13, (fig. 8). 

I . 

I/ 

Fig. 6 lîob C. Brakscu 

· Statua rep!e<.lent.), desigur, un personagiu distins, poafe vreun 
demnitar înalt. Imb1;ăcat cu o tunică pe dedesubt, iar pe deasupra cu 
loga măestrit aranjată tn pliuri, tine mâna stângă l:a piept, sprijin ită 
in pliul legii, iar dreapta ).ăsată în jos, ţinea prohabil un .rulou sau 
un obiecf în legăfură cu calitatea pe tare o avea ca onoraL Lucrare.a 
din epocă bună re-mană - sfârşitul sec. I sau începutul sec. 11 d. Cr. 

5. Fragm~nt dinfr'o statuă femenină, de marmoră - t_orsul dela 
şolduri până ceva mai jos de genuchi - îJ'1alf 0.65 m.~ lat 0 .4T m.; 
gros 0:21 u1., găsit în Constanţa, la Vila Pariano, (fig. 9). Nr. inv. Jjh_ 

Sfă în pozitia de repaos, sprijinindu:se pe piciorul drept. Plâna 
stângă, lăsată în jos pe lângă corp, are pumnul strâns, ca ş1 cânâ ar 
line ceva. Imbrăcămintea e compusă dinfr'un hitoi1 lung fără mâneci 
şi o ma1}fie din e-are un capăi e aruncat peste mâna stângă. 

In dreapta, lipit de piciorul stâng al sta{uei, stă un copilaş,, im-=
btăcaf cu o tunică şi o mantie, al cărei capăt, în dreapfa, e aruncat 

• 
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peste 111âna stângă îndoită dela cot şi adusă în faţă. In pliul forn1at 
de capătul 1nantiei şi cu 1nâna dre.iptă tine nişte fructe. 

Statua era făcută ca să fie aşezată lângă un perete sau într' o 
nişă, pentrucă spatele e plat, nun1ai pliurile mantiei sunt redate 
scben1a!ic. 

S ilvio F erri 
că acest tors ar 

(/lrte ro1nane sul Danubio, 
putea aparţi n e unui grup 

no1a l, p. 104) crede 
asen1ănător cu grupul 

Fig. 9 f .;,I;:, C. Br.ifa:cu 

Mcdeei cu C1;;i d<..,i. fii dd,1 Budapesta (Arch. Epigr. ]Vliffh. XIII, 44). 
ln1potriva acestei păreri ar t1 poziti.:i torsului nostru, pozifie de repaos, 
c.1rc presupune o atitudine liniştită. sau cel ,nult de durere rese1nnată, 
Luai d~grabâ decât o .Hiludin-: agitată. gata să treacă la faptă, cum ar 
fi caiul P1cdcei. - L1i d~-grabă aş apropia tvrsul n<'stru de statua dela 
Cluj (vezi la Fcrn, /oe. cil p. 296, fio·. 386) şi c11nând0uă, mai pro: 
b.lbil, a\'Ca u r.:ilul de st,1tui funciare. R.cpr-:'z.'.:'.ntarca copilului alătur' 
p0.1te ar trebui pusă 1n kgltur.1 cu ac.::l ius libcrorurn care, desigur, 
în pr'-"""incie era tnai 1nult apn::ciat. 

Lucrare bunl din cp1.'c.a i1npcrială, sec. I-II d. Cr. 
c. PlacJ de 1nannorl, înaltă 0.81 111., lată 0.45 n1., groasă 

0.20 n1., gJsitl în Con:st1nf.l. N". inv. 111 (tig. 10). 
Fata "> lucr.ată in fornt.1 d~ nişă urcpîltnghiulară, incadr:1tă, d 

o parte şi de <1lta, de dl.'i pil.astri, pc fata cJr0ra .1k:.Jrgă vrejul d 
• 
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vită de vie cu frunze şi struguri şi care, sus, sprijină un fronton cu 
acroterii de palmete în formă de $, de o parte şi de alta, şi o proe.: 
minentă în vârf, iar in interior o roZ:etă. In nî.şă e reprezentat, în te~ 
lief înalt, Dionysos, în pozitia de repaos, având numai pielea de pan ... 
!eră vafâr,~ată de un1ă:ul dr.ept, cu frunze de .vită şi s!r.ugY.ri îmyletiti 
1n par, din care doua şuviţe cad peste u1nen. In mana 11reapta tine 

Fig. l O Folo C. Briil<?Scu 

un vas - Kantharos - din care varsă, iar stânga e ridicată lateral
piatra fiind deteriorată nu se poate vedea dacă finea ceva. In partea 
stâng'ă stă pantera cu capul ridicat spre el ; în cea dreaptă zeul Pan 
ridică cu dreapta un obiect spre gură - poai<H'l-aiul r. ... tar în stânga, 
.lăsată în jos, ţinea un obiect, iarăşi deteriorat. ' 

După tehnica înfrebuinţaiă şi formele clasicizante, lucrarea este 
desigur o im1tatie după vreun model răspândit în provincie şi ar putea 
fi datată în sec, II d. Cr. 

7: Placă de calcar, înaltă 0.52 m, lată o.50m, groasă 0.18m., 
găsită in Constanţa, No. inv. 5. Intr'un câmp adâncit, cu o ramă 
simplă, e reprezentat Dionysos în aceeaşi atitudine ca în No. prece
dent. Pielea de animal e atârnată pe un1ărul stâng ; cu dreapta 
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varsă din kantharos, iar cu stânga tine fhirsu l. In stânga ltri un vrej 
de vită cu struguri, iar jos pantera. La dreapta relieful continua, 
însă placa în această _parfe e deteriorată. Ca dată, aparfine fără în=-

' doială fot sec. II d. Cr. 
8. F ragmenf dlntr'o placă de marmoră, cu relief, înalt 0.33 m, 

lat 0.52 m, gros 0.11 ·m, găsjt în Consfaufa, B ..-dul lndepende11fei 1 QO, 
No. inv. 48 (fig . 1 l ). l ntr' o nişă limitată de doi pîlasfri pe cari se spri..
jină 0 arcadă, e reprezentat · în relief câJărefttl trac, alergând spre 
dreapta, în1brăcat în tunică înci nsă la mijîoc ş i cu manHa fluturând 
în \{ânL In mâna dreapJă ridicată în sus fine un obiect scurt - pro= 
ba bi1 o parte din lance, restul fiind pictat _:, gata să isbească mis.:
freful ce vine spre el şi pe care=! intâmpină un câine. L.ângă pilastrul 

Fig. 11 Fol6 C. Brălcscu 

din dreapta e obişnuitul pom et~ şarpele încolăcit pe el. Mai la dreapta, 
dincolo de pilastru, probabil într'o nişă asemănătoare, acun1 distrusă, 
e reprezentată Cibele s.tând pe tronul ei între cei doi lei. 

E probabil că acest fragn1enf făcea parte dintr'un monument 
funerar şi s'ar putea data în sec. II d. C r. Cu privire la locul unde 
a fost gjsii, vezi cele spuse mai sus cu privire la sarcofagul din 
B"'dul Independenlii. 

9. Pla{:ă de marmoră cu scena mithraică în relief - exzvofo -
lungă 0.31 m, înaltă 0 .30 m, groasă 0.40 m, spartă în două şi lig= 
sindu.:i din rnarginea stângă o bună parte, găsită de d:I arhitect G. 
-~ndricscu în Constanta, pe terenul căitor ferate, lângă gară, sir. Carol 
şi dârt1îfă muzeului. No. lnv. 184 (fig. 12). 

~Iithra, in costiunul frigian, îngenunchind pe taurul lrântil la 
pământ, ii apucă cu stânga de nări, iar cu dreapta Îl înfige pumnalul 
în gruu1a-z. Câinl.."le, tovarăşul credincios al lui ~ Iitlua, se repede din 
fată sâ anghilă picăturile de sâ11ge. Lângă câine unul din cei doi da: 
dophori, cu torta aprinsă ridicată · în stlS - desigur că de €ealallă 
parte ~ actun distrusă - era cdfalt dadophor cu torta lăsată în ios. 
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Mai sus - tot în dreapta - figura Lunei - de -cei:ilaltă parfe - dis~ 
trusă ~era desigur a Soarelui. Dtasupra lui Mifhra se observă ghia"" 
rele şi capul corbului, mesagerul soarelui, care aduce ordinul de uci: 
dete a taurului. 

Desigur că în Torni, ca port la mare, cultul lui Mithra s'a 
răsţândH de vreme, încâf trebue să fi existat aci nu numai eX?voto, 
ci chiar temple. 

10. Fragment dintr'un capac de sarcofag, de calcar, înalt 0.62 n1, 
lat, ceeace se păstrează, O.Se m, la tura superioară a frontonului 0.85 m, 

• 

• 
Fig. 12 

lungimea păstrată 0.85, găsit la Cernavodă î1npreună cu stela lui 
Valerius Germanus (vezi mai sus No. l), căruia desigur ii apartinea 
şi sarcofagul, fiind din acelaş material ca şi stela şi prezentând ase.::
mănări şi în tehnica reliefului, în special vrejul de iederă stilizat în 
formă de undă efruscă. No. inv. 122 (fig. 13). 

In fronton e reprezentat capul Meduzei cu aripi şi şerpi îno..
dati în păr. Caracteristice însă la frag ,nenful nostru sunt acroreriile, 
în formă de sfert de elipsă, decorate cu a cant şi palmete în relief şi 
cele două !,duri în pantă în formă de acoperiş ctt tigle (vezi la C. 
Brătescu, .'3arcofagul cu simboluri din Cons/an/a p. 36 A. A.ziz, 
Notice). Această caracteristică îl aşeai,ă în grupul sacrofagului cu 
simboluri din Constanta. 

Ornamentarea fetelor acroterii!o r e de o compozltie simplă, clară 
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şi armonio~să. Din c0}tul acroterei răsare o tufă de acant, din care 
tulpina se ridică în ~us pe linia coltului, tenninân'du~se probabil cu 
.o floare, acum distrusă, ,Jar dou.ă frunze bogate !}e revarsă una într'o 
parle şi una în alta, urmând \mita de jos a c?lor două f~te. Din 
-coifurile latetale se ridică alte două tulpini tern1ina~e fiecare cu câte 

Fig. 13 Foio C. B rruc$Cu 

o serie de 4 şl 5 palmete, a căror linie în formă de S pozitiv pe o 
fată şi Î'ntors Re cealaltă e în ~erfedă armonie cu rotunzimea acroterei. 

Carnozitatea frunzelor şi simplitatea clară a desenului justifică 
datarea monumentului în prima .jumătate a sec. II d. Cr, 

Gr. Florescu 
Conferenjiar la Facultatea de litere din Bucureşti 

• 
• 

• 

• 
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POARTA ŞCOLII 

Pământul de veacuri fn haos svârlif, 
Sburând alerga după soare> 
Când eu, un copil, îl credeam nedintlf, 
Un şes mărginit de o iare. 

Dar mama, pe toamnă, când frunzele cad 
Şi visu I se spu lberă' n fue, 
Deschise o poartă străveche de brad, 
Ducând într'o sumbr-ă c:lădîre. 

Doi ochi rnă priviră, adânc fulgerând; 
Doi ochi mir:arălară abisul I 
Vâd globul> o piatră în haos sburând. 
De:afun:ci, mi.:am pierdui paradisul! 

Căci astăzi> când zorii mă Fură din vis 
Şi razele:-mi, bat în perdele, 
E doar ca să.;::mi spună cli sbor prin abis, 
Un sirop de pământ printre stele. 

Grigore Sălceanu 

.,Analelţ; Dol1rogei" , ,Y\''.. 
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C0Jv1TES$E DE NOAitLES 

., 

AMINTIREA STRĂBUNILOR 

Văzui lumiha zilei într'un pământ, latin, 
Ia r visl:11 rni s'a lese cântar.e pastor,ală -
Şi-am fost aşa legată de-o ta ină ane:~strală, 
Să-mi părăses.c hotarul, s.pre altu l să încl in. 

Zare de spirit, Franţa, cu soare de arg int, 
Când ale ta le flacări u.n foc mi 'nfiripară, 
ŞtiLJi că 'n depărtare ş i 'n vis am altâ ţară , 

Ca r.e- mi torsese soa !'Ila cu fus Aeost..enit. 

Tata-mi spunea de•o viaţă bucol ică, mănoasă, 

De 1ntinsurl smălţuite cu 'nalt porumb ş i grâtJ, -
Ml 'nchipuiam prin brazde 'nno:tând până la brâu 
Pe un ţăran şăga lnic cu inimă du ioasă. 

Odat'apoi cântară· ci udat i:iişte viori. 
Aplauda Pa-risul doinfl"i sfâşietoare, -
Chemarea lol" mânâ pe căi rătăcitoare, 
Pe care ochi-ml dornic i sorbeau prelungi fiori. 

lJn lăutar din banda cu-atât de scurt .popas 
Cânta, să mă răpească, d in fluerul lui Pan, 
Şi poate\ că v iaţa-m i cl i ntită 'n veci din p lan, 
De-aeel frehetjc cântec leg .ată a rămas ... 

~i-apoi, copi'lă încă, am mers, l:)arcâ fu azi, 
În ţara aurită, vorbareaţă, naivă ... 
Îmi amintesc de zi le - zori purpurii în stivă, 
De goi copi i, de vite, de alb i pereţi, de br.azi . 

Aci palate, teinple, morminte se lvlr~. 
Qin care ăl meu suf let neştLutor - plecase .•. 
Din care vremuri oare, columbe, se păstl"ase 
Curata gângurire, ce zei-mi dăru i ră? 
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T~rziu în Michelet, cu dragoste încinse, 
Cetăţi, eroi, legi, patimi găs i ndu-le î11 bloc 
M'am închinat la vatra ·de-apurure cu foc, 
Ce Roma în roire la naţ i i dăru ise. 

Azi laudă s'aduce spre părinteasca ţară, 
Pe care munca, lupta şi artele-o 'nnăiţară, 
Prin vocea către Fra n ţa etern ă închinată, 
Ce ·salutând ferice şi lirice 'mblnări, 
f m i scrise, slăvind lutul originarei zări; 
• Tu ne..-ai sosit de-acolo, p.recum Ronsard al'clatăl" 1) . 

Traducere de D . . Stoicescu. 

I 

Cu::a/ jertfei dor îngemănai cu chinul, 
Uitând de"'avutu' n urma lui rămas, 
Un trup 'şi"'un gând din al plecărei ceas, 
Pe asprul drum zoreşte pelerinul. 

Şi zi de zi, poruncilor, destinul, 
li poartă' n sârg istovi forul pas 
Spre sfâniul loc de tihnă şi popas, 
Miraj .ce'n piept îi năbuşe suspinul. 

Şi cum sub focul soarelui de vară 
Se misfue' n a nerăbdărei pară 
Atras de straniul necunoscut, 

El merge 'ntins, nepăsător şi mul, 
Că'n lunga cale tristă şi amară 
i'Ju::i cei dinfâ1 nici ulfbnul căzui. 

t 

V. Lăiniceanu 

00000000@00 

00~00000000 

.. 

') Maurice Barres a scris poetei: "Tu ai venit de la Dunăre ca Ronsard" .•. 
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NOAPTE LA ŢARM 

Pe cărări necunoscute din afund de zări cernite 
Sol pribeag în besna nopţiî, sus, luceafăru l răsare, 
Revărsând sfios în haos albe raze ostenite 
Peste-a aQelor adâncă, largă neculremurare. 

Portul doarrne ... nici-o navă li) ngă Î~i'r.rn nu·i ancorată, 
Nici•o vâslă nu s'aude, nic.i•o şoaptă nu se 'ngână, 
fn a linfştei domnie s.ă presimt ca altădată 
Taina dragostel apuse peste mine iar ·stăpână. 

Şi pe când cu paşi 2ăbavn lcl rătăcesc în noaptea tristă 
Fără ţint~. fără vrere, ca o briză 'n la l'g de ape, 
Nu tnai şt i u de-a fost. aevea fluturarea de batistă 

' Ce-al făcut-o 'n amintirea Vreme i cât ne-am fost apr0ape. 

Nu mai ştiu ..• şi sub puterea µnei vrăj i fară de nume 
Ce•şi •îndreaptă căre mine oastea el de umbre &ure, 
Ostenit ca pelerJnul râvnitor de altti lume 
Trupul trudnic ml se p l eacă tihna lutu lui s'o fure. 

ŞI s i mţind atunci tăcer~a cum în sufleiu-mi pătrunde 
Arnuţ ind atâtea dc;,ruri revărsate în cascade 
Peste-a dragoste i ruină unde gândul rnl s'ascunde, 
Vlsul - pasăre r·ăn ită - se roteşte 'n sbor şi cade. 

V. Lăiniceanu . 

... 
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ENIINESCU, INSPIR.A.TUL MARII 
Fantazie, fantazie! Când suntem numai noi singuri, 
Ce ades mă por/i pe_ lacuri şi pe m a re ..•. 

Eminescu 

Constatarea că Eminescu e un poet al mării, dacă nu e nouă, 
are totuşi cev,a din frăgezimea florii care nu şka desvăluit încă lumea 
ei âe parfum, are ceva din inedit. Firea eminesciană, care s' a corn: 
plăcut în singurătatea pădurilor de brad, în liniştea ramurilor de arini 
şi în taina teilor 1niresitori şi care a adus în poezie străludrHe de pe 
lacurile albastre, - a găsit, încă din primele sale. manife·stări lirice, 
în mare, în mediul tnarin, un isvor de inspiratie potrivit cu metafizir 
cianul budist care se afla în Eminescu. 

Eminescu a văzut marea târziu, într'o vreme când era pe de" 
plin format .şi consacrat ca po.et, şi anume cu ocazia călăk,riei pe 
care o face în Italia prin lunile Februarie-Martie 1904; călătoria 
are loc după câteva luni de odihnă într'un sanatoriu din Dobling; în 
apropierea Vienei, unde fusese internat în urma semnelot de neaştep.:
tată nebunie. E de notat, însă, că Sonetul Venet-iei, scris de poet 
în 1884, a fost compus fără ca poeiul să fi văzut _Vene1ia, prin ur"" 
mare când nu cunoştea încă n1area. t• 

Ca poet En1inescu a cunoscut marea, întâi de toate, din lecturile 
sale şi a cunoscut""o, după toate datele pe care le.:-an1 înfâlnit, prin 
intermediul poeziei greceşti antice, în special din Homer, mai pufin 
din lirica laf iry ă. Poezia mării din puetnele ho1nerice., cu precădere 
poez:_ia din Odiseia - care cred că poate fi numită cu subtitlul de 
·,,poema mării" - , a influenf af mult pe poet. Influenta e trădată de 
unele expresii,. de unele con1parafii şi atitudini caracteristice îndeobşte 
lui Homer. T'alazurile m.ăriî sunt negre, P"'isaj lugubru obişnuit poe= 
tului grec, Corăbiile sunt negre - culoare în care apar toate coră"' 
biile la Eminescu - întocn1ai ca nava pe care Agamemnon se ho"' 
tăre.şfe să o lanseze pe mare, însotifă de" jertfe pe altare şi, mai pre"" 
sus de toate, purtând.:oo pe Criseis, luată pe nedrept lui Ahile. De= 
părtările aquafice spre carţ păsările îşi îi tind aripile sunt deasemeni 
negre. ln fata mării, poetul însuşi vine gânditor ca bătrânul Crises, 
când se duce adânc indureraf pe tărmul răsunător de valuri, sau ca 
Ahile în momente de tristefe. In privinţa atitudinii poetului în f aJa 
mării, tot în această epocă de trăire în c;lasiclsm1 l:a înfluentat atitu= 
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di nea filosofului din Poemul Naturii al poetului latin Lucrefiu, Cântul 
11, suave maâ 1nagno, străbătut de gândul că fotul e. caduc pe lume, 
când vede o corabie în ghiarele furtunii, la fel cu atitudinea Ceza-" 
rulur din lmpărat şi Proletar. Pe marea văzută prin luneta in1aginatiei 
sale, după lecft:itile f.icu1e, nu plutesc bărci ori corăbii1 ci „fernave" 
romane, ca în Horaflu, iar vântul nu e altul decât „Eol" din Virgiliu. 

A.şa a văzu.t Emin.escu marea în poezia sa de adolescentă, o· 
mare scoasă din. versuri grece sau latine, allm~ntată ,......, desigur -
de lirica germană clasică. 

Din momentul însă când a cunoscut pe romantici şi, odată cu 
ei, patrunz~d în panteonul filosofiei indice, - marea: a început să,:,şi 
mărească importanţa ei pentru Eminescu şi a devenit treptat, din,r'un 
motiv şecundar, unul principal. Cu prilejul acesta a ·avut loc şi o 
dedublate a mării în: Ocean - de o parte .--- şi Marea propriu zisăk 
de alta, care uneori avea să se a-socieze, prin valurile sale şi prin far"' 
m.ecul de lună, cu lacul - obiectul extazului ro.mantie. Coiicepfia 
budistă se va grefa pe această rtouă materie poe.tică, penffuca să dea 
mării acel confif'luf filosofie pesimist după care ea întruchipează sbu.
cium-ul zad~rnic al lumii şi patima clocotitoare a sufletelor. 

La Eininescu apare deobicei oceanul cu aspect nordic de îngheţ; 
de întinderi glaciale, peste care sunt aşternute candori de zăpadă, de 
dealuri şi cân1pii plutitoare, ca h1 aceste versuri: 

Câmpii şi dealuri de zăpadă 
La nord plutesc.,, 

Ghefarul rece dus de ape . .. 

• 

Sloiurîle de ghiafă - o alfă imagine a oceanului înghef.af; 

Ca iarna cea eternă a nordului polar 
Se'nlînde amorfirea in suflefu"mi a1nar, 
Nimic nu luminează astei pusfiefăfi, 
Doar sloiurile par ca ruine de celăfi 
Plutind ... 

(4~paFi să dai lumina). 

* 
Iar peste 1nii de sloiurj, de valuri repezile, 
O pasăre plureşfe cu aripi ostenite, 

(De câte ori, iubito). 

1n fine, Oceanul înghefat în toată n1ărefia lui spectaculoasa: 

De câte ori, ·iubito} de noi mi.:aduc aminte, 
Oceanul cel de ghia/ă năzare înainte .... 
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Spre deosebire de mare, Oceanul apare personificat în poezia 
eminesciană, în SoneJul Veneţiei, unde Oceanul .- anftcu1 zeu Okeanos 
,_. plânge omeneşte pe canal uri 'moartea iubitei sale: 

Okeanos se plâ'nge pe canaluri, 
El numa 'n veci e'n floare;,ţ finerefn, 
Miresei dulci i::ar da suflarea vief1i. 
lsoeşte 'n ziduri vechi, sunând din valuri. 

In „J\1:itologicale", poemă în care totul ia o înfăţişare bur!escă, 
e amintit în treacăt Oceanul Pacific : 

Groaznic la îmbăiai uraganul - soarele zice -
Nu,:i minune.::a băui jumălşle Oceanul Pacific. 

Oceanul e văzut de Eminescu mai mult sub acest aspect de 
iarnă. Marea însă, cu care Eminescu a identificat nu numai sbu"' 
ciumul ~dern al întregei lumi, ci însăşi existenta sa, a îmbrăcat la el 
un aspect cu mult mai variat. De u11de oceanul apărea numai cu 
priveliştea iernatică, marea avea să fie privită de Eminescu în mai 
toate nuantele ei, dela verdele suprafetei sale până la reflexul negru, 
întunecos şi adânc, alături de străluc;irea argintoasă a plăcilor pe care 
marea le n1işcă şi alături de undele pontice „ boite. cu roşă lumină". 
Dar nu numai nuanfa, coloritul marin, se desprinde din poezia emi.,,. 
nesciană, ci starea însăşi de liniştire a mării, ca Mediterana spre care 
se îndreaptă galbenul Nil (Egipetul), starea de intempestivă răscolire, 
când marea înaltă „ frunfi de valuri", talazuri care turbează tipând, 
alergând şi rostogolindwse. spumegoase, .urlând îngrozitor - cum o de-= 
scrie în tinereasca odă „La Heliade ", pentruca să compare cu ea geniul 
tumultuos al lui Heliaâe Rădulescu, sau în inedita „ Când marea ... ". 

Sublim însă e cântul când fipă şi ia 'n goană 
T a1azurile negre ce turbă, se răstoarnă. 
Şi spumegă ca furii şi urlă '11grozitor. 

(La Heliade). 
* 

Când marea turbează de valuri tmpinsă 
Ş,';,ş-j scutură coama de spume şi vânt . .. 

(Inedită, public, de n. Chendi). 

Plină de farmec este imaginea mării străzevii, pe care Eminescu 
o relevă în mai multe rânduri) arătând toată frumusefea rece al c:ărei 
spectator eşti, când străbati cu pdvirile apa verzue de alge, sau albastră 
de azurul cerului. Tab1oul mării, aşd cum l.:ea pictat Eminescu în ver.: 
surL începe prin a desvălui · splendidul p~isaj dela suprafată, pătrun-= 
zând în faina poetică a primelor straturi de apă: 

Când priveşte oglinda mării 
Vezi în ea 

Ţărmuri verzi şi cerul sărei, 
Nori $i slea ' 
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E o reflecfare a naiurii înconjurăfoare în mare, după care -
imediat - poeful face urmăf oarea supozifîe : 

• 
Un minut dacă fe.:ai pierde 

Tu măcar 
Sub noianul mării verde . .. 

(Inedită, pub1îc. de N. C. Cuza). 

In alf~ versuri apare tocmai această privelişte a mării de sub, 
noian ul apelor, ca în ,1Mofologicale", unde Sc0arel e, personificat, se 
apleacă să împace marea furioasă şl, 

Lin netezeşfe.:ta ei fajă albastră şi.:tadânc S€: a·rafă, 

ln luminoase.le valuri a ei şi sânu"i desmiardă 
Cu toi aurul razelor lui . ... 

Poeful dă şi peisajul de abis al mării, insistă asupra 1ui, poafe 
penfrucă profunzi,mea mării găs·ea o. idenfifafe oarecare cu gândurile, 
cu firea sa. 

Marea, privifă ca dinfr' un clopot de scafandru, se lasă sur.=
prinsă de privirea poetului cu fof adâncul ei negru, morf, rece i 

... tn fundul sălbafec al mării 

------------
In fundul cel umed al mării turbate 
In lumea.:i noptoasă, În sânu"'i de:amar . 

. (Când marea .. .). 

Eminescu vorbeşte de „neagra adâncime" a mării în poemul 
,,Diamant din Nord", sau de „apele mării adânci" în ;,Mito1ogicale", 
arătând ce posedă ,,marea 'n fund" în 1,Egipeful" - penfruca, în 
felul acesfa1 să dea o imagine. oarecun1 perfectă a mării liniştite, dar 
mai ales sbuc;iumafe1 nu numai 1a suprafafă ci chiar în adânc, aşa 
cum plăcea spiritului său juvenil. 

Marea va mai afras pe Eminescu prin frun1usefea cerului re"' 
flectaf în ape, imagine care î1 fermec,;ţ în cel mai inalf grad. Cerul 
0g1indif în mare ! 

Oglinda mării - 1,n1area oglindă a mării" din Sărmanul Dio.e-
nis - cuprinde în ea ca înir' o oglindă magică : stelele, luna, luceafărul. 

Stelele 'n cer 
De,,,asupra mărilor 
Ărd depărfărilor, 
Până ce pier. 

•,t: 
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Oricâte stele ard în inălfime, 
Oricâfe unde.:-aruncă 'n fa/ă;i marea, 
Cu ... a lor lumină şi cu scânteiarea .. , 

(Posfun1ă - Sonet). 
·.\· 

..... o mare de stele. 
(Morfua esf). 

Lună fu1 stăpână.::a mării, pe a lumii bolfă luneci - - - - - - - - - - - _.,,, - · ~ -
1-)esfe câte mii 'de valuri sfăpânirea la străbale, 

Când plufeşfi pe mÎşcăioarea mărilor singurăfate ! 
(Scrisoarea I). 

Şi din neguri, dintre codri, /remurând s' arafă luna : 
Doamna mărilor şi.:-a nopfii ... 

Luna 'n mare îşi aruncă chipul . . . 

* 

Zadarnic apelor sfăpân 
Lumină disc;µ/ zarea. 

(Scrisoarea III). 

(Egipetul). 

(Inedită, public.. de II. Chendi). 

Tu nu mai eşfi in visu,,,mi luceafărul pe mări. 
(Apari să dai lun1ină). 

* 
Privia in zare, cum pe mări 
Răsare (luceafărul) şi sfrăluce . .. 

Dar un luceatar răsării 
Din finiş/ea uitării 

Dă orizon nemărginif 
Singurătăfii măriî. 

- - - - .-- -- - -----------
Când ale apei valuri !tec 
Călătorind spre dânsul ( ... luceafăr) 
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El !remură ca alie dă/i 
In codri fi pe dealuri, 
Călăuzind singurătăf i 
De mişcăfoare valuri. 

(Luceafărul). 

Un astru care l;;a in1presionat deasemenea pe Eminescu, prin 
reflexul său pe apa n1ării· Ş·i în adâncime, e soarele, astru care -
prin lurninozifafea lui, deci prin lipsa lui de taină, de. mistică __, a 
inspirat mai puţin pe romantici şi pesimişti. La En1inescµ îl g-ăsin1 
totuşi ca motiv impresionant, af ât în versuri cât ş·i în proză, ca d. ex. 
în ,,Mitolo,gicale", unde Soarele boeşfe - esfeex:presia lui Eminescu 
- apide n1ădi cu lumină roşie, .în1pacă valurile ş} netezeşte fata 
albastră a mării cu gesturi de unchieş b-lând şi bun, luminând n1a'rea 
cu tot .aurul razelor lui; ·sau ca în ,,Cezara\ w1de ,,soar-ele stăpânea 
cerul şi umplea sâ11ul mărei cu lumină". 

' 
In afară de variatele culori pe care le ia marea poeziei emines" 

ciene, în afara' de feeria nopţilor care işi pleată bolta cu 1 ună, stele 
şi luceferi pe negrul apelor ,--J En1inescu a surprins în vueful n1ării 
înfuriate acel cânt sublin1 al talazurilor negre, îmbinare de muzică 
înaltă şi doliu, iar în liniştea ei acea singurătate mişcătoare, căreia îi 
dă un orizont nemărginit straja luceafărului. Poezia romantică l.:a 
făcut să asculte, cu urechea atentă la mare, daNgăte iluzorii de clopot: 

Din pămânf şi de sub mare s' aud sunete ce cresc. 
Marea 'n fund clopote are, care sună 'n orice noapte. 

* -'(, .y. 

In legă1ură cu marea, am de relevat w1ele motive şi afitudini 
care găsesc la En1inescu o înfelegere deosebită din punctul de ve=
dere al evolufiei în concepfia sa asupra umanului şi w1iversalului. 
Motivul ratei astrale, motivul pasărilor mării, atitudinea omului în 
fata mării, ca individ aparte, şi a orn~nirii ca toturn al exisfenfei 
sbuciun1ate pe pămânr .- iată motivele şi atitudinile înlănţuite de mare, 
de poezja lui Emj11escu. 

Motivul razei pornite din steaua ce frece pe eer spre fundul 
mării, penfruca acolo să strălucească în piatra de mărgăritar, o aflăm 
în poezia inedită „ Când marea ... " : 

Atunci printre nouri, prin vânt şi pri,n unde 
O Ia:tă de a·ur se foarc~ uşer 
,5î 'n fundul sălbatec al mării pălrunde . .. 

Ce caută raza din ·ceruri venîtă . .. ? 
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ln fundul cel umed al ml1rii turbate - .. . ,__ ___________ _ 
Luceşte o sfeauă în piatrfJ schimbată, 

ln mărgc1rilar. 

Raza astrală e comparată cu un amant, comparafie slabă, uşor 
făcută.,. nebine definită, în contrast cu frumusefea motivului. E „ aman,... 
tul căzut dintre stele, ce rece în mare mutea lf. 

Al doilea moti',;'., al pasărilor mării, are o mai mare amploare, 
apărând într'un şir de poezii : ,,,De câte ori, i.ubito", : ,,Nu mă înfe: 
legi'\ ,, Tot mai departe." (inedită), ,,Apari să dai lumină", ,,Cu pân.:r 
iele=-atârnate". lr1 toate poeziile acestea trece în sbor un stol de pa.,, 
sări, afară de poezia „ De· câte ori, iubito II in care apare numai o 

w pasare. 
Motivul _pasărilor, care frec între cer şi mare,. dă prilej pesi.,, 

mistului oin ~minescu să divagheze pe tl::'.ma caducitătii omeneşti. 
Păsările sboal'.ă obosite.; unele cad pradă rnării: oatnenii trecând pdn 
viaţă, istovifi de grijl şi de necazuri, cad în luptă cu eternul sbu;;
cium urnan. 

Un alt 1uotiv, pe care nu l"arn tnenfionaf, deşi prezintă o im: 
porfanjă mare la Emh~escu, este motivul u11delor măr!i care se rotesc 
şi pier. motiv achizifionaf şi desvclfaf ,...... după toate probabilităfile -
sub imperiul budismuluî, a concepfiei budiste despre subsfanfa, meta ... 
fizică a mării. 

Au nu ştii tu ce suntem? Copii nimicniciei, 
Nefericiri zvârlite în brazdele veciei, 
Rotiri strălucitoare a undelor tilbasfre, 
Pândirea noastră spuma nimicniciei noastre, 
!;ir visuri şi .iluzii pe marginea uilc1rii, 
Trec şi se pierd în zare ca paserile mc1rii. 

Dece 'mă i'nfristează 
Că valurile mor, 
Când a/lele urmează 
Rotind în urma lor ? 

•,Ir; 

------ - -
De ce rc'1mân a tâfea 'n veci 
Şi numai omul moare? 

* 

(Nu mă înfelegi)~ 

( Cu pânzele atârnate). 
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Ei (=oamenii) numai doar dLJrează 'n vânt 
Deşerje idealuri, -
Gând valuri află un mormânt, 
Răsar în urmă valuri. 

(Luceafărul). 

Marea, în conceptia lui Buddha1 reprezenta zbuciu1nul on1enesc 
şi totodată vanitatea zbuciu1nului ot11enescJ iar fierberea clocot\foare a 
apelor - e_atin)a sufletelor u1nane. _.\.dică1 tocn1ai ceeace găsin1 la & 
n1inescu. lnfelesul, accepţiunea aceasta f1ouă1 pe care o dă En)inescu 
n1ărlit a î1nprun1utat..-o dela budis1n nuinai penfrucă lă1nurea, preciza 
o atitudine în ,care el găsea toată elepli~afia existentei şi a rostttlui 
nostru în viaţă . 01nul şi 1narea1 două entîtăfi) aşa cun1 !e..-a pus faţă 
în fafă Baudelaire, a111ândouă nepătn,1nse, pline de tnister, oglindin..,. 
du..-se una într'alta1 întelegându:se nu1nai ele în de ele, apar_în poezia 
:eminesciană bine definite. 

A fost o vren1e când Eniinescu era do111inaf, copleşit de pustiu 
......., un fel de plictis, de urât, de spleen baudelerian - , de .ideea rnorfii 
şi de 1nare, cu1n rees-e din poeiiile sale dinaintea anului 1880 şi curn 
se vede rnai bine }ntr'una din acele poezii inedite până la apariţia 
V'Qlumului edilat sub îng{ijirea lui I!arie Chendi. Citez din această 
poezie seinnificativă strofele : 

Zadan;ic apelor stăpân 
Lumină discul zarea, 
Io al fău suflet se J11g§11' 

Pus.iul, moartea, marea. 

* 
O, nu mai crede J.11 minuni 
Pe când fe.=a/u11gă soarfea 
Spre cele frei deşertăciuni ~ 

Pus/iul. 11i area, moar/ea. 

Â rn zis : a fost o vreme cand Eminescu era doininaf de aceste 
trci deşertăcituli, dar E nlinescu a fost don1inat de pustiu, de 1noarte 
.şi de 1n,ue tn tot cursul scurtei sale victi ; a fost insă o vrem{:: când 
cr.1 donriua.t, c-ople;,it rn m.:::d. tiranic de ele, ,. cme care corespunde 
~pocei d..: .1profundar~. de .îtnbăiare spirituală în budi~1n. în mistica 
şi concepti.l pcsituistă a credinfei. c~;e - i se părea. lui Eminescu _, 
dăde.1 rlispunsul ncccsJr :n!rebfuilor pe caTe şi le punea. 1'Iarca ca 
-Simbol al d~~enăciunilor - pJti1ni, dureri psihice şi suferinti fizic~ -
~ arc in po1.-iia budistă i'nf 0cn1ai ca in p~czia enunesciană. Ca un 
Br:1hru.1n, Etnincscu a sft:ăbăhtt ,narea .şi viata cu ochiul, !;'!_,.a ghicii 
C.)ntingenft!\,2, 11.!=-.l lrasaf a~.::n1ănă1lle isbiroar.z. Lun1ea cu ~buciumul, 
n1ar1?a cu \\llurik: şî v ărtejurii~ ci~ on-1~nir<.>a cu idt?alu], ('Cea nul cu 
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profunzitnea de abis. Luceafărul, rece şi nen1uritor, va trebui să se 
nască din eăcal, din 1narea sbuc;:iun1afă a budis,nului, pentru dragostea 
Cătălinei. Cezarul va coborâ din faetonul său di gală pe 1nalul 111ării, 
pentruca 111area să=i arate zădărnicia oricarei prefaceri. Copila de Crai 
va privi dela fereastra dinspre 111are şi se va sin1fi atrasă de fundul 
mării. Corăbii, pasări, speranţ€; vor pleca . să înfrunte valurile şi vân" 
h1rile n1ării, fără să ştie care vor atinge ţelul visat. Pentru En1inescu 
marea a fost un alinător al suferintdor, 111area sfântă şi indiferentă -
două apelative pe c;ire i le:a dat sub puiernica in1presiune care a 
făcut.=-o asupra geniului său marea. 

Zdrobit de durerea pe care i:ar produce.=-o 111oartea iubitei, spune 
poetul în „ De.:aş n1uri, ori de.=-ai 1J1uri" : 

Eu aş pli111ba durerea pe 1nări necunoscute. 

iar altădată : 

O, valuri· ale sfintei 
Lua/i:1nă cu voi I 

V ' man 

versuri care explică şi n1ai bine identificarea, cununia poetului cu 
marea, ca logodirea dogelui Ven-eţiei cu undele Adriaticei. 

Uneori chinuit de suferinfe 1netafizice, pustiit de viata cotidiană, 
alteori căutând o fericire pe care nu o găseşte nicăeri, - preferă 
soarta undei „fără nu111e" ce piere, fiindcă, în ultin1ă analiză, totul e 
ardere - stingere, viată şi 111oarte (Cu pânzele=afârnate). Câteodată 
merge şi n1ai departe : dac:ă fu, spune el iubitei sale, ai privi în su=
fletul n1eu, ai vedea toa_tă tristeţea şi fot lugubrul din ~l, întoc,~ai ca 
pustiul adânc al 1nării, sicriu pentru un suflet 111orf (Când priveşti 
oglinda 1nării), 

L:a111 nun1it pe En1inescu „ un inspirat al 1nării", pentru sen: 
sibilitatea cu care a învăluit în scrisul său 111area, fără să fi trăit în 
preaj1na ei ca un Heine sau Platen:I-Iallennund, pentru arn1onia de= 
scriptivă cu care şi:a i1naginaf:o, pentru . concepîia care şi.=-a fonnat.:o 
asupra ei. L:a inspirai atât Oceanul cât şi 1'1area, scriind pentru fie.,. 
care - dar ,nai cu sea1nă pentru 1nare - versuri străbătute de o si111.,. 
lire înţelegătoare de poet. 1'1area i.:-a inspirat poezii de talia Luceafă: 
rului şi pos1un1ei ,,Dintre sute de catarge", . co111poziţii de o vastă ge: 
nialifafe. Dacă En1inescu ar fi scris nu1nai „Dintre sute de catarge", 
tot ar fi 1neritat nw11ele de poet inspirat al 111ării. · 

En1inescu a dat poeziei ·ron1âne cel 111.ai 1run1os pastel 1narin -
marea sub sJară ~ în poen,a I111părat şi Proletar, pastel pe care îl 
transcriu in rândurile i1nediat urn1ătoare : 

Scânfee 111area lină ş; plăcile ej sure 
Se mişcă µna pe,alta ca pături de cristal 
Prin luncă p1:ăvălife; din tainica pădure 
Apare luna mare câmpiilor azure, 
Umplându;:fe cu ochiul ej mândru, frju111fal. 

, 

·. 
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Pe undele încete îşi mişcă legănate 
Corăbii învechite scheletele de lemn ; 
Trecând în cel ca umbre, fin pânzele umflate 
In fa/a lunii care prin ele-"'alunci străbate 
Şi' n roată de foc galben stă fafa:i ca un semn. 

Pe maluri sdrumicale de aiurirea mării, 
Cezarul mai veghează la lruncbiul cel plecai 
Al sălciei pletoase, şi 'nlinse..,a apei mării 
In cercuri fulgerânde se pleacă lin s«flării 
Zefirului de noapte şi sună cadenfaf. 

Pe Eminescu nu l-=a interesat cât aur duce marea în negrele 
e1 corăbii, dar a înteles 

.. . . marinarii pe mare îmblând 
Jsbif i de talazuri, furlune, 
Isbif i de orcanul gheţos (şi) urlând 
Speranfa îi face de uită de vânt 
Şi speră la timpuri mai bune. 

(Speranta, Ed. Adamescu). 

ş.i s' a îndreptat vehen1ent contra generaţiei de scriitori tineri - con: 
temporană cu el - care „mânjea marea cu valuri", ,,o mare de în..
ghet", cum o caracterizează el în Epigonii. Ataca lipsa acestora de 
înţelegere a ceeace e n,ai frumos, mai susceptibil de taina sufletelor 
noastre chinuite sau înduioşate. E revolta unei inin,i de o sensibi.; 
litale excesivă, jignită de nepăsare4, de lipsa de artă a poeţilor vremii sale. 

* 
Cu gândul la tnoarte, poetul scrie versuri pentru acel somn 

etern pe care şr=I doreşte acolo, la marginea apelor mării, peste care 
luna îşi va trece argintul, în vreme ce „mereu va plânge apa", iar 
pădurile de brad îşi vor aşterne liniştea, acoperindu:! singurătatea ~ 
după care era însetat - cu cerul senin, albastru deasupra apelor ră: 
sunătoare la tărn1ul în care portul va odihni fără prieteni. Viziune 
nocturnă. Procesiunea se va opri tristă :;;i smerită, va coborâ de pe 
umeri patul din ramuri tinere şi mirositoare de tei, iar luna va iradia 
lumini tăcute în înserarea ce se lasă pe acest ţărm de mare, unde 

. . .. adâncile ape Cu bra/e de valuri. 
Care 'n dureri adânci Se'nal/ă, dar recad • 
Se' na/fă la maluri, Şi murmură' nfrun_a. 
Sor atârna de stânci 
Lianele vor creşte pe singurătatea mormântului său. 

11 August 1934. Ioan Micu 
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DIMINEAŢA. 

Pe nesimţite smulsă din taina creatoare 
Rlbeşte dimineaţa pe creştetele sure .. 
Şi ·'ncet-încet coboară pe,ad âncuri de pădure, 
Flripa de lumină tinzând biruitoare. 

Şi 'n binecuvântarea cereşti-tor avânturi 
O clipă se opreşte de-asupra casei mele 
Trezind din somnu.•i dulce un cuib de rândunele 
Şi florilor mireasma împrăştiind-o 'n vânturi. 

O clipă •.. şi-apei sborul şi-l ia fără de veste 
Spre alte zări şi locuri să-şî fl.uture zâmbirea 
Şi pi~re 'n depărtare scrutând nemărgîn'irea 
Ca o nepricep~tă nălucă din ,poveste. 

Şi 'n urma ei natura, cum farmecul şi•I cerne, 
!::lin tainica fereastră uşor întredeschisă, 
lmi pare o poemă pe pagini albe scrisă, 
Senină 'nperechere de frumuseţi eterne. 

• 

• 
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V. Lăiniceanu 
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PRIVIND DIN PRAG 

Privind din prag cum noaptea vălu l 

Şi 1-a întins din zare 'n zal'e,, 
Cu ta ina lui încet mă fură 
Un cântec plin de 'ndurerare. 

Un cântec ale cărui şoapte 
S'au înfrăţit pe drum cu dorul , 
Ne mai -şti ind prin întunerec 
Spre care lumi să-şi ducă ·sborul, 

Şi cum I-ascu lt eu simt de.odată 

lntreaga lut melancol ie: 
- O, cântec drag, pe•ar-ipa serii 
Ce suflet te-a trimis solie 7 

-

V ~ L~ioiceanu 

• 

• 
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BIZONE,....,PORTUL CAVARNA 
,.... MONOqRAFIE ISTORICĂ -

A. Aşezarea 
La 15 Km. depărtare de Bakic se află oraşul Cavarna, aşezat 

pe un platou înalt de 117 n1. deasupra nivelului mării şi la o dis.: 
tanfă de 21/2 Km. de port. 

Părăsind strada Carol I şi coborând spre şqseaua ce duce spre 
mare, lăsăm în urmă „Hamam" ...... Baia turcească în ruine, apoi 
Derman Bair sau Ceşmesi.::Bair, adică Cişmelele, de unde începe 
valea şi râul Cavarnei, alimentat în drumvl său cl.e 12 cişmele. 

Dealungul văii Cavarnei .şerpueşte şoseaua, ce se termină în 
port. unde pe vremuri se afla colonia greceasca Bizone. 

Jirecek însă, în „Arch. Epig. Miff." B. X, p. 187, câi şi alfi 
cercetători mai noi comit o eroare fundamentală, situând colonia 
Bizone pe locul oraşului actual Cavarna, când din târg până in pori, 
unde C!'edem că se găsia cetatea, se parcu;g 21/2 Km. pe şosea. 
Această lămurire dată, să vedem menţiunile geograf.llor şi istoricilor 
antici .asupra coloniei. 

Strabon 1) spune : ,,adăugăm că, îl"} intervalul dela Callatis 2) 
!a Apolonia. s~ rem~rcă, în afară de Bizone, din care o n1are parte 
s'a cufundat odinioară în mare, în urma cutremurelor de pământ. 

Cruni1 Odessos" etc. 

l) Strabon, Geografia, _I. VII, c. VI, p. 53 (B t(u'..VYJ ~; '>\Gt't$ito(J.q TC01su f-lepoG" 
breb oetop.w11). • 

2) Coloniile fundate de Greci pe tărmul stâng al Mării Negre în secolul 
VII:-VI a. Cr. suni : Olbia şi Tyr-as, la gurile Nistru(ui ; Hislri[! lângă satul actual 
Caraoasuf; Tomis _:_ Constanta; Callalis - }1aogalia; Tirizis - Capul Cţtliac(a; 
Bizone - Portul Cavarna ; Cruni (Dionysopolis) - Balcic ; Crania - Ekrene ; 
Odessos - V:ar11a ; Mesembria;, iar mai la sud, Anchialos şi ApolonJa. Dintre. 1oate 
aceste colonii au înflorii: Histria, Callatis şi Tomis, care; împreuo.'f cu Odessos şi 
DiQnysopolis, au format o confederafi.:, numită Pentapolida. Coloniile erau libere şi 

independenie fată de metropola for, îşi păstrau moravurile, instilufille, limba şi religia. 
Comerful şi industria ceramicei le făcu să prosl\1ere, însă tendinja de hegemonie poli..
Hcă iscă războaie. 

„.lJNle/e Dobragei", XV 10 · 
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Deci Bizone e situat de Strabon între Callatis ş1 Cruni.:
Dionysopolis. 

Plinius cel Bătrân 1) 1nentionează : ,,Jamque Thracia altera 
latere a Pontico litlore incipiens, ubi Ister amnis immergifur, vei 
pulcherrirna in ea parfe urbes habef: Istriopolin Milesiorun1, Tomas, 
Callatinque, quae antea Acervatis vocabatur, Heracleam habuif et 
Bizonem le1-rae hiatu rapfa111; nune habet Dionysopolin, Crunos antea 
diclum ". 

Deci şi Pliniu plasează colonia B izone între Callatis şi Dio..
nysopolis. 

Pomponius Mela 2) se exprimă laconic: ,,F uit hic Bizone : 
n1otu terrae intercidit. Est portus Crunos, urbe§ Dionysopolis. 

Arrian 8), istoric grec din sec. I p. Cr., indicând distantele dintre 
qraşele de la Pontul stâng (to: &ptotepi too 1e6vtoo) spune : ,, "Evfiev os 
( dela T eirisias„Caliacra) etc; B(Cov, )(ii>pov sp11µov, otcxotot &~~%ovto: ; &11:0 
os BtCoo eîc; l'.ltovoa61t0Alv atcl.ocot 07oo~xovto:". 

Scymnos din Chios 4) zice : n BtCwy•q ...• . tobto oa to 1Tot..t)(vt6v 
-q:cxo(v ttvec; p.av Bcxp~apcov, ttvac; 0tt;X7t00(.QY ·,e·rov€W/.t Me:::rr,µ~p(o:c;". 

Anonymus Rav'ennâfis 5) mentionează : ,,In qua Thracia plurima 
fuisse civitafis legimus, ex quibus aliquantu designare volumus, id 
est liiora maris . . . . Mesembria, Ereta, Odessos, Bizoi, T inum, 
Tirissa, Callatis" .... 

Stephanus din Bizan/ 6) scrie ; "BtCu.>Y'Y) 1t6At<; 'ltOYtt'X.~ to eivt~C,\I 
~ouvo:1:0 BtCrovcx(oc;, BtCrovtt't)c; ; eo-tt os BoCwvtoc; wc; IlcxAA~vtoc;" • 

Brandis 7) scrie : ,,In einem bei Probus erhaltenen Fragn1ent 
des Sallust (Hist. frag. IV 19 Maus) ist offenbar cler Name B. 
erhalten (cod. hat : Vizzo). 

Tabula Peufingeriană mentionează Bizone ca port la mare, 
Iar în sec. XIV, în locul oraşului Bizone, ,,motu ferrae intercidit", 
se menţionează oraşul „Kavarna sau Gavarna 8), în ital. Portulane 

1) Plinius An., ,,!-!istoria Naturalis", I. IV, c. 18, p. 5-7: 
9) Pomponii Melae, ,,De situ ,orbis", I. 2, c. 2, p. 32. 
8) Arrian, ,,Periplus Ponli Ewuni", p. 16; ,;Inde ad Bizum, locum deserlum, 

stadia sexaginla. A Bizo ad Dionysopolin stadia ocloginta". 
4) Anonymi (vulgo Scymni Chii), .Orbis Descriptio", p. 266 în „Geographi 

Graeci Minores" voi. I, : ,,Bizone ... hoc ... oppidulum quidam ferunt barbarorum, 
quidam autem Mesembriae fuisse coloniam". 

5) Anonymi Ravennatis, lib. IV, p. 145. 
15) Stephanus din Bizant, Geographi Graeci Minores I, p. 400. 
7) Brandis, Pauly- \'fissova, t. III, col. 552. 
8) Konrad Mi.iller, ,,llincraria Romana" 1916, p. 511-12. 
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1318-580"; iar în „Acta p;itr." I 95. 528 apare, tot în see. XIV, sub 
denumirea de „Karnava" (Ko:pva~a.). 

După ce a,n redat părerile cercetătorilor antici, se cade să 
pG>rneni1n şi pe ale cercetătorilor contemporani. 

Jirecek 1) identifică Bizo1ie cu Cavarna actuală. Cităm : ,,Die 
Situation von I{avarna mit den1 einzigen guten Zugang zur See auf 
der ganzen Strecke von Balcik bis Kaliakra .... entspricht dem ·ein.:
zigen Orte, y,;,elcher in den Periplen des Alterfhu1ns und des Mittel.:
altcrs i1.1 dieser (:iegend genannt wird. Hier ist wohl das alte Bizon 
oder Bizone zu suchen, schon vor dem Beginn unserer Zeitrechnung 
zum grăssten }' beii d urch ein Erd beben unfergesunken ". 

Ton1ascbek 2) pomeneşte diferitele numiri date Bizonei. 
Cercetătorii conte1nporani ca : Iacob Weiss 3) şi Dr. Friedericb 

B ilabel 4) identifică Bizone cu Cavarna, când în realitate Bizone 
- după sondajele noastre umile ·- se afla în Portul actual al Ca: 
varnei, iar nu pe locul oraşului de acum, - aşezare fundată cu rnulte 
secole după Cristos. 

Aceeaş identificare o găsim şi la istoricii noştri, ca : Pârvan 5
), 

Andrieşescu 6) şi numis1natul C. Moisil ), cari repetă cele afirmate 
de J irecek fără să se ocupe în special de această coloni.e. 

1) Jirecek, A.rch. epigr. Mitt. X, p. 187, A.rchiiologisches Fragment aus Bui.,, 
garien (Forlselzung) Das Ponlusgebiel und der oslliche Haemus". 

Z) Tomaschek, Die allen Thraker, II, 2: Eine elhnologische Unlersuchung 
(Sitzungsber. der Wiener A.kad. (CXXX), p. 60: Bt'to"Y!, BlCov bei Salust. Vizzo, 
ijo},ixvtoY Bo:pp~p(l)Y, ele. 
' 3) Iakob W eiss, Die Dobrudscha im A.Uerthum : . A.m geeignefsfen sind fiir 

.den Verkehr die E inschnilfe von Baltschik und Kavarna, und dori hatten auch schon 
die Griechen die Kolonien Dionysopolis und Bizone'' . p. I O .... ,,Das beim heu" 
J]gen J{a1varna gelegene 13izone, eine kleine Siedlung, wurde von Mese.m91ia, das 
selbst eine Kolonie am Golfe von Burgas war, angelegf, wohl wie Naulochus", p. 28. 

4) Dr. f riederich Bilabel, ,.Die ionische Kolonisalion", p. 16: .,Dasselbe kann 
ich .nun auch fifr die Stadt Bizone erweisen. Ist die Idenlifizieru ng dieser Sta dl mii 
dem heutigen Kavarna (Barbarii ... ) die ersten Griinder mogen sie gewesen sein 
dafiir konnte die Sladtname sprechen) nach andere konnen als Griinder nunmehr 
kau1n noch in Betracht kommen, sondern es haben sich zu den Barbaren ionische 
Qriechen (daru1:ter wohl auch Milesier) gesellt". 

â) V . Pârvan, .ţncepulurile viefii romane la gurile Dunărei" ; Tara Noastră, 
p. 64 cităm : .,pr1nfre frumoasele cefăfi greceşti, după Îyras •... Tiriza (Caliacra). 
B izone (Cavarna), Dionysopolis". 
' 6)' Andrieşescu, ,,A.rJ1eologia şi istoria veche a Dobrogei" ; Dobrogea, 4 Con. 
ferinfe ale U niversităfii Libere, Cartea Rom., Buc. l ~28, p. 98 ; menjio1iăm din pag. 
ţ,9 : ,.Bizone, o aşezare mai mică lângă Cavarna, a fost întemeiată de Mesembria 
~r la golf'rl B urg!)S". 

7) C. Moisil, Din istoria Dobrogei, public~ în Arhiva Dobrogei, A.nul 2, 
1920, p. 32: ,.A.colo, unde ţsle Cavarna de astăzi, se aşezară colonişti din Mesem ... 
bria şi zidiră orăşelul Bizone". 

• 
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Din cele expuse până acum pufe,n conchide, că Bizone, o 
colonie doriană a Mesembriei, fond3tă în sec. VI a. Cr., se întindea 
(după părerea noastră) la poalele dealului actual Ceair Burun până 
la poalele dealului Şeitan Bair, inclusiv portul actual al Cavarnei cu 
n1agaziile de cereale, vama, pichetul de grăniceri şi pe toi platoul 
Ciragn1an, din care o parte s'a scufundat îti mare prin cutremure. 
Pe platoul Ciragman se găsea Acropolea Bizonei, având o pozifie 
strategică. 

B. Provenienfa numelui cetăfii şi locuitorii săi 

N urnele coloniei vine dela însuşi fundatorul ei, Tracul B6,o<;; 1 ), 

dela care s' a dat numele coloniei. Colonia s' a fundat în sec. VI 
a. Cr. de băştinaşi, barbari traci, cu cari s'au asociat Grecii dorieni 
din Mesen1bria, amesfecafi „de sigur şi cu Milesieni ". 

Astfel trebuie interpretat pasagiul lui Scymnos din Chios 2) în 
care se afinnă : ,, Bt~tov·~ .... to5to o€ <to ,ro)slxvto•J cp:xatv t~ve~ p.ev 
B~p~ăprov, tt•,sc; oti'itotxoo "(E'(O'JS~cx.t Ms,y~p.~p(a.~". 

Deci locuitorii Bizenei erau barbari traci amestecaţi cu Greci 
dorieni din Mesembria 8) şi Greci ionieni din Milet. 

Locuiforii B izonei se numiau Bizonifi sau Bizoneni. 

C. Când şi de ce piere Bizone 

Bizone piere prin cutren1ure, afirmă toţi geografii antici ş1 anume : 
Strabon, Plinius cel Bătrân şi Pomponius Mela. 

1) G. G. Matecscu, Ephemeris Dacoromana I, 1923: ,,! Trad nelle epigrafi 
di Roma" p. 87: Bu,y1;, 86Coc;, BiCoc;, poi un eques co(ho)r(tis) pr(ae!o)riae, natione 

Trax, cives Filipopulitanus, chiamato Aurtelius) Bilo, Bit(h)us 2. CIL 36.021: 
Bithoni (dativ). Comunque questa forma e generalmenle celtica. . . Non posso dare 
per certo se Bito(n) di CILIX 85 e CILX 2261 siano Traci o Celti", p. 165. In 
acest pasaj autorul exprimă îndoială, dacă Bilo, Bithus e nume trac sau celt, pe 
când în alt studiu, d.,.J G. G. Mateescu, excluzând origina celtă a numelui Bilo, 
Bilhus, urmeaz:i că -s Jrace, deşi au omonime printre „i nomi scilo.,.sarmatice". Dăm 
citatul publicat în Ephen1eris Dacoro1J1a11a, voi. II : nNomi traci ne/ lerrilorio scifo,,.. 
sarmatico", p. 228: Do in monstra in cio che seque un elenco di tutli i nomi scilo: 
sarmatice a me noii, che hann? omonimi e varianti nell onomastica tracia o ne ricor.: 
dono soit anto qualque analogia .... Betooc;, Bl-toc;, Bithus ". 

2) Anonymi (vulgo Scymni Chii), "Orbis Descriptio, p. 226 în Geographi 
Graeci Minores, voi. I. 

3) Rochelle, Histoire critique de l'etablissement des colonies grecques", t. 
IIIc p. 303-304; 1815: ,,Avani de quitter celle cote du Pont Eu,xin, je dois indi,,. 
quer quelques cofo11ies doric1wes originairement de Megare et parties diredement de 
Mesembrie, l'une est Naulochius ... l'autre est Bizone, viile du Pont ... est qualifiee 
colonie de Nfesembrie. 

~ww..niaoonstanta..ro 
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Mănuşi de amfore cu inscriptii, găsite in Acropolea Bizonei. 

www.ziuaconstanta.ro 



- 150 -

· Dr. Lepşi 1) confirmă că: ,,În regiunea Cavarnei, cutre: 

murele sun! destul de frecvente. Prin interpelări sistematice am putut 
să dovedesc, pentru anii 1871-924, vreo 18 cutremure macroseismice, 
dintre care 5, după scala de Mercalli-=-Sieberg, aveau o putere de gradul 
al 5-9, ceiace corespunde unei accelerafiuni de 50-1 OOO mm. sec.". 2) 

Astfel, la cutremurele din 1'891, 1901 şi 1913 s'au dărâma 
câteva . case ; în 1901 au fost distruse toate clădiriJe din portul Ca: 
varnei, ·fiind aşezate pe aluviuni. 

O catastrofă asemănătoare, însă cu mult mai puternică, a 'nimicit 
Bizone .. ... . Înaintea 2) începutului erei creştine - noi credem în 
prima jumătate a sec. 1 p. Cr. - ,,un cutren1ur de putere extraor..
dinară a cauzat simultan trei alunecări în massă, dintre care două 
din Ciragn1an, iar a treia din dealul opus, ntirhit azi Ceair-=Burun 1'. 

„După calcule şi aprecieri, toată opera de distrugere a Bizonei 
n'a durai nici un minut". 

D. Drumurile 

In Dobrogea credem c'au existat 3 căi, nu numai sub Traian 

şi urmaşii lui, ci şi înainte de Hristos. Drumurile bătute de iscusiţii 

negustori greci au indicai cele „trei rânduri de drumuri 3) împărăteşti 
( care) au sirăbăfut Dobrogea dela miazăzi la miazănoapte, prelun: 
gindu-=se şi dincolo de Dunăre, în Muntenia, Moldova şi Basarabia". 

O cale era dealungul Dunărei, a doua cale tăia Dobrogea în 

două şi a treia lega foate coloniile greceşti: Histria, Tomis· Callatis. 
, Tirisis, Bizone, Dionysopolis, Odessos, Mesembria etc. 

E. Momente însemnate din istoria Bizon~i 

Bizone, fiind o colonie mică, n'a putut juca un rol importan 
istoric, ci s' a mulţumit - presupunen1 - cu situat.ia de a fi cu cel 

mai tare, asigurându-=şi astfel libertatea comerf ului şi prosperitatea sa. 
Cel dintâi fapt însemnat din trecutul în.d12>părtaf al Bizonei a 

fost trecerea coloniilor pontice sub stăpânirea persană, după e.xp~difia 
lui Darius I, la 513 a. Cr., contra Sciţilor. · 

Între 450-422 a. Cr. Bizone - probabil - şi celelaite cetăfi 
greceşti pontice se află sub dominaţia regilor odrizi ca Tcres, Si: 
talkes şi Seuthes. 

' 
1) Dr. I. Lepşi, Studii asupra litoralului Şabla-Ekrene, p. 96. 
2) Dr. I. Lepşi , Bizone; Revista isloricli, Anul XIII, No. 1-3; p. 4-5. 
8) V. Pârvan, Inceputurtle viejii romane la gurile Dunărei, p. 196. 
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In prima Jumătate a sec. IV a. Cr., în Scifia !viinor sudi:că 
domneşfe regele scit Ateas, în conflict Hisfrienii, pri~_fen cu colonia 
Apoloniaj îl'l conflict cu Biz-an(ul, cu Tribalii_ sud,,-dunăreni din păr.,,. 

file Iskerului, ,,dar stăpânilor la gurile Dunărei peste un popor de 
nomazi, a căror bogăfie principală sunt vitele şi în special caii", stă__.. 

p~niior şi pesfe Ge(i. Probabil Atea; a avuf sub profec(ia sa Bizone, 
iar după ce a fosf învins de Filip II, regele Macedoniei)" în 339 a: 
Cr., Bizone frece sub protectoratul acestuia. 

Pât"'an, bazat pe inscripfiile găsite la Istria, Iomis, Callatis şi 
Dionysopolis, spune: ,,li est vrai 1) que, depuis Philippe, Ies vi!les 
grecques du Pont fhrace se trouverenJ pendant â peu pres un demi..
siecle dans une c,ertaine dependance des rois grecs de la Macedoine, 
ou de la Thrace". Intre 313-381 a. Cr. Bizone e sub ocrotirea lui 
Lisimahos. 
_ !viuc\fumi.tă cercetărilor regrefatuluî numismat M. C. Suizu, care 

găsi o serie de monefe scifice în Dobrogea, ştim azi că în sec. III 
a. Cr. ,,regii aJ Scifiei Minore şi regatul lor cuprindea foafă provincia 
noastră transdanubiană". .Socotind că monefele ernise „datează 8) din 
veacul III~lea îna-inte de Hristos, aceasfă consfafare ........ spune auforul -
ne permite să fixăm în aceasfă epocă domnia regilor noşfrI''. (scifi). 

Ordinea de s11ccesiune ·4) a regilor cunoscufi până acum ........ prin 
manetele lor - nu se poate fixa cu cerfiludine. Ea pare a fl urmă-= 
foarea : Kanites, Tanusa, Charaspes, A.krosas, Sarias". 

Deoarece majoritatea monefelor regilor sciji s' au găsit la Ca-= 
varn,a şi în î1nprejurimile ei şi chiar „Tachella ...... a publicat 6) 

în revista NumismaJică Franceză din 1900 frei 1nonete dela un rege 
până aiu.ncea necunoscut, regele A.krosas, găsite la Cavarna", iar 

11în 1903 tot Q.;;:l Tachella a mai publicat în aceiaş revisfă -două mo-= 
nete ale regelui Kanites şi două ale regelui Sarias, foaie găsite în 
împrejurimile Balcicului ", putem afirma că, în realliafe, clnd · se zice 
„ în împrej wrimile Balcicutui ", frebuie să în(elegem tof Cavarna cu ,, 
împrejurimile ei, fiind.că aici s' au găsit şi acum monete. d·e ale lui 
Akrosas, Sarias, Tanusa şi Kanifes, şi, prin urmare, pufem presu"' 
pune că reşedinţa regilot scifi era Bizone, colonia fiind sub 
profecforatul lor. 

1nsuşi Sutzu consideră, că .,locul de reşedin(ă al regilor 6J scifi 
1) V. Pârvan, La penelration hellenique ei hellenistique-, p. l L 
2), 3) M. C. Sutzu, Conlribufiunea numismaticei la Istoria Antică a României 

Transdanubien~ }\c . .Rom., Buc. 1916, p. 5-6. 
4), S), O) M. C. Sutzu, Ccniribu(iunea numismaticei la Istoria Antică a Ro .... 

mâniei Transdanubiem:, Ac. Rom ., p. 8, p. 3, p. 9. 

www.ziua constanta. ro 
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era n1ai aproape de Tomis, Kallatis şi Dionysopolis decât de Istros", 
deci mai mult ca sigur reşedinţa regilor scifi a fost la Bizone. 

Deasemeni e cert, că regii scifi, cari aveau sub ocrotirea lor 
coloniile greceşti pontice : Bizone, Dionysopolis, Callatis şi Tomis, 
primeau tribut, meşteri pentru baterea monetelor, erau în relafii co: 
merciale cu Grecii şi „pătrunşi 1) de culiura greacă, dacă nu chiar 
elen izaf i". • 

Intre 300-200 a. Cr. încep marile năvăliri ale Celfilor, cari din 
Dacia, împreună cu Gefii, vor face expediţii de pradă în Pen. Bal: 
canică. Fiindcă „din cele mai vechi timpuri 2) au locuit în Dobrogea 
şi au stăpânif.::'o - alăturea de putini Sciţi ... - Dacii noştri din 
Dacia" erau eu Grecii din coloniile pontice „ mereu i în atingere, 
fie în luptă, fie în alianfă cu ele şi deci înrâuriţi de aproape 3) de 
civilizatia grecească, înrâurind şi ei la rândul lor pe Grecii de aici, 
între alfele, mai ales cu religia lor şi cu <latinele lor pentru cei morfi". 

In ce priveşte momentele mai însemnate din trecutul coloniilor 
greceşti pontice în sec. II a. Cr., inclusiv Bizone, e necesar să facem 
o mică digresiune în legătură cu ultimele cercetări, datorite d.::'lui 
Prof. S. Lambrino, care a făcut săpături siste1natice la Histria. 

In săpăturile sale, d=l S. Lambrino a găsit o placă de ma'rmură 
gravată, conţinând textul unui decret dela 200 a. Cr ., prin care cetă.::' 
ţe~nul histrian Agafocle al lui Antiphilios primeşte mai multe onoruri 
pentru serviciile aduse. Tot în acea inscripfie gravată pe pitica de 
marmură se vorbeşte de un monarh, Remaxos, ,,cu prestigiu sta.:' 
tornic", moştenit din vremuri vechi şi nu1nit BaatAso;, Rege, s1ăpâ.::' 

nind Dobrogea actuală „cu cetăfile greceşti dela Mare 4), f:care îi 
plătiau tribut regulat, aşa cum făcea Histria", adăugăm noi şi Bizone 
şi celelalte cetăfi pontice greceşti. 

Rem<\Xos e get, zice d.::'l S. Lambrino, iar centrul stăpânirii 
sale se afla în Carpafi, în Muntenia sau Moldova. Autoritatea lui se 
întindea asupra Dobrogei şi cetătilor de pe Pontul Stâng, deci şi 

asupra Bizonei. 
Coloniile greceşti pontice se aflau sub protecfia regelui get 

Remaxos, în ti'mp ce un conducător militar trac, Zoltes, reuşise să 

1) I. Andrieşescu, Arheologia şi istoria veche a Dobrogei ; Dobrogea, 4 Con,,. 
ferinfe ale Uniyersifiifii Libere, p. 18. 

2), 3) V. Pârvan, Ţara Noastră : Incepufurile viefii romane, p. 23, p. 64. 
4) Baciu Vulp~. Histria, Zolfes, Remaxos, Gândirea, i\nul XI, 9 Sept., 

P· 362-364. 

' 
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strângă pe Traci sub sc~ptrul lui1 i~ir rcşedinta o avea în Sud, în Bal:.
cani, de unde vcnia şiprăda ce/ăfile pontice, necrutânou-le decât clacă 

primea surne 111ari de bani, ,, fără 1) ca aceasta să"l împiedece de a 
reveni în anii urinători, în fata zidurilor c~tăfii, cu aceleaşi intenfli 
prădalnice". 

Astfel „într' una 2) din aceste expedifii, Zoltes a ocupat Bizone ". 
Dedttcen1 că, în sec. II a. Cr., Bizone se afla sub profectia re.: 

gel.ui get RcnHlxos, ca şi celelalte cetă~ greceşti gontice. 

Ciragman - Acropolea Bizonei. 
• 

Pentru sec. I a. Cr. regretatul Pârvan ne descrie starea cole.: 
niilor greceşti pontice, inclusiv Bizone„ astfel; ,,Les Gefes et les 
Thraces attaqaent les villes grecques 9) du Pont ef Ies inscriptions 
d'Istrie, de To1nis, de Callatis, de· Dionysopolis, de Mesembrie, 
d'Apollonie ne parlent, ainsi gu'â Olbie, pendant tout le lile, IIt et 
rir siecle av. J. Chr., que de guerres ef d'invasions'.'. 

ln acest timp regii gefi sau traco.:-sciti erau „comme protec-=
teurs et les villes grecques .du Pont i) comme protegees". 

Aşa dar Grecii din Pontul Stâng, în sec. II şi I a. Cr.., se ocupau 
cu comertul şi pătrundeau in Dacia, făcând schimburi de mărfui:i colo.: 
niale, dovadă mcinetele găsite la fărmul Mării, în Covarna şi împre.: 
ltirimile sale, pe o rază de 20 Km. - monete dela Kallatis, Marcia.: 
nopolis, Dionysopolis, Tomis şi Histria. 

1), 2) Radu Vulpe, Noutăt i arheologice dobrogene, Analele Dobrogei, 
1931, p. 293-294. , 

~ V. Pârvan, La penetiation hellenique et hetlenistiqu~ ,. p. 22. 
4) V. Pârvan, La penetration hellenique et hellenistique, p. 22. 
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Deasemeni s'au g;isif vase de Jur, urne, cioburi de vase, 1nă..
nuşi eu inscriptii grec€şti, 1n utn1a sâpăf urilor făcute de noi cu elevii 
Gimnaziului, pe platoul Ciragman, unde se afla !:\.cropoloa Bizonei. 

Până la cucerir~ Dobrogei şi Da<;iei de Romani, întreaga 
regiune a ,gurilor Dunărei 1,e o nenorocită 1) vi<1 Gentiui11, pe care 
circulă spre Sud, după prad5 şi spre. l'Jord după c1Jăpost: Sdti, 
Sarmat!, Bastatni şi Geţi". 

„Ce que ies Hellenes 2) de la Scythi~. soufrlrent pendan1 Ies 
deux siecle qui s'ecoulerent entre la disparition des Hoiies d' Athene 
et le debarquement de la phalange de MHhridate . . . . ce sonf Ies 

inscriptions qui notts peign~nt ces angoises dans leur re.alife poignante". 

Când un şef cu hoarda lui trecea prin dreptul unui oraş grec 
pontic, trebuia să se ofere daruri lui, generalilor şi ostaşilor săi. 

Comerţul decăzuse, recolta lipsia, banii la fel; ambasadorii 
cereau tn genunchi îndurare, barbarii îi goniaw, distrugeau ·ogoarele1 

furau vitele şi dădeau fo€ casdor. 

„Pendant quelque te1nps Ies t:olons 3
) avaien·t cherche le salut 

en opposant les barbares, ks uns aux autre;,". 

De aceia G:etii vor R constant duşmanii Romanilor imperialişti 

şi chiar praşe1e 'ponliCE' : Histria, Tomis, Callatis, Bizone şi Apol7 
lonia - afară de Dionysopolis - s' au coalizat şi au luptat de partea 
regelui Mitridafe al J2ontului, între 75-72 a, Cr. 

Monedele dela 'Histria, Tomis şi Callatis au chiar chipul lui 
Mitridate şi pieptănătura lui. 

Cel dintâi Roman, €are supune pe Bessii din Tracia şi care 
păşeşte în Dobrogea, ba încă pradă şi pustieşte iol tinutul până la 
Dunăre şl Mare, e generalul Lucullus Varo, între 72-71 a. Cr. 

Acesta atacă şi supune coloniile Rreceşti pontite : Apollonia, 
Histria, To·mis, . Callatis şi Brzone, dar nu le stăpâneşte - spune 
Pârvan ~ deoarece în sec. I a. e:r. 1 prin decăderea intruşilor Celto.,, 
Bastarni în Est şi Celti în V est, ,,pvferea getică i) se ridică din nou şi.,.şi 
întinde stăpânirea de jur împr~jur şi în specia! peste Dunăre spre Pont". 

Getii suni J)-Ulerriîci şi ,Jn bună prietenie cu o parte din Grecii 
din Pont; ei stăpâneau până la Olbia în Nord şi Apollonia în Sud". 

1) V. Pârvan, Chtica, p. or. 
2) T he~dore R>?inach, Mithrîilda!e Eupa1or roi clu Pont, p. 62. 
') T heodore Riinach, t<1ithriadate Et1palor mi du Pont, p. 63 • 
.f) V. Pârva11, O etica, p, co. 
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Amforă mică şi ulcică de lut - J\cropolea Bizcnei-Cîragm~n. 

C(;}rnişă de templ11 şiisită la 300 m. depărtare d~ .i\crope>lea Bizonei. 
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In inscripţia lui Acornion din Dionysopolis, care cere pro..
tectie pentru ' concetăţenii săi Dionysopolitdni, regele Burebisfa e 
numit: 1tproto; it~( [J,s,tato~ tCtlY S1tt 0pai:t); n'J.~tÂsrov şi „stăpânitor al 
tuturor finuturilor de dincolo şi dincoace de Dunăre", cât şi peste 
cetăţile grec.eşti de pe toată coasta Mării Negre, dela Olbia până la 
Apollonia. Deci Burebista avea sub protecfia lui şi Bizone. 

D.=-1 N. Iorga 1) confirmă aceste afirmări, arătând pe Bure.: 
bista stăpânitor „dela Olbia până la Dionysopolis", deci implicit şi 
peste Bizone. 

Mai mult. ,, Une inscription grecque 2
) de Marcianopolis nous 

montre que Ies villages grecs dependaient de son autorite suzeraine 
et que des delegues des Hellenes allaient prendre Ies ordres du 
grand roi barbare de la montagne", adică cetăţile greceşti nu erau 
nun1ai ocrotite, ci chiar primiau ordine prin delegaţii lor. 

Imperiul lui Burebista durează între 68-44 a. Cr. ,,având 
capitală Argedava, situată pe Argeş". ,,Regele Gefilor cunoştea personal 
viata greacă dir. cetăfile dela Pont''. 

După uciderea lui Burebista în 44 a. Cr. de cQnspiratori invi..
dioşi pe gloria lui, regatul get se divide între cei patru urn1aşi ai săi : 
Dicomes, Cotizo, Con1osicus şi Scorillq. 

După aceea în Scythia Minor se creiază trei mici regate : unul 
condus de Ziraxes în Nordul Dobrogei ; regatul lui Da pix, în· centru, 
pe linia Capidava-Carsium (Hârşova) ; înfine, regatul lui Roles pe 
lângă Durostorum-Silistra. 

Roles probabil avea în stăpânirea sa şi Bizone; mai mul't nu 
putem afirma, din lipsă de izvoare. 

Până la 46, sub împăratul Claudiu, Dobrogea e sub protec..
toratul clientelarilor regi traci ai Odrizilor, rânduită aşa. încă de Au: 
gust .... Principii odrizi stăpânesc numai ţara din interior. 

Oraşele greceşti - pars sinisterior Ponti - fin deadreptul de 
Romani, reprezentaţi prin guvernatorul Macedoniei. Regele trac nu 

1) N. Iorga, Istoria comertului românesc, Voi. I , 1925, p. 15: Burebista 
întemeiază o „basileia", o împărătie, după datinile pontice ale Scitilor, pentru semintia 
tracică întreagă ... şi ajunge, pe de o parte, până la Olbia, iar pe de altă parfe până 
la Dionysopolis, pe care le „ocroteşte", toi aşa cum făcură înainte de dânsul şefii 

.,regali• ai Scifilor înlălurafi. 
2) N. Iorga, Histoire des Roumains ef de leur civilisations, Cultura Natională, 

Bucureşti 1922, p. 20-21. 
• 
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este un suveran al oraşelor, ci numai un protector al lor, înaintea 
Barbarilor de dincolo ăe Dunăre 1 ). . 

Probabil c;ă Bizone işi va fi dus existenţa până în jurul anului 
46 p. Cr. când, în urma unor dese. şi repetate cutremure şl alunecări 
de teren sucresive, Marea a înghifif o mare parte din cetate, lăsând 
numai Ciragmanul - Acropolea Bizone:i, mărturie a unor vremi de -mult apuse, 

F. Organizarea politică 

Bîzone - fiind o colonie doriană, fundată de Mesembria, -
era firesc să aibă şi o organizare politică similară cu celelalte colonii 
greceşti pontice, 

De pild~ Dionysopolis 2) avea tin L1~p„o~ şi o Boo,,·q dionyso..
p.ofitană, fot astfel şi Bizone frebue. să fi avut o Booi,~, un consiliu 
compus din comercianfi greci, iar 1tpmt1J o:pz-1, un magistrat învestit 
cu puterea administrativă a Bizo.nei, prezida şi Senatul. 

ln afară. de BoQÂ·q exista şi un ~fi110~ - , o adµnare a popo: 
porului, care ratifica decrete!; ce i se prezentau. 

Opinia aceasta e confirmată de d:I N. Iorga 8), care spune: 
„Pretutindeni rămăsese aceÎaş popor politic (demos), ?lCelaş sfat al 
cetăfii (boule), aceiaşi m·agisfrafi, uneori şi de origină indigenă scifo-=
tracă, arhontes 1'. 

Deasemeni presupunem că, după cun1 autoritatea supremă se 
încredinfa - la Kallafis, Odessos, Tomis, Istros şi Dionysopolis -
unui Ponfarh (Uovtd.px·1~), şi Bizone avea - probabil - şeful său 
suprem, un Por:ifarh. 

G. O~upafiile Bizonenilor 

Grecii din Bizone făceau comerţ „de grâne 4) cumpărate foarte. 
ieftin dela Daco.:1Gefii noştri şi de!~ Sciti şi vândute apoi cu preţ 
bun în Grecia, u.nde era lume multă şi pa;ne putină". 

La rândul lor Bizonenii (Grecii din B.izone) făceau comerf „ cu 
untdelemn 5) or( vin a dus în , .. ulcioare tocmai din Grecia şi vânduf 

l) l. Ăndrieşescu, Arheologia şi istoria veche a Dobrogei, p. 33; Dobrogea, 
.ţ conferinfe nJe Universili'if ii Libere. 

2) O . Tafrali, La cite ponti.que de Dionysopolis, p. 23. 
3) N. Iorga, Istoria comcrfului românesc. p. 19. 

4) V. Pârvan, !ncepu!urik viejii romane, p. 40-41. 
6) V, Pârvan, ibidem, p. 47. 

www.ziua constanta. ro 



' 

' 

- 158 -
' 

pe grâne, pe p1e1, on chiar pe robi voinici ş1 roabe frumoase, Da..

cilor noştri". 
Deasen1eni, bazaţi pe vasele mari de lut, găsite sparte - în 

urma unor săpături făcute pe Acropolea BizoneizCiragman -
şi pe diferife mănuşi de amfore cu inscripfii greceşti, opaiţe, statuete, 
creden1 că Bizonenii fabricau şi vindeau vase de lut, an1fore, opaiţe 

.şi alte obiecte necesare ~iet:i casnice. 

H. Religia l~r 

Pe baza existenfei unor statuete de faianţă, ce reprezintă pe 
Afrodita 1) şi pe un Dionysos 2) aflat .în Muzeul arheologic regional 

.al Gimnaziului Mixt de ·Stat din Cavarna, deducem că Bizonenii 
erau politheişti şi se închinau la D1onysos, Afrodite, la Zeus 3), 

Apollo şi Artemis. 
Aveau templele lor şi în onoarea lui Dionysos făceau slujbe 

numite „ Orgii", integrate în misterele numite Dionysia. 
,, Orgiile" se făceau noaptea şi durau 30 de zile, în luna Mai. 

I. Arheologice 4) 

lncă din 1929, în urma informaţiilor şi cercetărilor noastre asupra 
trecutului Bizonei, în calitate de profeşor şi director al Gimnaziului 
.român, am făcut diferite sondaje împreună cu elevii pe platoul Ciz 
ragman, unde cred' că se afla Acropolea Bizonei, cât şi la poalele 
podişului. 

ln săpăturile noastre de pe Ciragn1an an1 găsit un şir de morz 
minte, la o adâncin1e de jumătate de 1netru. Majoritatea scheletelor 
se aflau în nişte blăni de lemn - acum putrede - groase de 7,5 
cm. şi lungi de 1,75 m., căptuşite în exterior cu lespezi de piatră, 

groase de 6 cm. 
La unele din schelete s' au găsit cercei .de bronz. 

1) Statueta s'a găsii în săpăturile dint('o curte în Cavarna şi e în posesia dzlu 
< 

Teofan Cumincioglu, inginer. 
2) Dionysos s'a descoperii de I. Ciorno, secretarul Gimnaziului, în săpăturile 

făcute cu elevii. 
3) Bilabel Prof. Dr. Friedrich, Die Ionische Kolonisation

1 
p. 97. 

4) lntr'un articol intitulat : ,, Bîzone-Portul Cavarna, care se va publica în 
.Revista Istorică Română", tratăm pe larg „Noutajile Arheologice". 

I 



,....... l 5 9 '.:,---

Prin alte săpăful'.i> în anii următori ' (1929-' 1933), am dat peste 
un cap de Afrodite, vase mari de lut, înalte de 1,5 n'L şi cu dia.::-

Cercei de bronz, găs (li în mormintele de _pe Acropolea Bizoneî. 

Fragmepf de slaluefă de lut - Acropolea Bixonei. 

metrul gurii de 90 cm., mănuşi de amfore cu irrscriptii greceşti, lin 
Dionysos de marmură, un Efeb şi nişte pietre cu inscripfii , greceşti. 

J. Monete 

' Mi se pa,re că Bizone a -avut moneta sa. după relatiile lui La 
tffotraye 1), deşi se ştie că n' a avut. A~tfel, călătorului La Motraye. 

1), La Mo!raye, Arhiva Dobrogei, Anul 1916, vol. [, p. 99. 
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pe când se afla la Tomis în I 714, ,trei cop11 1.=-au adus monete romane 
şi greceşti, printre care n1entionează „două din Bizone" (un vas cu flori). 

Dionysos (tors) - Acropolea Bizonei. 

Noi posedă1n un exemplar. În afară de monete pontice, romane şi bi-" 
zanfine, se găsesc la Cavarna şi în împrejurimi şi n1onete scificei.de 
ale regilor : Akrosas, Sarias, Tanusa şi Kanites . 
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K. Concluzii 

Din tot acest material isforlcO-='arneologic conchidem, că Bh.one 
era o colonie greacă, fundată de Mesembria, unde pulsa o viată 

intensă comercială şi industrială. 
Avea. moneta sa proprie şi făcea cerneri- cu Grecii din celelalte 

colonii pontice. Adesea Bizonenfi străbăteau mările, ca să aducă din 
Grecia untdelemn şi vin în amfore, schimbându ... le pe cereale, piei, 
robi şi roabe. 

Dacă luăm în considerare Efebul, fragmentul de stelă funerară 
şi torsul identificat de noi cu Dionysos, trebuec să afirmăm, că, ne 
aflăn1 în fata unor opere de arfă greacă ce ar data din sec. V -IV 
a. Cr. şi că deci cultura şi civilizafia greacă la Bizone1 erau înfloritoare. 

Octavian Mărculescu 
Directorul gimnaziului din Cavarna. 
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ZDRINCUL SPAIMA n1EJLOR 1) 

A. fost odată, tare de n1ult, un biet om care avea casa 'n1po„ 
·vărată de o· droaie qe copil - şi din care pricină era sărac 
lipit pământului. A.vea însă o leacă de glagorii în cap. Şi numai ce 
i=-a trăsnit într'o bună zi prin minte: 

- Eu mă duc, nevastă, în lun1ea largă. Vreau să leg şi eu gura 1 

.sacului şi, să ştii, că până ce nu m' oiu vedea bogat, nu mai dau 
pe=-acas.ă. Tu s' aştepti. Şi s'a dus şi s'a tot dus, opt şi cu.:a brânzii 
nouă. (Dulcele Crăciunului ·tine. nouâ săptămâni). 

N'a trecut un car de ani dela plecarea lui şi numai ce..-a d:at 
_peste palatul zmeilor. Cum l..-au zărit, aceştia i:au dat roată şi l-=-au 
Juat la rost : 

Ce.::ai pierdut, rumâne? îl întrebă cd ma:i mare dir)tre zmei. 
Caut ce n'am găsit! 

- Ce? ... 
- Vreau să strâng şi eu avere. Luati=n1ă la voi argat ! . . . .,, 

Păi, rămâi, fără tocmeală, pe..-un burduf de galbeni simbrie, 
,dac'ai să .eoti face tot ceiace· ti.=·om porunci ! răspunse zmeul. 

...- .:;ii banii ti-=-l plătim la Paştele cailor - îşi zise lui ..- ş1 -
R v ,._, .') - ama1 .... 

- Cum să nu t şi 'n gândul său: Hm!. mă credeti prost, 
voi ! Dar lasă, că vă potcovesc eu ! ... 

L.:au frimes numaidecât la pădure, să le aducă o sarcină de 
.surcele pentru foc. Puteau s' aştepte zmeii mult şi bine, căci Zdrincul 
numai gând de 'ntors n' avea. Ei trimiseră pe cel mezin să..-l caute 
şl să"'i dea de urmă. 

Zdrincul făcuse sfoară din coaje de teiu şi legâqd copacii de 
la marginea pădurei, unii de ·altii, îi dădea ocol. 

- Da ce faci acolo, mă Zdrincule? întrebă -zmeul mirat. 
- Eee, d' apoi ce să fac şi eu! Ia, mă trudesc să iau pă..-

durea asta cu totul într'o sarcină şi să v'o aduc la palat, să vă 
satur odată de lemne. Ce tot surcele şi iar surcele! La ce să 
n1ă 'ncurc eu, coşcogen1ite ru.mânul, c'o 1nână de vreascuri şi să bzit 
calea mereu. Eu v' aduc oda.tă şi bine. 

Aoleu, Zclrincule, iartă..-ne că te-=am trimes să fad treaba 
asta ş; lasă că iau eu în locul tău numai cât ne trebue acum. Dac'am 
.arde..-o toată deodată, cu ce..-am mai face noi focul pe urmă? 

l) ·scris de copila Tătulea Şt. Constaoja, ci. IV"'a primară, în vârsta de 12 
.a11i. Corectat şi prelucrat de A.. Voicu. 
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- Asta e treaba voasfră. Eu ti-=-am spus, însă, că n 'o pot lua, 
decât foată. Mi .... ar fi şi ruşine să umblu cu sarcina, ca babele. 

Numai cât ar clipi cineva, z1neul smulse un copac din rădă.:1 
cină, se un1eri cu el şi, punând şi pe Zdrincul deasupra, o tuli 
spre casă . 

- Ce s'a întâmplat? făcură zmeii ceilalţi când înfră Zdrincul 
pe poarfa palatului, călare pe copac. Şi se spăimântară straşnic la 
auzul celor povestite de mezin. 

Tri1nesu.,,.l.a-au apoi la put c' un butoi de-=o sută de stacane 
greutate, să le aducă apă. Nu se 'ncumetă Zdrincul cu butoiul acela, . 
penirucă băgă de searnă că nu.a-l poate clinti din loc nici gol, dar 
plin cu apă I ... 

Dar după ce se chibzui el bi.ne, le spuse : 
- Haidefi, să n1eargă cineva dintre voi să..-mi arate unde.=i 

fântâna şi să ia , şi polobocul ăsta, că.a-i prea uşor penfru mine. Il 
întovărăşi n1ijlociul. · 

Acolo Zdrincul scoc1se un/briceag dela brâu şi 'ncepu să sape 
de zor în jurul gurei putului. 

- Ascultă, Zdrincule, da ce ti.:1ai pus în gând să faci?! îl 
întrebă zmeul văzând că nu mai sfârşeşte . . 

- I-Iei, n1are lncru nu prea fac eu. Uite, sap să scot fântâna, 
din pământ şi să v' o 1nut acolo la palat; ca să vă satur odată de 
apă. La ce să n1ă 'ncurc eu c'un bufojaş . L a auzul acestor spuse,. 
pe z1neu îl apucară bâţâielile de frică . 

~ Rogu ... te, Zdrincule, în nun1ele lui D.a-zeu, nu mai face una 
t:a asta, că rărnânem pe urmă fără apă şi murim de sete. 

- Vezi, însă, că eu nu pot să car apă decât cu fâniâna. 
- Jndură...-te ş'i lasă.a-mă pe 111.Îne să duc cu butoiul. Numai 

cât ar bate cineva din palme, el un1plu polobocul până la vrană cu 
apă, îl ridică în cap şi urcându.:l şi pe Zdrinc de.a-asupra, alergă 
acasă . Fratii săi toc1nai se ospătau cu cireşe în po1nii din grădina 
lor. Când le povesti 1nijlociul ce se 'ntâmplase la fântână, o băgară. 
loţi pe 1nânecă de frica Zdrincului şi, sărind din pomi, o rupseră 
la fugă. 

- Staţ1, tnăi, că nu vă fac nimic. Eu vreau să fiu prietenul 
vostru, - îi părtini Zdrincul. lndată z.meii se luară cu binişorul pe 
lângă el. VăsânJu.a-1 că adună şi n1ănâncă cireşe din cele stricate, de 
pe jos, zn1eii tl rugară să se urce în cireş şi să ia şi el din cele 
fragede. 

Unul din z1nei apăsă cu piciorul pe=o creangă 1ncărcată de 
fructe şi ZJrincul se agătă de ea şi 'ncepu să ciugulească. Dar, în.=
dală ce z1neul ridică piciorul, creanga scăpă cu aşa de mare avâuf,. 
tncât ii asvârli pe Zdrinc ca pe o n1inge, pe de:asupra pon1ilor. 

Bufff I icni Zdrincul. 
- Hă, hă, hă ! râseră de bucurie zmeii. 
- H a ! Bine că te.a-atn prins ! gâfâi Zdrincul. De când te 

mon1ean1 eu să te 'ucolfesc odată şi să te prind. Dar iată că te 

' 
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se ridică el în 
Asta era prea 

păcălii. Ce mai friptură o să fac dise.:tră din tin~ -
sus, strângând bine în mâni un iepure dolofan. 
prea. Zmeii nu ştiau ce să mai creadă. 

- Măi, Zdrincule> cât i-=-am dat noi tarcoale să-=l prindem, mă, 
şi n' am Pt!fuf cu nici un chip! 

- Voi sunteţi proşfi. Ni aţî ştiut cum să-=l înşelaţi. Ş1 apoi 
trebuia să fie cine:va ·vânător dibaciu ca să:! poată prinde. Nu 
văzurăti? 

Eu a trebuit să sar tocmai pe de:asupra cireşilor ca să:! înhaf ! 
Zmeii se cruciră de aşa ispravă. După ce se sătura'i-ă de cireşe, 

duseră iepurele la cuptorul palatutui, ş' apoi scoaseră vechiul buzdugan 
de nouăzeci si nouă de ocale plurnb greutate şi se luară la întrecere. 

- Ne 'ntrecem, Zdrincule? glăsuiră zmeii. 
- Arunca~:l voi mai întâii ca să măsor eu, aşa, din ochi, 

cam ce putere· să pun la asvârlirea lui şi să vă 'ntrec. 
ll aruncă mezinul. Aşteptară. Se întoarse după o jumăt.ate de zi. 
Il asvârli mijlociul. Aclăstară. ](bia după o zi ş' o noapte ve"" 

ni 'ndărăf. 
·se opinti cel mare. Li se urâse aşteptând. In şfârşit îl văzură 

după trei rile şi trei nopfi. 
- Ia aruncă:! şi tu, Zdrincule, acurn ! 
Acesta apucă buzduganul de coadă, dare mare..:i fu mirarea 

când văzu că nrci nu:! poate mişca măcar. Atunci se scărpină în 
cap, se gândi, se răsgândi şi iar socoti ; apoi se uită lung la buzdu=
_gan, când la zmei, când s_pre cer. 

- Dar, hai odatăi Zdrincule ! îşi pierdură răbdarea zmeii. 
- Vedefi norul acela din zare? A.m un frăfior lăcătuş, acolo, 

şi aştept să:mi facă semn cu rnânai să:i arunc .buzduganul acesta, 
nu de altceva, dar ca să:i fac rost de ceva aliş:veriş. 

- Lasă,,.ni=l, Zdrincule, că este singură jucărie pe care=o 
avem dela strămoşi ! se rugară Zlneii de el. 

- Penfrucă fin mult la voi, uite că vi~I las ! le răspunse 
Zdrincul, bucuros că scapă de buzdugan. Neputând să iasă la vre=un 
liman cu Zdrincul, zmeii tăinuiră împreună ca să:! omoare chiar în 
noaptea aceea. . 

Dar Zdrincul, isteţ, le pricepu planul. El puse în cotlonul său 
un butuc pe care,,.\ înveli cu gheba sa şi.:i puse căciula 'n cap. Lăsă 
astfel o momâie să doarmă pe căpătâiul său şi se ascunse. 

Pe la miezul nopfii zrneii veniră cu braţele 'nearcate de pie..
troaie şi 'ncepură să=l omoare pe Zdrinc. Acesta însă dor.mia pe..-o 
ureche mai la o parte şi nici nu visa măcar că viata:i este în pericol 
.şi=i prădăd pe capul lui. 

- Hai să=l lăsăm, - zise mezinul, - că i=au sărit şi creerii 
din cap ! Săriseră doar tăndăr i din buturugă. 

- Hai să ne culcăm şi noi, c' am robotit destul ! Şi plecară 
bucuroşi c' au scăpat de Zdrincul. 

Mare le fu mirarea când, în zori de zi, îi auziră iarăş glasul 
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- Sculafi, zn1eilor, că v'am adus ceaiul de isn1ă ! 
- A.i dormit bine 'n noaptea asta, n1ăi Zdrincule? - îndrăzni 

cel mai mare să.:l întrebe. 
- .Bine, nu prea bine ; că 01' au cam pişcat nişte pârlifi de 

purici, - răspunse Zdrincul supărat. 
Infeleseră deci zmeii că nu se glumeşte c'un astfel de on1. Se 

socotiră. 

Mi:e· tare greu să mă despart de voi. Şi nici nu. plec dacă 
nu:1ni ducefi burduful cu galbeni acasă. Plecă cel mai mare cu 
burduful la spinare. Când sulia zmeul, îl împingea şi pe Zdrincul 
cale de=un ristav înainte. A.şa că acesta ajunse mai repede acasă. 

Inlăuntru, îşi învăţă droaia de copii, ca fiecare, cu câte:un 
cufit în n1ână, când o întra zmeul, să ceară şi să strige cât 1=0 

fine gura : 
- Dă:mi, tată, ş1 inie să mănânc o bucăfică de zmeu ! 
Zmeul intră : 
- Dă:mi, tată, ş1 n11e să n1ănânc o bucăţică de zmeu ! striga 

care mai de care din liotă. 
Zn1eul trânti burduful şi.:o sbughi aşa de repede, încât îi sfâ.:

râiau călcâiele pe drum. 
Iar Zdrincul, spaima zmeilor, se 'nbogăti şi trăi veşnic fericit. 

A. Voicu 

• 

• 
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MĂŢIŞORUL 1) 

Ci...-că a fost odată, ca nki odafă, o babă ş'un moşneag; şi.:au 
avut şi ei un porc. In ziua de Sâni Ignat, când ei se soreau sgriburiti 
de rânjetul şi pişcatul gerului pe prispa bordeiului şi când porcul le 
tot da târcoale, grohăind a lături ori a grăunte, baba zise ; 

- Unchieşule ! Hai să,,,.1 t~ie.rn odată, că a 'nceput sâ.:i curgă 
untura pe· râf. Era cam toantă baba. 

- Că bine zici, băbuco ! Ş'apci i-=-a venit şi sorocul, mânca.# 
!.:-ar taica de grăsun. Era tare şiret ghiduşul. 

Zis şi făcut : 1..-au preschimbat în sbenghiuri de sânge, din su,,. 
perstifie - în semn de sănătate, - pe obrajii fâncilor din vecini, rn 
slănină rumenă şi' n şorîciu gustos - după care fac' copiii zâmbre. 

Pe urmă moşneagul a numărai măfişoarele porcului sfârficaf şi 
şi.:a trimes baba cu ele la gârlă, ca să le spele: 

- Fă, să ai grijă să nU.:ti ia hoafa de cioară vre:eun măfişor, 
c'are. să fie vai şi amar de spinarea fa. 

- Las' că nu.:-s eu căscăundă ! i„a răspuns baba înfepat, şi-=a 
pornit să facă treabă. Dar de, ca omul cu treabă, s'a dat măicufa 
la gânduri şi.:-o cioară sprintenă s'a furişat iufe,,-iute şi ka apucat un 
măfişor. Când a văzut una ca asta şi presimfind ce.:-o :aşteaptă la 
bordei, s'a pornit biata bătrână pe rugă~ 

• 

~ Cioară, cioară, 
Dă . .-,mi măfişoru, 
Că mă bate unchieşoru ! 
Dar afurisita de cioară : 
- Ga, ga, ga, 
Că nu fi 1.:-oiu da ; 
Că nici tu nu mkai dat 
Intr'un anişor 
Nici un puişor ! 

Ne=-având baba încotro, a dat fuga la cloşcă : 
,_. Cloşcă, cloşcă, 
Dă.: mi un pui, 
Să..-1 dau gaiei, 
Să.=-mi dea măfişoru, 
Că mă bate unchieşoru. 

l ) Scris de copila Viruilă C. Vasilichia, d. IV.-a primară, în vârst~ de 12 
ani, din corn. Giurgenklalomit.a. Publicat de A. \(oicu. 
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Cloşca, însă, era îmbufnată rău : 

Clonc, clonc, clonc, 
Că nu fi:oiu da ; 
Că nici tu nu mi:ai dat 
Măcar un pumn de meiu ! 

Şi-=a plecat la arie : 

- Arie, ane, 
Dă:mi o mână de n1e1u, 
Să:I dau cloşfei, 
Să.=-mi dea puiul, 
Să:! dau gaiei, 
Să:n1i dea 111ăfişorul, 
Că mă baaafe unchieşelul 

Cu toegelul. 

Nefiind în toane bune, cârti şi aria : 

" 

- Tra, tra, fra, (dela trapul cailor). 
Că nu fi:oiu da, 
Că la treierat 
Nu m'ai măturat! 

Şi s'a dus obidită rău la câmp: 

- Câmpule, câmpule, 
Dă:mi o mătură 
Să 1nătur aria 
Să:mi dea meiul, 
Să:l dau cloştei 
Să:mi dea puiul, 
Să-=I dau gaiei 
Să:mi dea măţişorul 
Că mă baaafe unchieşelul 

Rău cu toegelul ! 

Câmpul bătu în pun1nii de zăpadă : 

- Sâc, sâc, sâc I şi râse 
Cu hohotul crivătului : 
- Ha, ha, ha, 
Că nu fi:oiu da, 
Că nici tu nu m'ai tămâiat! 

I 

De=acolo a purces bocind la Grec : 

- Grecule, Grecule, 
Dă-=mi o mână de tăn,âie, 
Să tămâi câmpul, 
Să-=mi dea mătura 
Să mătur ana, 
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Să..-mi dea meiul 
Să;:! dau doştei, 
Să„mi dea puiul 
Să=-1 dau gaiei, 
Să.-rni dea mălişorul, 
Că mă baaale unchi€şelul 

Toooi cu toege1ul ! 

Ţârul artăgos se stropşi la ea : 

- Ba, ba, ba, 
Că nu ti„oiu da 
Că ni..:i tu nu mi.:ai dat 
Fata ta de măritat 

Să fi"o sărut I 

Atunci ş1.:a adus bătrâna fata şi.=-a dat.,,-o Grecului pentru tămâie; 

Cu tămâie 
A. tămâiat câmpul, 
Şi i=a dat mătura 
De:a măturat aria, 
Şi i.-a dat meiul 
De l-='a dat clo$fei, 
Şî Î-='a dai pttiul 
De l:a dat gaiei, 
Şi i:a dat mă~şorul -
- Şi n 'a mai bătuf.,,-o unchieşel ul 

Cu foegelul. 

l 

• 

A. \Toicu 
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SCRISOARE DELA V. BOGREA 
Cluj, 24 Ianuarie 1922. 

Dragă Brăiesc u, 

1. Mă prind bucuros să.:-fi fac o notiţă despre RohmaJ1i şi -
sperând că nu te vei supăra de dimensiunile mai înfjnse ale confri..
butiei inele - voiu trafa, în legătură cu acest reflex al „Alexandriei" 
în româneşte, şi altele de acelaş fel, cunoscute şi necunoscute, - iot 
din „ Alexandria". 

Că Rohmanii se numesc Blajini, nu e nici o mirare, de oarece 
aşa se numiau şi'n romanul lui Alexandru, iar că „Părfile Blajinilor" 
se chiamă şi „ale Rohmarulor" e tot ce poate fi mai firesc, odată 
ce, Rohmani sau Blajini, ei se păstrează în credinţa poporului tocmai 
în acest obiceiu, - un aspect al cultului morţilor, în definitiv (cf. 
Mo:'X.âpwv vrj'~oc;, ,,Insula Fericiţilor", ,,a Blajinilor", - în ea locuesc 
Brahmanii, Nagomandii, - de fapt= Insula Morţilor : manes-manus, 
,,blând, bun, blajin, fericit" etc.). · 

Versurile sugestive din „Analele Dobrogei'' şi Burada sunt 
tocmai cele ce mă interesează : ele se găsesc, de altfel, - cu nota în 
chestie cu tot, - reproduse şi la G. Dem. Teod~rescu. 

2. ŢichindeaL numele fabulistului, a fost pus în iegătuxă cu 
Chichinda (sigur fals I) ş i cu germ. dialect. întrebuinţat ca nume to.=
pic Zieckental = Ziegenthal, ,, Valea Caprelor". 

N'am la îndemână monografia lui V. A. Ureche, nici măcar 
(cea după fabulişti) a bătrânului Speran6a, dar, cu sigurantia, nu aduc 
nimic mai bun sau mai nou: s'ar fi ştiut, - vorba ceia I - De o 
pasăre /ichindeal, acuma aflu întâiu (la Marian, Ornitologia, lipseşte), 
După aspect, cuvântul pare unguresc. N u..-i pot însă preciza etyn10: 
logia; iar cu cicindela, ,,cicindele", n. fr. de orig. laf. al coleopterei 
respective, e greu,, dacă nu tolal exclus, să aibă vre.:eo legătură. 

3. CJ-iestia refrenului Ailerui, etc. etc. ( variantele sunt infinite) 
a fost deslegată, după părerea mea, de D. Dan: e o alterare popu;:' 
lară a bisericescului Aleluia C,Ailerui, Doamne!" = I-Ialleluiah, 
Domine!"), atestat şi 'n literatura corespun..zătoare. a Apusului, ca 
aiare. 

I 

4. ,, - Mânânci, calule, ovăz ?" - Cam aşa sună întrebarea 
ce.:emi pui, dacă ină interesează chestiile acestea . . . Dar fireşte că 
da, mă interesează, ba mă pasionează şi, dacă vrei să.::'mi fii drag 
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şi 1nai inuit de cât îmi eşti (şi.~mi eşti, tocmai pentru iubirea cu care 
în1brăfişezi şi culfivi aceste lucruri 1)1 apoi }jadună o grămadă bună şi 
trimife=-n1i:o" ! 

Şi ce neprejuit serviciu ai face culturii, şfiihtei ron1âne$fi, dacă 
„recoltele" din vară le:ai î1npărfăşi din belşug prin înseşi paginele 
revistei, care ar deveni, astfel, ş[ un cercetat 1nagazin de provizi; 
pentru rozătoarele istorico"'filolog1'ce din spef a 

\ 

o,-1cQ~OOO(j~ 

~ti®oooooo"0 
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prietenului tău 

V. Bogrea 
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V . 
PREMIILE CUI.:TURAL...,LIT.ERARE 
DOBROGENE ,,IOAN N~ R0~1AN" 

Aspectele viefii literare de pretutindeni, din fările occk!entului şi 
dela noi, au apărut, după marele răzb,oi, cercetătorului critic precum ' 

:şi cetitorL1lui obişnuit, neîndoios schimbate fată de acelea de dinainte, 
când viata îşi sfafornicise, o.arecum, anume tipare sociale şi sufleteşti. 

1 

Din înfrigurarea şi trepidatia vietii sociale - ca să însemnăm 
numaj o înfăfişar-e a acesf.eia - de după gro, znicul război, a iz1,1oi;ât 
ş'un aspect nou, cel pufin, al mişcării literare. Tihna în care, în ge,.. 
netal, luau fjintă cărfile înainte de răscrucea amintită a vieţii europene, 
a devenit din ce în ce mai mult o stare sufletească mai rară a viefii 
literare. Un iureş sufletesc a dat naştere unei literaturi care, dacă n 'a 
fost - şi, poate nu este - totdeauna de cea mai înaltă valoare literară, 
i"'a păsfraf însă, de cele mai multe ori, o întipărire caracteristică a 
vremii, - notă adânc deosebifoare, în orite caz, de literatura apărută 
înainte de „marea încăerare". Şi, în acelaş timp, şi paralel cu aceasta, 
o altă înfăf işare .a viefii literare, în legătură cu răspândirea cărtii, de 
literatură n1ai ales, a fost ac:eea a schimbării - sau, mai exact, a di.,. 
versificării - mijloacelor de ..difuziune a ei în pături sociale cât mai 
largi şi, în tot cazul, cu fjnt.a de a afrag:e atenţia asupra existenfei ei, 
:a unui număr cât mai întins de ceJitori. Printre aceste mîjloace au 
fost; fără îndoială, apariţia şi înmulfirea unor noi edituri ; varietatea 

·revistelor şi pedodicelor de tot felul, menite să ducă până în ca~e 
modesfe interesul· pentru cartea literară ; deasemeriea, gazeta de infol-=
matie, uneori şi i lustrată, aducând cunoaşterea acestei viefi lifetare 
pline de frământări sufleteşti, de zbucium neostenit după idealul -
acelaş în toate timpurile - al . frumosului . . . Scriitorul, el însuşi, a 
devenit un profesionist. /\sfăzi, sunt atâfia dintre scriitori - şi fără 
îmdoială şi dintre acei cu un falent deplin format şt exteriorizat în Forme 
.de arfă adevărată - cari:şi câ-şfigă viafa - în sfr-ăinăfate n1ult mai 
.des, · ia noi fără îmdoială într' o măsură mai restrânsă - din răsplata 
sigură, ce le revine din munca aspră şi neîncetată a scrisului. Că, 
din această profesionaliz-are a scriitorului vor fl izvorând şi · neajun ... 
suri, - lucrul a fost remarcat, cercetat şi comentat: nu âsupra lui 
însă cată acum să stăruim în aceste fugare rânduri. Ci - ins.fârşit ,-, 
vorn sublinia manifestarea a îneă unui aspect al viefii, al mişcării li.
terare contemporane - daeă nu cu totul nou, dar î11 tot eazt1l, mar-"' 
.când o foarte întinsă răspândire. 
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Din dragostea desinteresată a unor iubitori de literatură, diJ1 ini"" 
ţiativa unor cercuri sau societati lîterare, ori a unor publicatiul'li se"" 
rioase de literatura - ca sâ nu mai aminfim de acelea ale Ac.idv 
miilor - din nevoia sufletească, uneori, de a răsplăti 1 - pc cât e cu, 
putjntă, - creatia literară, sau, cel putin, a atrage atenfjunea stărui: 
foare a lumii cetitoare asupra cutărui scriitor sau a unei anume opere,. 
- a izvorât premiiil J.iterar. Şi, aici ca şi în atâtea manifestări ale 
vietii ome:neşti, s'au putut strecura, negre.şif> şi aprecieri nemeritate, 
şi răsplăti nedrepte. Dar ceeace urmează a fi însemnat, apăsat, e 
acest aspect, această manifestare, caracteristică, a vieţii literare. Cartea 
- cea literară în deosebi - s'a crezut, temeinic 'de astădată, că nu 
mai poate rămânea · ascunsă, izolată, modest-a ca o cenuşăreasă, aştep~ 
tând uneori ca numai o fericită întâmplare s' o scoată la iveală, s o 
pună în circulatie., - ci, atâtia au socotit; astăzi, când înfrigurarea şi 
trepidatla vietii sociale covârşeşte, deseori, putinţa unei repezi, sigure 
şi bune inforn1atii, că premiul literar poate fi n1ijlocul de sen1nalizare 
al unei opere, care poate să fie şi una de valoare. 

La noi, în afar'ă de premiile cunoscute şi de dată mai veche 
şi, cu însemnătatea ce le=a intipărif:o vretr1ea, ale Academiei Ro .... 
mâne, - de ani de zile „Societatea scriitorilor români" acordă dis.:-
tincfiuni anuale tuturor manifestărilor literare, chiar acelora ce vădesc 
curente de anticipări artistjce, - dis1inctiuni care, tot mai mult, au. 
fost vrednice încununări ale scrisului celor ce ostenesc pentru fru„ 
mos. Anii din· urmă au adus şi alte initjative - ale ziarului „Ade"' 
varul«, ale Societătii Techirghiol....-Eforia şi altele 1naî mărunte. 

Familia scriitorului Ioan N. Roman - în an1intirea căruia re: 
producem câteva portrete ce i....-au fost închinate d e diferiti scriitori ai 
vremii - pentru a..-i perpetua men1oria şi a:i cinsti arnintirea - a ho..
fărât, îndată după săvârşirea lui din viată, înfiintarea a două premii 
cultural..-literare, dobrogene, anuale. Dar, oricât de nobil ar fi acest 
scop, el, în · această formă, ce ar lămuri numai o pornire sufletească 
vrednică de luare aminte, şi ... ar delimita un cadru restrâns. Adev.'i...
ratul rost, însă, al acestor premii - şi fiindcă e prilejul, cată să-=-1 pu,:
nem în lumină - a fost şi este în gândul acelora dela care a pornit 
această inifiativă, nu 11umai o răsplată bănească a unor opere - răs.:
plată ce poate fi socotită modestă - ci, mai ales, şi în întâiul rând, 
un mijloc de chemare, de răscolire a energiei suffeteşfi dobrogene, de 
trezire -a însuşirilor cărturăreşti a generatiilor mai nouă, cu deosebire, 
de punere în evidenfă 1 însfârşit, .:i caracteristicului~ a specificului do..
hrogean . . . . Aşa - ş i numai aşa cată a fi înte!es rostu l acestor 
premiî. 

După atâfia ani dela încorporarea Dobrogei la tara...-mamă, atâtea 
domenii de- activitate intelectuală îşi aşteaptă, încă, şi cercetătorul şi 
istoricul. N' avem o lucrare care sâ cuprindfi via fa şcolară a provin-=
eieî noastre, în curgerea anilor - a ş<.:oalelor dela sate, a liceelor, a 
şcoalelor normale. (Şi, în această directie, ce pagini pline de interes 
şi înăltare sufletească a scrts Ioan N. Roman în ,)Analele Dobrogei", 
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cu privire la istoria culfurii româneşti în Dobrogea). N'av.em jncă e 
schită .a contrioutiei dobrogenilor în literatura română. Sau, o culegere 
de texte care să răsfrângă viaţa dobrogeană în literatura noastră. Ori., 
o migăloasă şi amănuntifă cercetare a fipografiilor ron1âneşfi dela 1878 
încoace, a fi părifurilor româneşti, a µ,eriodicelor de tot fel ul, a z~arelor 
apărute dela acea dată. O puAere la punct, definitivă, a bibliografiei 
Dobrogei ,_ după lucrarea n1eriforie a defunJctu!ui S . Greavu-=Dunăre 
- îşi aşteaptă, poate, .şi ea rândul. Me!Jlcrii care să înfăfişeze viata, 

.sub nenumăratele ei aspecte~ a provinciei noas.tre, scursă pe acest 
pământ românesc al Dobrogei, a,r fi de un nepreturt interes. O „Do.: 
bf0ge pitorească" - şl ea ar putea fi fot atât de caracteristică şi al" 
·cătuită pe judete - îşi cere şi ea scriitorul ... Iată afâfea domenii d-e 
activitate infetecfual~ - şi n'a'm însemnat decât tâteva şi am trecut 
cu vede.rea, involuntar, poate unele fot ataf de imporfar:1te - ce-=şi 
aşteaptă cerce-fari. Nu ri~ai an1infim - căci socotim că e de prisos 
ace<1sfa - de opera literară, în proză sau în versuri, care să fixeze 
.în forma efe)'nă a artei, păniânfu!, - at-ât de caracferisfic, aşa de ne .. 
asemănător cu ee'lălalt al tării, în specificul ce cuprinde, - peisagiul 
<lobrogean. Şi;, mai al.es, Marea - Marea. Neagră purtătoare de atâtea 
legende; de f-a1ne de veacuri ... 

Premiile Ioan N. Roman vor încununa opere literare, culturale, 
.artistice, îm legătură c·u provincia dobrogeană, de care a fost legată 
ap.roae_e întreaga viată şi acfivifafe ~ lui Ioan N. Roman. 

Primul se va numi : n Premiul cullura/:dobrogean I. N. Ro: 
man", în v'.aloarţ de 12.000 lei, anual, ce se va decerne inireg sau 
divizibil, după apreciere,:1 juriului. Se vor premia, rând pe rând, lu.r 
crări literare, istorice, geografice, juridice, etc., cu subiecte din vrata 
şi trecutul Dobrogei, cu preferintă lucrări referitoare la D9brogea--= 
veche. Premiul va putea fi decţrnat şi unei lucrări plastice cu ace.,., 
leaşi -motive de inspiraJie. Lucrări liferare în proză - ron1an, nuvelii, 
qescrieri de pitoresc dobrogean, folclor, etc. - intră, desigur, , în ca„ 
drul zisului premiu. Ele însă vor trebui să răsfrângă mon1enfe şi as" 
p.ecte din viata, sufletul şi peisajul Dobrogei. Tot astfel şi lucrările şi 
opere1e cu caracter de critică şi istorie literară privitoare la Dobrogea, 
vor avea loc în cadrul acestui întâi premiu arninfit. 

Al doilea premiu, de poezie, în valoare de 2000 lei, se va numi 
11 Premiul de poezie Ioan N. R0man", şi va fi decernat, anual, de 

. acelaş juriu - mai jos not~f. El va fi o mentiune pentru cea mai 
bună poezie din ulfima vreme, sau a anului, inspirată din peisajul şi 
sufletul Dobrogei, sau al mării .noastre. 

Juri ul de preinîere - care a avut la înfiinta rea 1 ui ca preşe,,, 
dinte pe mult regrefatul scriitor Jean Bart, - compus din literati şi 
·oameni de cultură şi arfă, de origină dobrogeană, sau a căror acti=-
vitafe infelecfuală a re vechi, sau, cu adevărat temeinice legături CU 
această provincie, - este astfel alcătuit~ 

Em. Bucu/a, scriitor, Ditec!orul Educatiel Poporului din Mi.:t 
nisteru! Instructlunil Publice. 
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C, BrălesGu, profesor universitar ; director .a1 „Analelor Do" 
brogei" ; membru corespondent âl Academiei Române. • 

Ion Marin Sadoveanu, seriilor, directorul general al Teatrelor 
naţionale şi O perelor române. 

Cons!. N. Sarry, publicist, âirecfor al ziarului „Dobrogea Jună". 
<:S:>resfe Tafrali, scriitor; profesor universitar; director al revistei 

,,Arfa şi Arheologia". 
Din partea familiei fac pa.r1e, de drepf, d.,,.nii : 
Bonifaciu L Roman, avocat şi Traian Lăzărescu, magistrat. 

Ultîmul va îndeplini şi însărcinarea de secretar al juriului. Orice la-= 
muriri, de orice fel, cu privire la aceste premii> se d'au de Traian 
Lăzărescu, consilier la Curtea de Apel din Chişinău, sfr. Regele 
Ferdinand I, 68. 

* 
,,Premiul de poezie Ioan N. Roman" pe anul 1934, a fost de: 

cernat poetului Grigore Sălceanu - profesor la liceul ,,Mircea ce1 
Bătrân" din Constanta - penti:u frumosul sonet „Bairam dede", pe 
care;;'l reproducem mai jos. D..-sa este un statornic colaborator al 
,.Analelor Dobrogei". A tipării, până acum, două culegeri de poe= 
zii : ,,Flori de mare" (l 928, ed. Dobrogea Jună, Constanţa) şi 
,,Fierb.ea as' noapfe marea" , ( 1933, ed. Cartea Românească). 

Tr. Lăzări:SCu 
Magislrat.,,.Chişinălt 

BAIRAMDEDE 

ln soare alb, mai roşii par şalvarii, 
Femei, copii, roesc domol spre târg; 
In August şi cauţ1ii dau în pârg 
.$i aur muli se vantură prin arii. 

Aripa morii vâjâie de sârg 
Şi pnn bostană mişună Tătarii; 
Cu zumzefe in roiuri curg bondarii, 
Putind pe urma carelor, spre. Târg. 

Deodată vântul stepelor invie, 
Stârnind pe drumuri colbul dobrogean, 
Un geam trântit se sparge' n vijelie •. , 

Jar sus de tot, sub cerul diafan, 
Cu mâna ridicată din gearnie; 
Un hoge 'n~ân4 imnuri din Coran. 

Gr. Sălceanu 
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.,AI.J}IJMUL NOSTRU" 
• 

L N. ROMAN 

27 de ani; statură mijlocie, brun, figură delicată, ochi expresivi. 
Unul din cei mai talentati şi mai harnici •dinfl·e ziariş_ni tineri. 

Blând, sin1fitor, de o delicafefi în vorbă, în mişcăd, aproape femi.,, 
nină, - de o modestie francă şi de o bunătate captivantă. Astă vară 
s'a dus în Transilvania, la congres. Ce emotionat s'a tntors de acolo! 
L=am întâlnit la Sinara. ,, Vin dintr'o altă lume, îmi spunea el cu 
lacrimile în ochi ; e păcat că n'ai fost cu noi: să fi văzut feme1 din 
popor, fete dela sat, adunându..-se în jurul t~ostru şi vorbindu~ne de 
pri~nirile Ungurilor, de dtepturile Ron1ânilor nesocotite, de hotărârea 
I or de a se lupta până la moarte în1potriva ,,cânilor de Unguri" . .. 
şi n1ereu ne întrebau : ,, dar D.::voaslră ce facefi acolo? trlult 6 să ne 
mai lăsafi aşa?" Acolo patriotismul e în aer ; atâtea vorbe mari, de 
care noi râdem, în gura lor sunt sflrHe ... acolo să vezi Români !'' 
~ Atunci an1 văzut câtă căldură şi entuziasm era sub linişte~ aceea 
visătoare, de o dulce sfială, a figurii lui Roman. Observă bine, CU-" 

getă dre,pt şi exprimă frun1os. Printre puţinii noştri poet1, Ro1nan 
ocupă un loc de frunte. 

Sem.ne caracteristice: are să se supere pe auJorwl acestor 
rânduri. 
.,. VieaJa''. 18.94. 27 Fevruar. 

A. Vlahuţă 
I0AN N. ROMAN 

Bunul I. N. Roman s'a stins subit la Constanta, untle bă.trâ..: 
nul poet - rămas poet până la ul1in1a clipă a vkţd sale - se în..
cetăjeflise oaspete al tennului pontic de mulfi „ni <le i ile. 

Acuma patruzeci şi ceva de ani un tânăr Ardt:kan câştigase 
multe prietenii prin frumusefa sa de săliştean cu ochii n..rgri şi barba 
deasă, prin meşleşu.gul său de versurj însufll:!ţ,ite de sprri1ul €1n1nesci.ln 
şi prin vioiciunea condeiului său de ziarist. 

Roman, al cărwi elegant cilindru era cunoscut r.le toată lumea, 
reprezintă în presă partidul liberal, acel partid c<1re av, a în frunte pe 
cei 01ai aleşi oan1en1 din Capitala de odi , ioară a ff1oldovei şi care, 
prin tragedia căderfi marelui Brătianu, caştigase şi pe cât1va din fin\'.'.rii 
ieşifi dela Universitate. 

O direcfie pe eare n"'a părăsit"'o niciodată, alegand doar, aeu111a 
în Utnlă, între cele două nuanfe ale ei. Pe-ntru dânsul, partidt1l 
rămăsese aşa cum îi apăruse tânăn.1lui Ar Jelean la dot1ăzeci de ani, 
fot a-şa de tânăr cum era, cum rărnăsese sufletul lui insttşi . 

In âceasJă veşnică tinerefă, omul cu un zân,bet pe buză a 
trăit pesle şe1zeci de ani, fără a f'i ui;âl pe n irneni, f Jiră a fi spus 
cuiva ,o vorbă rea. 

'Pură şi prefioasă lauJd, aceea pe C,HI..' <l 111.:r,1,1f..-o "-'l ! 

,,Neamul .Româ(lese ... 15 Vili. 1931. 
N. Iorga 
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IOAN N. ROMA N DE BRONZ 

Era într' ci zi de toa111nă, cu soare rar pe l:Yiare, când am co.=-
borât în Constanta ca să fin1 111artori la desvelirea statuei lui Ron1an. , 
Jn răscrucea dintre gară, prefectură ş i bulevardul Carol, el aştepta 
liniştit şi nevăzut sub pânze. Mâine va face parte din alcătuirea 
acestei pieţe şi trecătorii se vor grăbi pe lângă el fără să:-1 mai de.=
osebească. Dar astăzi un1ple locul, nemăsurat de înalt şi de alb, şi 
toată ·constanta nu e decât . un amfiteatru cercuit în1prejur ca să.=-1 
vadă cun1 se naşte. In ceata de din1 i neaţă, de dincolo de farul din 
larg, funH'gă drept două sau trei vapoare. Mai departe, spre 111iazăzi, 
în lungul fărn1ului, sclipesc poate nişte acoperişuri, ca nişte gea1nuri 
cu flori de grădină de iarnă. Trebue să fie Techirghiolul sau chiar 
lun1i11a uitată aprinsă a farului dela Tusla. E ca o lun1e de negură, 
aşezată in caturi şi în planuri nenu111ărate de perspectivă, care se 
adaugă şi ea aceleeaşi trebuinte de prezentă. 

Când ).-am văzut cea din urmă ' oară pe Roman era în anul 
când se sărbătoreau cincizeci de ani de viată românească a Dobrogei. 
Treceam alături, prin susul oraşului, pe unde hoinăreau copii, prin 
iarb<l prăfuită şi pe sub aripile morrii de vânt. Astăzi cân1pul a fost 
înghitit de noile cartiere, iar n1oara şi=a deschis într'o seară aripile 
ei de pânză şi a pornit către lună. Ron1an era ca un n1artor al 
vren1urilor şi=nli povestea de fiecare schin1bare cu îr1tân1plarea ei. 
Locul se făcea iar ca odinioară şi ochii amintirii îl puteau vedea 
ca atunci. Cu un cuvânt, însoţitorul n1eu dărâma sau zidea o lun1e 
şi 111i se părea, ascultându=!, întors acolo, că e chiar duhul plaiurilor 
acestora dobrogene, care păstrează vechile legende şi înoadă la ele 
altele noi, ciind cu un râs. când cu un suspin. Cu rădăcini în 
Ardeal, născut în Basarabia, tră i t la Iaşi, cu legături în Bucureşti, 
el Sf oprise în Dobrogea, într' adevăr ca într' un ultin1 popas, la mar.=
ginea păn1ânturilor îOn1âneşti. 

-~111 întârziat apoi la el în casă, în biroul de avocat constăn.: 
tean în care, între o răscolire în hârtii şi o răscolire de an1intiri, 
clientii se pet,receau fără întrerupere, cu priciuile lor 111ai n1ari sau 
111.1i 1nărunte. li spionan1 pufi·n, în legăturile lui cu aceşti· oan1eni ai 
întân1 plării, Turci cu vorba stricată şi localnici crunti şi iufi la lin1bă. 
Ii în1păca pe toţi, cu o ştire· sau cu o glu1nă, punea o dată unui act 
sau dădea o întâlnire la o î..1făţişare şi-=-i tn·soţea până la uşă cu 
aceeaş voie bună. Cineva îl întreba de băefi, ce n1ai fac, şi o în.: 
viorare neaşteptată trecea peste tot obrazul, păstrat înainte sub o 
n1c1scă egală zân1bitoare. Părintde trăia în el, cu o putere de îndu.=
ioşarc pe care 11in1e11i 11 'ar fl bănuit.=-o. R>' 111ânea cu n1âna pe arti-=
colul de gazetă încă neisprăvit şi vorbea de copii şi de nădejdile le= 
gate de ei. Chen1a pe cel care se n1ai găsea în odaia vecină, cu un 
tertip oarecare, ca să=i spună că un scriitor dela Bucureşti a venit 
să.-cl vadă şi ca să-=i ceară ceva pe care nun1a1 el ii ştia, unde e. Şi 

,.Analele Dobrogei", XV. 12 
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î1ni făcea cu ochiul, ştrengăreşte, trecându,..şi mâna prin bărbuta în..;
câruntită, pe când băiatul, nevinovat, se apleca peste ,săltare. 

Astăzi m'aud cetind, şi_,...mi vine anevoe să cred, cuvinte unui 
Roman de bronz, într\, piată plină de lume. Mă n1ângâiu că nu 
vorbesc în num~te m.eu şi că prietenul mai bătrân şi mai înfelepf de 
altă dată mă priveşte fără supărare. In- fata lui, Marea s'a lurr1inat 
până în fundul cerului şi peisagiul e curat ~i un1anizat ca o acuarelă. 
Vorbesc: . 

Ministerul Instrucfiei şi Cultelor, care e şi Ministerul i\.rtelor, 
se bu~ură în deosebi de această sărbătoare, care înfoarce între noi 
în bronz pe un bun scriitor şi pe un mare cefăt,ean. Viata lui o cu= 
noaştem tofi, pentrucâ s1 a împletit p·ână ieri cu a noastră. Ioan 
Rornan n'ar-0 nevoe, cu acest prilej., de o biografie. CoJ1stanta îl 
prin1cşte în mijlocul ei, aşa -cum îl întâ rnpina în fiece dimineafă, 
când ieşea la munca lui zilnică. El s'a oprit numai într'o bună zi, 
de acea oprire care ne aşteaptă o singu,ră dată pe fiecare, dar pasul 
d1n urmă a fost o trecere rn această lume a amintirii, unde i.i ieşim 
astăzi înainte cu vorbe frumoase şi cu· flori, A.ic::i, la marginea 
~1ării, în bătaia vântului din lar__g, loc ae odihnă visat zadarnic de 
cel mai mate şi iublf poet al lui Roman, ,şi la marginea Ţării, untl-e 
a trăit şi a luptat ca un bun ostaş, et va vorbi oamenilor cari \<Or 
poposi o clipă să,..1 privească, de înalte şi mândre idealuri. Pentru 
noi, cad am avut norocul sa;-=1 cunoaştem, monun1enful acesta e un 
prilej de du'ioşie, dar pentru tofi ceilalfi el e o recţie. Să ascultăm 
şi noi glasul acestei lectii, care arninteşfe de o viafă închinată ceior 
mulţî, de bucuria studiului, de împlinirea zi cu zi a datoriei, de dra" 
gostea familiei, de puternicele satisf~cfii ale creşterii neamuJui şi tării. 
Ron1an s 'a jertfit încă odată şi s' a întors între noi ca să fie multă 
vremei peste hotarele viefii omeneşti, această lecfie. Ştia câtă nev9ie 
aveam de ea. Să ne pătrundem de gândul care vine de dincolo de 
lumea noastr:ă. Constr.tnta să fie mândră şi vrednică de lecţia pe 
care ne:o tine tuturor în cântecul de slavă al Mării. 

En1, Bucuta 

Boabe de grâu, Nr. 10, pe Odomvrie 1932 

IOAN N. ROMAN (t 12 [u1ie 1931) ŞI ,--, RATIUNEA 
. REGIONALfSMOLUI 

Unanim - regrefatul fruntaş dobrogean (fruntaş cultural, deci 
nu numai politic t) Ioan ·N. Roman, apărând în ,,Dobrogea Jună'' 
(No. 114 din·3 Iunie 1923) regionalrsmul "Dobrogei June'' (aeci 
reglona!ismul acelui ziar, · a cărui lozincă e „Dobrogea Dobroge..
nilor"), 1'1e dădea (el ne..-d0brogeanul !) anumite foarte actuale defi,,. 
nifii. Vorbind despre cei ce „iau cuvântul regionalism înfr' o acce}Y 
tiune improprie, confundându.=-1 şi asimilându-=-! cu separatismul", L 
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N. Roman preciza deci: ,,In acest "az, imputarea s·ar explica, şi 
regionalisn1ul, însemnând ·dezagregare, eentrifugisrrt, etc. etc., ar fl 
într'adev.ăr o idee periculoasă .şi o acţiune criminală" . 

Şi adăoga apologetul celuila/1 regionalism: ,, Dar regiot1alism, 
în înteles propriu, nu însemnează nimic din toate acestea. El împlică 
chiar ideea co11trară, de consolidare, de cimentare, de întărire a S ta ... 
fului şi se confundă cu însuşi patriofisn1ul". · 

Incât, după nedobrogeanul I. N. Roman (care 30 de ani în 
ş1r a fost cheaogul rom.ânesc şi cultura l al Dobrogei t) regionalismul 
este: ·!>expresiunea energică şi unanimă .. . , ca valorile loca le să nu 
fie îndepărtate dela conducerea treburilor loc::ale şi interesele provinciei 
să nu fie sacrificate în hatârul naufragiatilor politici şi ne,voiaşilor de 
pretutindeni, de ale căror insistente cei dela centru nu ştiu cum 
să mai scape. E ceva legitim şi sănătos în această dorinfă. Aş 
put~a spune chiar, că norma cerută de „Dobrogea Jună" pentru 
Dobrog€ni ar trebui să fie generalizată şi aplicată pentru toate pro: 
vinciile ţării, iar excepfiunile dela ea să fie cu adevărat exceptionale 
şi absolut justificate" ....., încheia I. N. Ron1an. 

Iar noi, retiuând faptul că distinsul om al cinstei şi al celei ma'i 
d·esăvârşite generozităfi (cum ii plânge azi întreaga Dobroge pe vaj"" 
nicul om de litere I. N. Ron1an) s'a putut înălta până la o aşa con.,. 
cepfie a re&.ionalismului, :-- aducem, de sigur, un bine meritat omagiu 
memoriei .Junimistului I. N. Roman, care chiar deunăzi (1931) ne 
în$ira dtât de pn~fioase amîntiri despre cel ce a fost om între oameni: 
M. Eminescu ... 

Leca Moradu 
„Făt„Frumos" Iulie-Octolllvrie 1931 

IOAN N. ROMAN (1866-1931) 

Moartea lui Ioan N. Roman a lovit durere~ mai ales Dobrogea, 
care a pierdut în el pe cea mai de seamă figură reprezentativă a s.a. 
Dar înainte de a fi al Dobrogei, Ioan N. l<oman a fost al românis-= 
n1ului întreg, prin acfr,,dtqtea sa literară, ziarisţică şi politică prodi.= 
gioasă. 

. F iu al acelor oieri săli$teni, cari au străbătut cu turmele lor 
până la păşunile bogate ale Crimeei, Ioan N . Roman s'a născut în= 
tr'un ·sat din Basarabia , la 1866. Studiile şi le:a făcut la Sălişte, 
Hârlău, Iaşi şi Bruxelles, und~ a venit cu diplon)a de doctor în drept. 
Temperament viu, inteligen"tă ascutită1 cu înclinări literare. Tânărul 
n'a putut să rămână îngrădit în limitele profesiunii lui. Incă înainte de 
a merge la studii în străinătate a debutat strălucit în ziaristică, la 
Drapelul şi J„upla din Iaşi, unde a fost foarte bine apreciat de Gh. 
Panu. După capitala Moldovei, iscusitul lui condeiu de ziarist a fost 
cunoscut de capitala regatului liber, unde a fost prim-=redactor la 
,,Adevărul" lui Bddiman şî la ziarul liberal ,.-Liberalul", Ioan N. 
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Roman este întemeietorul „Adevăi:ului Liter.ar şi Artistic", în jurul 
căruii! a reuşit să strângă, dela înc~put, scriiteri de seamă. Bucure..:
ştilor k-=a urmat Sibiul, unde eminentul gazetar a înălfat paginile Tri;:: 
bunei, prin scrisul său limpede şi elegant. Aslfel ciclul este complet 
Ioan N . Roman a luptat alăturea de toti, s' a dăruit tuturor provin..:
ciilor româneşti. Cea mai bogată parte a activitătii a rezervaf;:-o însă 
Dobrogei, în capitala căreia s' a stabilit în a doua parfe a viefii sale. 
Aici u adânc;:it toate prob1emele românismului local, s'a identificat cu 
ele, le..:-a ridicat la cultura aleasă şi la spiritul său mare. A devenit 
un SP.ecialist în chestiunile dobrogene, atât culturale· cât şi economice 
şî socîale, calitate dovedită prin o multim~ de studii. 

Activitatea lui lit~rară a mers într'o paralelă aproape neînire-" 
ruptă cu cea· ztaristică şi politjcă. A scris bune studii de polemică 
şi critică în sµirit junimist, îrn,:,otriva celot dela r:onlemporanul. La 
Convoroiri Literare articolele lui au fost totdeauna bine prin1ite, ca 
şi poeziile. Dacă Ioan N. Roman n'ar fi fost paralizat de umbra 
uriaşă a lui E1ninescu, ar fi fost un poet1 cu un loc propriu ,p life..,. 
ratw:a noastră . Dar el nu s' a putut rupe din orbita poeziei en'iines: 
ciene, nu numai în formă, dar nici în fondul celor câteva poezii ale 
lui, obsedate de acelaş pesimism nirvanic. Versul lui nu este însă 
prin nimic inferior versului lui Vlahuţă, atâta sprinteneală şi elegantă 
avea. 

Ion Breazu 
Daro1-oma11ia, anul VIL 1934, 

PREIVIIUL DE POEZIE IOAN N. ROMAN 

!viarea. Iată un cuvânt în fata căruia sensib1lităfile de toate ca:: 
tegoriile s' au sbătut imens. Dela interjeG(la primară, până la rezonanta 
înaltă a inspiratilor, motilful a rămas covârşitor. Ca orice frumusefe 
cosmică, extrasă dintr' un tr1;1tat de estetică divină, inaccesibil vietăţilor 
ordinare, a rămas o formă nedăruîtă creatiei, decât ca un uluitor 
mister, al rnarilor linii eterne. De aceea, întotdeauna creaţiile. literare în 
acest sens, nu m'au impresionat prin sugestiile lor, ci prin pasiunea 
pe care scriitorii au consumat=o pentru această vastă frumuseţe. A 
fost, întotdeauna un prilej de prof unde ataşamente sufl~te,Şfi ... 

Eri arn citit o informaţie, prin ca-re Societatea Scriitorilor Ro.:r 
mâni v-a premia în curând, cu suma de 2.000 lei din fondul Ioan 
N. Roman, cea mai bună poezie sctisă despre mare. 

Nu cunosc -stipulafiile acestui cod de premiu, nici cum se va. 
rezolva, şi cer jertare dac;:ă impietez asupra unor dispozitiuni testa;:: 
mentare. Ţin insă să..-mi liniştesc o părer,e, mai ales că am avut no.-,
rocul să cunosc pe defunctul poet, acolo în preajma n1ării1 unde s' a 
frământat cea mai Edegantă simtire românească şi unde gândurile au 
altinecat adese<:iri pare, nestăpânite, pe albastrul de metal al înfindv, 
rilm. . 

· Neliniştea mea vine din faptul că nu ştiu dacă fiecare an va 
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putea arunca la suprafafă o creafie, care să poată fi şi l_a înălf ime~ 
unei frumuseti literare şi la nivelul de prestigiu al premiului ce evocă 
distinsa figură literară a Dobrogei. 

)\r fi bine, cred, ca atunci când juriul nu se decide să facă o 
operă de caritate literară, care cle altfel ar leşi cu totul din cadrul 
estetic al premiului, să hotărască a amâna decernarea pentru anul 
viitor şi aşa, în tlecare an, oridecâfe ori operele care se ptezintă nu 
sunt la înălţimea e,"'{igentelor de ci:-eafie. Iar după câ{îva ani, după 
preciziunile Societăfii scriitorilor, să se constituiască un „Mare ptemiu 
Ioan N . Roman" cu care se va distinge un volum despre mare. 

Este un gând pe care cu toată timiditatea ii comunic, dinfr'un 
sentiment de adânci pietate pentru acel care mi.:-a evocat, cu o in.e 
comparabilă coloratură, un fragment din viai-a lui Fminescu. Era o 
prietenie de simfire poetică în cuvântul 'lui, era o profundă mândrie 
de ep,isod, pe care tni=l reamintesc azi, când nofifa strecurată timid 
înfr 'un ziar pomeneşte numele poetului mort la Constanfa. 

Nu cred util o evocare de fiecare an cu orişice poezie despre 
ape. Mai ales că o sporJdică apariţie, c.are ar satisface într'o oare-=
care măsură criteriul juri ului, n 'ar constitui un real stimulent pentru 
poezia mării, aşa după cum bănu~sc că a fost intenfia premiului. 

Marea Neagră, cu fot specificul ei geografic şi legendar, cum 
am mai spus=o de multe ori, este un imens rezervoriu peste care nu 
s'a aplecat un serios gând al creafiei literare. Nu marea in general. 
suprafafa albastră cu meandrele şi captîciile el. ci Marea Neagră pe 
care o recunoaştem cu foţii şi pe care a iubîf.:ro Ioan N. Roman cu 
toată simtirea ; ea, care pr9babil a contribuit la fixarea lui în această 
provincie ; spafiul larg, pe care îl oferea evadărilor nelămurife1 a unor 
gânduri poefice ce se cerea'\ departe. Nu este molcoma mare meri.= 
dională, nici sumbrul aspect al mărilor din nord, ci capriciul cosn1ic 
specific M~rii Negre, care se lipeşte caracteristic, cu un ritm deo.:: 
sebit1 de ţărmurile noastre. 

Pe această mare trebue s' o cânte poetul ce va fi distins cu 
premiul Ioan N. Roman. Toate legendele autohtone să se împletească 
în fiorul acestei evocări. Peisagiuli misterul, vizi unea, să fie sudate de 
o perfectă simţire românească. Să.:-f1 recunoşti în această poezie un 
gând încercat, un sentiment trăit undeva pe fărmul indigen al mării. 

Şi atunci evocarea lui Io.:i 11 N·. Roman va fi un prilej de pro: 
funde pietăţi şi de fecunde rosturi literare. 

D. Ciurezu 
Ţara Noastră, Iunie 1932. 
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RECENZII 

Alexandru Gherghel. - Raze şi 11111bi'e, poezii, Constanta, -1933_ 
Schi'fe __, din noianul amintirilor, Constanţa, 1934. 

Acum câtiva ani, într'un cerc, se discuta cu aprindere> care#i 
însuşirea dominantă ce catacferi:zează pe maestrul Gherghel. Unii 
susjineau penalistul, altii oratorul, altii poetul. 

Dacii prin penalist oamenil. noştri ·înţelegeau pe cel ce scrutează 
omenescul individual de->o parte şi n:arile necesităţi ale grupului so"' 
cial de alta şi reuşeşte o armo11izare a lor, primită de forul iude.că.,,. 
feresc, apoi în ateasfa maestrul Gherghel -t neîntrecut. 

Dacă prin orator înjelegeau pe cel care captivează cu argu,o
menful bine dozat şi rnanevrat iscusit în galopul cuvântului, apoi şi 
în aceasta maestrul Gherghel bate recordul. · 

Cât despre poet, atunci se avea în vedere autorul volumului 
de poezii t,Insula uitărei" (Constanta, 1927), de care, orice om Îl1-"' 

telegător, citindu.=-1, nu se putea să nu sptJe: G:herghel e un rnaestru al 
versului, e un poet superior. 

Se înjelege că oame11iî noştri nu s'au impăcat a recunoaşf-e Cf.l 
dorninantă vreuna din aceste însuşiri. $1 este firesc: cel preocupat 
de probleme penale le cugetă independent de oratorie şi poezie ; cel 
fermecat de oratorie uită orice problemă şi nu află poezie mai 
înaltă ~ Iar pentru ce-l c~şi scaldă sufletul în ritmul şi mirajul poeziei, 
altceva este mic, redus, banal. 

Ce structură bogată trebue să aibă Gherghel, el care posedă 
asemenea insuşlri, pentru care o.ame1îii sunt în sfa re să· se cerfe, 
pentru a ~identia pe vreuna ca dominanfă I lată un om bjne 
înzestrat. 

.y. :(-

L1 aceste rânduri ne preocupă scriitorul) poetul GherglreL 
Cu volumul Raze 3 i Umbrei maestrul Gherghel e în ascen-" 

dentă pe treptele poeziei. Prirnul semn : în adevăr, nu orice mânuit.or 
de vers se incumetă a:şi pune ţugetul ş1 simlirea in sonet, iar în 
volumul acesta din 42 bucăti, mai mulf de jumătate sunt sonete. 
Maestrul a fost de:o generozitate rar î11frecută, 

Dar lumea cititoare caută, înainte de orice, într' o operă __, 
ornul. Deşi cred că aceasta e grijă de moralist sau de istorici recu"' 
nosc destul de importantă, conce:d şi deschid o parenteză - omuluL 
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Vre~ să cunoaşfetl omul; cu afectivitatea, cu to-f trecutul şi în 
mediul său? - Cififi Schiţe - diJ) noianul amiJ)tirilor, ulfima .... l 
operă, unde viata lui Gherghel e descrisă, romanţată ... de el însuşi ! 

Originar din Câmpulungul muntenesc, şi=-a petrecut acolo copi-=
lăria şi prima tinerete. I,afă cadrul acestora descrîs de el (Schiţa n: 

,,Pe vremurile acelea la Câmpulung poezia p lutea în aer. Fie"' 
care colt al oraşului vorbea d~ vremurile strămoşeşti, de vrem urile 
vitejeşti ale voevozilor descălicători, de domnitele şi pajii de.:altădată, 
de cântecele sfoJiate pe ghitarele uitate în unghere înegrite sub po: 
vara a11ilor. Viata patrî,arhalăî 11demna la reverie şi liniştea 111conjură,.,. 
to.are, plină de fainele trecutului, aşternea pe 'Rânduri pacea binefăcă= 
toare, în care se închiagă muzica şi armonia vorbei : versul. 

Astăzi ora~ul acela s' a burghezit şi el . . . s' apropie din ce în 
t: rr.ai mulf de fericitul oraş al Constanţei". 

Acolo prieten li Nanu, Petrescu:Comnenj, Mihăescu-=-Nigrin1, 
Eug. Stefănescu=Est, şi'ncercau struntle; acolo filologul tinereţei 
sale, Şapcaliu, îşi finea prelegedle, peripatetic . . • Acolo escursii la 
schitul Ciocanu, sau prin sate .cu frumuseţi sălbatice, precum cârcit.l"' 
măreasa de la Fulga ; vânători de pomină, etc. 

Câmpulungul cu sburaălniciile .şi tinerete~ sa ocupă mai o 
treime din Schiţe ... 

Iată:1 apoi student la Lifere şi Drept în BucureşH, la cursurile 
de Drept Roman ale lui Danidopol şi de Filosofie ale lui Maiorescu, 
în toamna in care, fiecare din aceşti doi profesorî suiau treptele 
catedrei în al 30-=-lea an. 

De cera urmat Drepful? ,...., Iată ce povesteşte însuşi (Schita XI.) : 

,, Când am plecat la Bucureşti, penfru învăţătură la Universifafe, 
nu eram hofărât de ce să mă apuc. Literatura n1i"'era dragă, dar un 
avocat ... mă .sfătuia să urmez Dreptul fiindcă, spunea el, n'ar fi 
fost nimic în lumea asta n1ai sfâ11t şi mai frumos, decât să lupti 
pentru isbânda dreptătei. Nu ştiam atuncia că în lupta aceea, în care 
aveam să mă angajez pen1ru o viată întreagă, trebuia să las, la fie: 
care pal:i, făşii din sufletul me-u" ... 

Destul de melaffcolic ... şi melancolia, ca la orice om angajat 
în lupta pefltru dreptate, isvorăşte din greutatea pentru individ de.=a 
se însuma prin purtarea sa, cu libertatea sa, în curentul de confor.=
mism al vietei sociale. Pentru profesionistul Dreptului problen1a are 
două ca pifo le : primul, al justiţiei, care e fendinf a generală a socie-=
tăfei de-"a împăca, stinge orîce conflict prin norme fixate şi garantate 
prin sancţiuni ; secundul, al dxeptăţei, care este numai l:ln elaborat al 
luptei judiciare din for - şi care nu poate fi altceva - elaborat 
realizat după normele fixate ale justitiei. '!o primul, armonia se'nină a 
înfelepciunei şi adevărului Drţptului pentru toti ... în secundul, febri.,, 
litatea şi pasiunea luptei, în care sofisticarea înfelepciunei şi mistifi: 
carea adevărului se pot strecura printre armele ce valorifică Dreptul 
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fiecăruia . . . Dacă de justitie nu se plânge nimeni, sau nun1ai prin= 
cipial, foro1ulând desiderate de lege ferenda, - după dreptate suspină 
n1ulţi. Elaboratul mediului judiciar, solutia din spetă - ·cun1 se zice 
- nu-=-i poate mulfu,ni pe toti nici când e în fotul conforn,ă cu nor,,. 
mele justijiei, nu mai vorbim de cazul când e nuo1ai aproape, sau 
când e departe. 

Mai mult decât n,elancolic, $Ună dureros : ,, la fiecare pas, făşii 
din sufleiul meu". . . \ 

Dar să foiletăm mai departe : Şi' n Bucureşti, ca student ? Aci 
tovarăş de suferinfă cu Vasile Pârvan, Ghitescu, Mihai Galifa, Petre 
Pogonat; gravitări împrejurul profesorilor, maeştri de literatură, cari 
căutau să lanseze talente noi şi cari invitau. la masă ; în preajma lui 
JYiacedonschi cu Costin, Mircea Den1etriad, Nanu, Donar Munteanu ; 
la cafeneaua artiştilor Ki.ibler ; la un pension ca pedagog ; episoade 
diverse cu Oreste şi Dragoslav, cu Ioan P-etrovici şi Corneliu Mol,,. 
dovanu ... 

Viata aceasta e descrisă încă într' o treime din Schite. V edem 
din ea nu numai mediul din studenţia maestrului Gherghel, dar şi 
din a mulfor altora, ce,,.au ridicat apoi treptele spre celebritate prin 
profesiunile şi operele lor. Descripţia e interesantă atât ca anecdotă, 
cât şi prin desvăluirea viefei studenteşti a Bucureştilor de la începutul 
se.colului nostru. 

Mai departe Schiţele, vr'o cinci următoare, descriu viaţa de 
Administrator de Plasă a licenti;itului în Drept, la Brăhăşeşti, jud. 
Tecuci, unde facen1 cunoştinţă cu proprietari rurali n1ai mult sau mai 
putin boeri, medici de plasă, tâlhari, primari, efc. .l\.poi în Târgul: 
Cucului, jud. R.=Sărat, unde de asemeni ne prezintă polHiciani de pro= 
vincie, electori, judecători, spiteri, etc. 

O schită (a XXVI=a) e închinată viefei de la Coteşti-R.= 
Sărat, unde avocatura i=a întins bratele primitoare şi de unde Gher= 
gbel, avocat profesionist, a plecat la Constanta. Dă,n încheierea schiţei, 
un peisaj caracteristic al dealului ro1nânesc: 

,, Când am plecat din Coteşti ... Era o zi de început de toamnă. 
Rodul viilor începuse să se pârguiască şi fânul cosit, adunat în clăi 
pe câ,np şi prin ogrăzile oamenilor, îmbălsă,nase .aerul cu o 1nireas1nă 
dumnezeiască. Departe un plug cu patru boi tăia brazda neagră pe 
trupul pământului. O cum_pănă de puf în marginea şoselei scârfia 
sub <\dierea vântului. Dela Schitul din culmea dealului care rămânea 
în urmă, un clopot hodorogit vestea apusul credintelor de altădată. 
Dar drun1uri neumblate se deschideau mereu spre orizonturi noi, 
spre altă viată". · 

Alte schite ne vorbesc de Constanţa din 1910, unde lumea 
românească avută şi pretenfiQasă venea să se distreze : casino, teatru„ 
operă, operete, Alexandru Davila, Alice Cocea ... Despre En1inne 
o hămălifă din port, o admirabilă vită de muncă,~ - când a murit ... 
„în registrele stărei · civile, nimeni n'a ştiut să treacă altceva decât un 
nume neisprăvit. Un nume ce n'a însemnat 1nai n1ult în viafa por-" f 
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tul~ui -~ecât un strop de grâ_u~ căzut in neînţel~sul ~pe~, ~n necuprinspl 
n1are1 . Despre Conu Gh1ta - portreful cel1..11 n1a1 batran avocat din 
Constanta, venit după răiboi din altă parfe şi farsele ce""i · făceau 
tinerit 

in fine „ Marea". Aceasta e cea n1ai interesantă schită din ci,.,. 
ciul CoHstanfei. Maestrul GhergheL c;ti!ege şi descrie prin1ele impresii 
din contactul cu rnarea : portul în zori de zi, răsăritul soarelui pe 
!1~ar:. Dela prjn1 ul ~0!1tact n1area a cucerit pe poet definitiv ; era al 
e1 cand a paşii apoi 1n oraş_ Tot ce nu era marea, era rnort, era 
strein de sufletul său : 

„Şi .an1 pătruns; ea un strein, într\111 târg îndepărtat dintr'o 
ţară nect1noscufă, in mijlocul n1u!fî1nei, plină de socotelile n1ărunte ale 
unei existente banale şi fără sens. Nutnai 1narea„şi trăia, rnaî departe, 
n1ăretia şi tnisferul ei. Marea îndifererită în fata durerilor, ca şi în 
fafa iluziilor noastre de fericire!" 

Iată ln scurt o;nul şi mediul. Maesfru1 ni le zugrăveşte artistîc, 
adică siinplu, firesc, cu an1ănuntu! ce atrage, dar caracteristic, sin,,. 
tetic. Fraza e fină, nuantată icî...,,colo de.=un u1nor discret. Vorbeşte şi 
despre sine, dar fără pretenfie, fără a se scoate în evidentă cu ceva, 
fără a actiona în vre.,-o ispravă altfel decât ca un tovarăş duios al 
eroflox din schiţele sale. " 

Parcă îl vedem. A avut viata tuturor celor de cari ne povesteşte 
şi din cari unii au ajuns: Vasile Pârvan, ilnsfru arheqlog de repu.,. 
tafk europea,,ă ; Ioan Petrovici, profesor · u11iversitar, fost n1inisfru, 
acadernician ; Petrescu:Con1t1e11, fost 1nalt n1agistrat, acu1n ministru 
p-lenipotientiar; Petre Pogonat, profesor unive·rsitar; .alfîî literaţi, sau 
personalifăfl culturale, sau notabili în cuprinsul tărei ... Şi între ei 
şi=au făurit şi au trăit o viată sufleteaşcă co1nună în tin1pul când 
0111ul se forme,ază, fiecare având şi păstrând ceva din celalt : tendinţa 
de.:a cerceta, 1nunca asiduă de.:ra crea, silinţa de,..,.a împărtăşi celor 
din1prejur ceva nou, iubirea de n1edîul şi de sufletul românescr pe 
care le î1nbrătişea2.ă chiar dacă vreodată Je.,.au procurat desiluzii sau 
!e""'au s,pus ostilitate. 

Nu pot inchide volun1ul Schiţe fără să citez câteva fraze ca""' 
radcrisfice relativ la Constahfa (Schifa XXVII..='a) : 

„lv'Iarea dda Constanta era a mea. Pentru intăia oară scoboran1 
la fănnul ei, dar fannecele. apei înflorite, din după an1iaza aceia de 
început de foan1i1ă, eu le cunoşteat11 mai dinainte, din presimtirile 
n1ele, din visările şi aşfepfătile inele, de 0 viată întreagă, din depăr.:-
1ata 1nea copilărie J . • Toate vorbeau sin1furilor mek~. în grai ul CU-" 

noscut al basinclor, ce le:ascultan1 odată, la vatra :părintească, de=-
f (( pare . .. 

Acestea ne înlesnesc să deschiden1 volun1ul de poezii Raze şi 
Umbre, iar pe de aliă parte ne lă1nuresc afitudînea poetului fafă de 
mare ... 
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Să vedem poetul. 
Din cele 42 piese de versuri ale acestui volum, 23 sunt sonete. 

specie lirică la care poefii :aju!'lg deabia la maturitatea concepfiei ş-i 
tehnicei, adică atunci când gândesc clar şi pof exprima eregant . 

• Poetul roman, Vergiliu, începând a vorbl despre alb:ine (în a 
lV"'a G:.) spune în versul devenit celebru: In tenui labor ai tenuis 
non gloria. . . adică, subiectul e mic, dar gloria ce cucereşte nu-=i 
mică. Acelaş lucru s' ar putea spune despre sonet : e mic, dar 
un sonet viabil în timp, puternic, dă ... gloria lui Arvers ! De ce? 
Penfrucă la lucrurile mici defectele sunt mai vislbile„ ori sunt mai 
pufin scuzabile? Sau penfrUcă un bun mic e mai uşor de prefuit şi
de păstrai ca ui1ul mate? b1Iisfer l Constatăm însă că foar1e multi 
adoră sonetul, iar cei ce fac sonete au închinat chiar sonetului -
sonete ! 

Pentru a împăi:iăşi ci1itor1.1lui o ideie fugară asupra chtestiunei, 
în ce constă poezia lui Gherghel, voiu .trece în revistă mai întăi so.:. 
netele, aceste mici poeme. 

„Gânduri călătoare'\ tabloul unei îmbarcări noaptea, Un şir de 
nave dorm în port. Din adâncul apei se ridică un fior de neînteleasă 
frică, din cauza gândurilor care vor să plece în grabă, departe! A.: 
cestor gânduri călătoare nu li-=-e atâta dor de ducă, cât silă de ... a rămâne ... 

Navele suni biete luci:ud, nu simt nimic, dorm. lYiarea însă e 
în mişcare, ea presimte po~:ara; călătorii asemeni, ei sunt grăblti. In 
noapte, apa e „de cărbunt: ". Luminile putla!e pe punti pâlpâie: "Ca 
flăcări sl.abe pe comori străbune 1'. 

„Chemare", un strigăt de dorinf ă către femeia iubi!ă: Poetul nu 
o vrea în cadrul saloanelor, ci „când candela pe gânduri se aprinde" 
o vrea sub flori de stele, sub scutul dorurilor sale. 

,,Furtuna": .M;area stăpânită de furtună . Femej de pescari aş.;
teapră pe cei plecati. Bărcile se luptă „cu furtuna ... Se vaâ. Un 
sirigăt surd : lipseşte una I 1' 

PoeJul a prins momentul când tragicul tabloului încă nu s'a 
dispersat. SuHe.tul femeilor în aşteptare e irăruânta! la fel de fur!u.nă, 
ea şi marea. Incă nu se ştie din grupul de pescari expus, cine a 
pierit Durerea încă nu s' a localiza! în eutare şi cutare suflet de fe..
meie, nici lini.ştea sau speranta revederei în rest lYiicul sone1 ne ZU,,

grăveşie o rnare dramă a luptei cinului cu natuta1 o puteu1ică dramă 
a muncei ; îl cităm în întregime : 

Oştiri de valuri dau năvală I 
n stâncă 

Şi tunete răsună pe genune, 
In sdrenfe alge, din adânc, s' aruncă 
Spre dig şi râd de-=a pietrei slăbiciune, 

temei, p;urtâ.nd in gând o grijăi=-adâncă, 
Tăcute, 'ncep pe ţărm să se adune; 
Un vârcolac - · din basme vechi - mănâncă 
Din luna slinsă, sus, oa un cărbune. 

www .ziua constanta. ro • 



,._, 18< -

Prăpădul vine, creşte dinspre zare 
Şi'n clipele de groaz{J numărate, 
Cuprinde toi: şi mal şi cer şi mare. 

Şi bărcile, din 7ori de zi plecate, 
Se luptă' n apropiere cu furtuna ... 
Se văd. Un stigăf surd: lipseşte una ! 

„Lipseşte una" ... S.trigăful e al grupului, produsul unui spas1n 
dureros, picătura de sânge a du_rerei fără nun1e, impersonală ... 

Ali sonet, ,,O urnă": ln finerete ·glasul iubitei şi gândurile 
poetului cântau un imn, ce da fiori de sbucium noptei şi mărei con.:
template. Dar cântecul de mult s'a stins rn şoapte. Astăzi tabloul e 
liniştit: sufetul poetylui e „o urnă cle ertare" ! 

,,Strada", O stradă bătrână, cuprinsă de fiorii primăverei şi 
noutţtei, se scuti.;iră de somn, se găteşte în flori, scoate orchestre cu 
cântece la modă „şi. dansuri noi de trupuri arse' n soare" . . . Dar 
pe când teÎI o binecuvintează cu parfumul lor, ,, un dric de7alungul 
ei fnaintează" ! 

Aspiraţiile ÎJ1 contrast cu realltafea ! 
,,Dimineaţa în port''. Un tablou . evocator : Răsare soarele. 

Feerie de purpură, aur pe cer. Marea de sidef, .. Magnific cadru, 
dar pentru cine? Pentru oastea ce porneşte la muncă1 pentru ca şi 
lumea omenească să între în ritmul valurilor mărei neadormite. Co,,.. 
răbii încărcate se pregătesc de plecare. Oastea muncii aşteaptă doar 
binecuvâ11tarea diminetei şi pâinea ! Binecuvântarea şi pâinea, în port, 
le dă catargul 1 ce se va rupe din zare, cora!}ia ce va sosi! 

Cu acest sonet Gherghel a dat poeziei cu carader social, o piesă 
de neîntrecută valoare; cităm acest sonet fnfreg: 

Din depărtări adânci, spre noi, grăbeşle 
O geană slabă de lumină mală, 
Iar apa se Întinde sidefată -
Sub cerul ce cu clipa, se'nălbeşte . .. 

Şi firea loafă'n aur îmbrăcată, 
Qştiri de muncă nouă'şi pregăteşte, 
Pe când, în fărm, ace/aş val isbeşfe 
Cu:aceiaş sfăruinfă cadenfafă . .. 

Corăbii mari îşi pregătesc plecarea, 
Dar mii de brate, bra/e odihnite, 
Ce nu cunosc alf sprijin decât marea, 

ln port, pe cheiu, aşteaptă o/elite 
A din1ine/ei binecuvântare 
Şi pâinea, ·visul lor, sosind din zare . .. 
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,Jn portul fără nume". Un tablou ilnpresionant : Sosesc co=
răbii din ţări depărtate. Lucrul descărcărei începe ca o sărbătoare. 
Pe tăr1n se d.est,ra1nă în rihnul braţelor: 1nătăsuri, fildeş, fruc1e. Ni: 
meni nu gândeşte la viata ţărilor care le;au produs. Pentru aceste 
ţări portul, în care se desfac produsele lor, e fără nu1ne. Depărtarea 
rupe raporturile ! 

,,Pe pl~jă", alt tablou ase1neni iinprisiona'nt : Pe lănn, senin, 
zi de flori şi soare. Pe 1nare risipă de lu1nină, valuri langHroase dea 
abia ating nisipl1l plajei. Satbătoare de tinerete ! Plaja pare o, gră.: 
clină, Copiii, fac din nisip castele. Fe1nei desbrăcate ciripesc vesele ... 
La o parte: 

Doi moşi, doi rălăcifi din vremea bună, 
Privesc mirafi . .. parcă:au căzui din lună I 

Tabloul are un colt de contrast cu nuanţă Lnnorisfică, pe c;d 
doi 1noşf1 ca. să ne a1nintească , .. că şi eta'tea rupe raporturile. 

„Ruinele moscheei". Mo.scheia albă era Q strajă · n~dint.ită ca 
şi credinţa. Din turnul ei 1nuezi11ul cânta puterea ne1nărginită a lui 
Al<:1h I Luna privea o lu1ne ce..-a devenit .vis. Azi dîn n1oschee n'a 
1nai ră1nas decât; 

Un zid bălrân, ce stă şi el să cază I 

Ruinţle sunt evocatoare cu atât 1nai 1nul1 cu cât reprezintă pu;< 
.ternice realităţi de altădată. 

t,Vânzătorul de stele" o poveste vecinic duioasă : Un flaşn~ 
tar care' şi purta flaş11eta cu aceeaşi „ Traviata" şi papagillul cochet ce 
scotea biletele de noroculi ce se citeşJe în steaua fiecărui. Trecea 

• în fiecare din1lneaţă, azi nu 1nai trece şi poetul îl aşteaptă, ca foii 
aceia cari'$i c:;1ută norocul în stde ... .şi~J cântă ca pe ceeace a trecut 
.şi nu va 1nai reveni niciodată !. , 

01n, noroc, bilete!, papagal, flaşnetar, stea? Ce dru1n le leagă? 
Fantezia, care te înduioşează .Şi la cel ce,:,a înte1neiat asemenea credinţă 
.şi la cel ee oficiază ase1nenea cult pe stradă în ,acorduri de Traviata 
şi la cel ce i se încrede ... 

~,Pe Bosfor", tablou de orient ! Sub cer blond Bosforul doarme 
în cântece, ce~i leagănă gloria 1nilenară.. Caicele poartă fe1nei iubire. 
Turnuri sub cerul de poezie se înalţă ca brafe rugătoare. Peste tot 
un parfu1n de trecut, de 1noatfe „aşterne lenea lui otrăvitoare". 

Bosforul a fost atât de cânrat... Totuşi tabloul acesta e nou, 
Coloritul local e bogat prins, aflnosfeta psihieă nu ne e turburată de 
exagerâri, puterea de evocate ni se des'Hnde liberă pentru a visa o 
clipă pe Bosforul rnaestrului Gherghel. 

n fubirei ". Poetul conte1nplă iubirea, după ce i.,.a încercat fur.1 
tunile ; când linişfea i se pare starea firească a flintei sale şi caută 
s1

0 localizeze într'un raport cu valorile 1norale ale viefei. Din acest 
punct de vedere o găseşte instabilă, fluturatică. Sclavă, regină, de" 
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mon, înger, surâs, cântec? Noi o prearnărim, dar ea îşi râde de noi„ 
înfinzându:ne o cunună înrourată de crin1ă, sânge ş i rugină. Şi totuşi 
poetul o binecuvintează ; ea e isvorul poeziei şi, în sfârşit, lasă în 
suflet: annonie, pace,. ertare, - 01istue adică toate acele c:ujburi de 
foc ale expansiunei sufleteşti, care provoacă în lungul tinereţei furtu.:
nile şi cumpcnile l 

D e observat : la Gherghel cuvântul ertare este reîntegrat în 
intelesu1 străbunului său latin libertare, li be·rare din servitute .. .. 

,,Cândva" ... Un testa1nent, încrede ultin1ele dorinfe - prie: 
tenilor : Atunci . .. să fie aruncat 1n mare ! Doreşte să fie purtat de 
valuri, să se topească tot ce.:-a fost lut .Prieten ii s;:1=şi amintească „de.:-· 
un vers al n1eu, de-=-o glu1nă" şi să bea, să petreacă. Atunci : 

Ca voi~ eu voiu petrece la sânu:amanfei mele, 
Sau rătăcind o noapfe pE umedul abis, 
Voiu bea i'n lreg misferul pofirelor de stele ! 

Legătura cu 1narea a deveriit ceeace exprimă aşa de frun1os 
n1oldovenescul popular, giu1·uire ... 

„Toamnă". Toamna de afară, toan1na din suflet, când razele 
s'au schimbat în u1nbre, când florile nu mai au vioiciunea de sânge, 
ci palid de ceară, când stelele nu mai personifică visuri, când chiar 
vr'un cântec vech iu - plânge, se topeşte, - când existenta însăşi 
devine o siluire, o pedeapsă .. . 

O stare sufletească pe care o simte intens numai cine a trăit 
bogat toate bucuriile expansiunei firei sale şi a le nafurei înconjurăfoare. 

,,Cuib de zâne". Un imn căsuţei visate ... O căsuţă albă, 
liniştită, si111plă ca un vers, ca o floare, - spre care vin pe mare 
visuri din depărtări şi o preschi1nbă în cuib de zâne . . . Ah, un lu.e 
cru atât de mic, pare aşa de n1inunat pentru un poet, care nu=-şi 
poate realiza căsuta visurilor . . . Sonetu'! âcesta merită să fie realizat 
aeve de cei ,,cari înfelegând poezia, au iubif-=-o" ş i cărora poetul le-=a 
mchinat cartea sa. 

„Cinica". Să cânfi fen1eile, să le robeşti lu1nea gândurilor? Se 
întreabă poetul. Iar răspunsul? Nebunie I Femeia nu iubeşte 'n fine 
zeul, geniul, ci bruta I Piesa este expresia eunui n101nent de desan1ă-=
gire. Poetul a avut în. vedere cinica, fiinţa impudică, cea în care do: 
mină ani1nalul. 

„Dans macabru'". Clovnii şi măscăricii altor vremi - schelete 
- ies din cripte şi dansează în noapte la cântecul unei ·bufnite ..• 
Un schelei defineşte : ,, Ce-=-i moartea altceva decât o glumă ? N ecu"'" 
noscutul prin cunoscut.J ... 

„In ruine", un tablou: Rămăşiţa unei glorii, un colt de zid de 
cetate. A ici o poartă,colo un furn, dedesubt o hrubă ... în noapte 
din ruine se desprinde o umbră de om înJinzând spre cer o umbră 
de arc: e un rege barbar, care şi dincolo n'a renunţat să.,,şi 1năsoare. 
puterea cu zeii ... 

\ 
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Ruina trăieşte. Ron1ânia răsăriteană nu e numai ţara dinspre 
mare, e şi fara a zeci de cetăfi vechi, în care Arheologia are de săpat 
pentru sute de ani. Un suflet receptiv de impresii a găsit un ales mo,.. 
'fiv de inspiraţie. Tabloul se prezintă gata spre. a face nemuritor pe 
un pictor. Redăm şi acest sonet întreg, ca inspirat din mediul Do-=
.brogei : 

• 

Vestigii dintr'o glorie milenară, 
·un colt de zid. . . Aici a fost o poartă, 
Acolo-=-un Jurn privind spre zarea moarlă, -
Dorm foale În povestea lor barbară . 

lncef, un gând întunecai ne poartă, 
ln scoborâş pe:o dărâmată scară 
Şi ca 'nfr' un vis, frăesc o clipă, iară 
Splendo6 ce-=-au înşel?Jf ~ tristă soartă. 

Dar elin mormântu/. straniu de ruine 
ln noapfe:o umbră se desprinde 
Şi arcul rupi spre ceruri Îi Întinde : 

E:un rege mori ce' n loc să se Închine 
La zeii lui păgâni născufi din soare 
Puterea lui, cu-=-a lor, vrea s' o măsoare ... 

,,Exodul" e spectacolul plecărilor spre o nouă patrie prin por.,. 
·tul nostru. Ades mozaici, mai rar mohamedani, tofi spre Asia : Pa.,. 
lestina, Siria ... Pentru ce? Să refacă tara străbunilor? Să.,-şi refacă 
viata lor proprie ? Redăm şi acest sonet în întregime, ca piesă rară 
de poezie, care dă expresie unui fenomen ,social, şi el rar, al exodu: 
.lui în massă : 

Spre pori, încet, frec carele 'ncărcafe 
Şi gloatele. în jurul lor, tăcute, 
Conduc iluziile prefăcute 
ln scrun1 de vis, în vise sfărâmate . .. 

E.,-un trist convoi de gânduri abătute, 
Peregrinaj spre fărmuri fermecate, 
Exodul sufletelor exaliafe 
.De poezia vremilor /recule! ... 

Se duc, ca stolurile călăioare, 
C'ând uliimul refren în inimi moare, 
Să regăsească tainic, învierea, 

ln depăriări ce chiamă, cu facerea, 
Cu vecinicul necunoscut din ele . .. 
Şi năvile pornesc pe drum de siele. 
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,,Copii", un tablou al jocului copiilor. lntâiu răslefi 
1 

,, apoi grâ.::
madă, i::-apropie dorinţa de joc. Jocul? Luptă cu oşti imaginare. A:eun1 
sunt un grup annonic. Tabloul absoarbe pe poet, îl metamorfozează 
în copil, fără a=i răpi conştiinfa actualităţii. Sufletul coboară pe scara 
amintirilor şi duioşiilor înlăcrăn1ate pentru etatea dincolo de care nu t/11 
se n1ai intlnd amintiri ! 

Pe cât de mişcător şi dulce tabloul copiilor, pe=atât de amară 
încheerea poetului : 

Dar jocul }0,r aprinde fn uifar,e 
O candelă de.,,aducere aminte : 
Copil bătrân, nu plânge,.! Fii cuminle .. 

„Gara". O. stafie <::u ani înainte - sii:iguratică, acum crescută 
cu anii, populată. cu multă n11şcare . . . Dar- podul o vede la fel, 
aceeaşi din vechea-=i p0veste: n1ica stafie, în care n1ereu aştepta să 
„ 1 t vie . . . norocu . 

Tabloul devine imaginea unui sin1bol - al veşnicei aşteptări 
cu credinfa statornică, că odafă--odată tot va sosi mult aşteptatul, 
idealul ... Mica statie e sin1bolul întregei lun1i, în care omul se sbate 
în aşteptarea minunei, fericitei, care va răscun1păra suferintele, si: 
lintele de"a rămâne statornic, fiecare în lin ia menirii sale •.. 

t,Norii" - forma lor se schin)bă ; conte1nplândw.-i, imaginafia 
înfiripează în formele lor tablouri ; co!·tegij, cavalcade, vânătoarea cer.: 
bului de aur . . . absorbit, fie că"şi odihneşte gândurile pe nori, fie 
că pleacă departe -cu ei, omul găseşte pentru orice dor - o mân" 
gâiere. Astfel norii - difuzul - devin suportul realită(ii ... 

,~Cântul lebedei" e ultimul .sonet. Un tablou : O lebădă 
!rece ca o umbră pe lacul azuriu în seara de toan1nă. Un platan îşi 
scutură frunzele vestind sfârşitul frumoaselor zile. Seara se' nchide ca 
o carte ce s'Gt sfârşit. Cu cântul lebedei se'ncheie ceeace a avut de 
spus un poet! 

* 
Tablouri,,,.minîatură , cugetări, sau şi una şi alta, - aceste so.

nete absorb la citîre, spiritul se simte continuu într'un leagăn, trans=
portat, beatificat. Ele au factura dictată de normele acestei specii de 
poezi'e ÎP ron1_âneşte, - toate ne poartă în endecasilabul iambic, afară 
âe „Cândva", în alexandrini. Rimele· sună bogat şi dau impresia 
unei alese arn1onii. 

Dar cun1 sonetul este o piesă ce n1ărgineşte numărul silabelor 
cuvintelor, Ge veşmântează ideîa ,; cum alegerea cuvintelor se face în 
vedere,3. şi a ritmului şi a rin1ei, autorul e silit la expresii concise, 
adese eliptice, (a adoptare de cuvinte cu anume accent, lungime, so„ 
oantă, care să fie şi evocatoare, ~ grijile tehnice impun concisiune, 
reflectare, ocolite de amatorul de gândire uşoară şi formă neglijată. 
Acest atnator fîpă îndată : Aftificial I 
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Însă artificialitate nuzi decât atunci când firea limbei e fortată~ 
sau când autorul tin!eşte efecte nepermise de ideia sau de atmosfera 
tabloului, sau de Hr,ea ecler descrise; • 

Sonetele ce::am trecut în revistă n'au expresii, care să dea itn.:
presia că lin1ba e forţată'; cât despre ,efecte, se pare că Qherg11el nu 
ţinteşte decât să fie înteles ; iar pentru aceasta strecoară ideia sau 
redă tablou1 în n1od firesc, · cuviincios, discret, adică fără v-re.:-o anume 
pornpâ sau retorism, - asemeni fâ'ră sgârcenia şi cruţarea maniacă 
ce duc la $fers sau nebulos. Stilu,J lui Gherghel 111..t omoară ideia, dir1 
contra, o fac~ mai vioaie, mai sveltă şi deci mai acce.sibilă. Conci-=" 
siunea lui nu aţunge până la în:t11necarea sau omiterea notelor esenţiale. 

Lumea noastră cetiloare are mulfl amatori de lucruri d~ disfracfie, 
uşoare, ba cbiar d~ primitivism, dovadă succesele din ultimul timp 
ale unor cărfi _ scris~ te miri pentru ce, cu exces c.e diluare, cu vădită 
negliîenfă. Socotim efemer asemenea succes. Zisuluî amator, prin 
firea I ucrurilor, îi ia locul cetitorul pretenţios, care nu iartă expresia 
inegală ideii, neglijenta, care 11u se mai în1bafă cu diluări. Minimul 
de efort trebuie preţuit numai în industrie, pentru a realiza maximu! 
de producfie cu economie de energie. tn artă nu se economisesc mii"' 
loacele, rezultatul contabilităfii lor nu duce la nimic. Arta nu se 1nă..,. 
soară prin rll.:'!Xime sau minin1e de efort din partea producătorului 
sau a consumatorului, ci de efecte asupra afectivif'âfii omeneşti. Un 
ma?{im de efect nu se poate obţine negliîând sau diluând; în artă 
calcularea efectelor şi cizelarea sunt necesităti-, iar nu pur şi simplu 
chestiuni de cochetărie . . . · 

Am auzit un asemenea amator de lucruri uşoare în fata unei 
cărti bune, spunând ; am cetit şi n'am înteles nimic t El ar fi vn1t 
mai cu seamă ca ideia, tabloul diI1 poezie, să.:-i pătrundă singure în 
cuget, în imaginafie, fără s-ilinfă, Dar am auzit odată şi pe,,,un poet : 
un sonet? un sonet trebuie lucrat cu griîă de bijutier..-artisl, cu focul 
acelora cari, făurind un inel, fac interesanta mâna ce;:! poartă până 
acolo) că nimeni nu s 'ar umili s'o sărute t 

Ân1 insistat, la trecerea în revistă a· sonetelor, asupra conţinutului 
lor, pentru a se in\leder.a ce domeniu , de .gândire atrage pe poet, în 
ce isvoare se scaldă'. inspiratia sa, precum şi pentru convingerea ce,.. 
titorului că fie€are sonet e o poemă de sine stătătoare, viabilă, cu 
ideia sau imaginea ce ne dă, mai _presus de obicinuit, ba chiar suin-=' 
du..-se la ~ezia superioară a celor putini al1?:şi, a maeştrilor sonetului. 

Cetitorul asemeni poate observa, din piesele citate în întregim~ 
că înţelesul e uşor de prins şi că torma e expresia unei tel_1nice la 
'înăltim:ea maeştrilor poeziei noastre. A.semeni, că sonet.ele lui Gherghel 
nu pot ft clasate în descriptie, ci în cugetare, - cugetări în legătură 
cu ceeace a impresionat pe poet în mediul său. 3i,ntirea, imaglnatia, 
cugetarea îşi au ro1 activ în conslitutia fiecărei piese. 

Marca e inspiratoarea n1ultora din ele : Gânduri călătoare, 
Furtuna, Diinineafa în port, etc. Toamna din suflet iarăşi e in~pi ra.:1 
toarea unora : O urmă, Strada, Pe _plajă, Iubitei, Teamnă, Cop~, 
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GDra, etc. Chiar acestea şi .alte încă vre;-o câteva piese ale poez1e1 
lai Gherghel sunt dominate de,,,,un fel de depresiune sufletească, 
tomnatieă, îndoliată. Ruinele i""atr inspirat : Moscheia, Umbra re;:' 
gelui, etc. 

Dacă an1 trage un fir prin ele am putea înlăntui povestea omului, 
care a străbătut lumea de raze şi care, coborând în umbră, priveşte· 
de.;,acolo î11 viată ca un înţelept şi notează ceeace discerne frumos şi 
int~resant, scrie artistic simfindu.,,.se dator s'o facă, atât către ţinutul 
în care a văzut lumina zilei şf n care ,,poezia plutea în aer", cât şi 
c;ăfre acela în care de mult timp trăeşte şi care j„a împărtăşit o 11ouă 
poezie şi un nou avânt de creafie. 

ln celelalte poeZ:ii - 19 pie-se - continutul se rânduieşte la 
aceeaşi inăljime de cugetare şi tehnică. Trimitem pe cetifor la adevă,=
rate mărgăritare : Un cântec vn~aut Muezinul, Cu mânile tale (în 
tetramefru dactilic) ce evocă accente din una din Tristele lui Ovidiu 
(III, 3) : 

Pa1,famu! din albe şi ro'şii petale 
lnal/ă.:se' n templul de cânlec şi vise, 
ln care altarul, odaiă'nflorise 
Sub mâni de zăpadă, sub mânile Jale , .. 

Flori albe de ceară, flori roşii de sânge 
Du jertfă păgiină icoanelor sfinte 
Şi gfa,Su:aminiiri/or fără cu vin te, 
Ascultă~! pe orga cereasc,~ curn _plânge . .. 

Asemeni la Peisaj maritim (în trohei), u11 cântec al frumuse..
filot noastre, din care cităm această bijuterie senină, caldă, cu su11et 
de aur : 

Plaja albă, plaja caldă 
Singură:a rămas 
Pescăruşii doa1· se scaldă, 
Ziuă, bun rămas 1 

Peste apa sidefată 
Aur din belşug, 
Toată zarea'nsângeraiă 

.,4.rde ca un rug .. . 

Apoi, Dobroge . . . din care cităm aceste strofe caracteristice 

ln nopfi pustii de ioanină, când luna luminează 
Ca' ntr' un decor de teatru, sinistră şi bolnavă, 
U11 Seif îşi moaie vârful săge/ii în otravă 
Ş~o flotă de trireme pe Pont înaintează ... 

,.A11;ilele D„b,cgiei", XV. 13 
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... Dar asfăzi, când frecuful e::afâfa de departe, 
Când peste sarcofage frag boii brazda caldă, 
,5i' n Jocul piefrei, grâul_ Jn soare frupu::şi scaldă, 
Când lu1nea lasă praful să cadă pesfe carie, 

Tu, Dobroge, păsfrează coinoara fa, uitată 
ln glia fa săracă, in glia fa bă/rână, 
Şi peste ci1nifirul de faine, fii stăpână ! 
-- Vor fi chema fi şi n1orfii să mai vorbească:odată I . . . 

* .y:, ·'t· 

Cetitorul, inchizând cartea sub mirajul acestei poezii, cu sufletul 
vibrând de annonia versurilor, se va simfii încântat de gândurile, de 
i1naginile, de armonia ce şi:au încercat sborul sub bolfile şi prin col: 
furile interiorului său. 

Dar poezia devine n1ira j şi versul armonie, dacă întâlnesc re: 
ceptivifafe, adică dacă ele pot forfa oarecum, impresiona, facultăţile 
respective ale cetitorului. De:aci două condilii ca acest fenon1en să 
se producă : pe de:o parfe ca receptivitatea să fie pregătită, cultivată 
pentru a fi impresionată, pe de altă part.e ca şi făuritorul de poezie 
să.=şi aibă cultivată, perfecţionată măestria de:a sesiza receptivitatea. 
~;;.şa dar nu nun1ai poetul are obligafii, ci şi cetitorul. In ce priveşte 
obligaţiile poetului, măesfria de a sesiza receptivitatea şi pentru ce 
anun1e, adică mijloacele de impresionare şj ideile cu care artistul so: 
seşte la pragul cetitorului, acestea le:an1 constatat la Ciherghel ~ eul: 
tivate, perfecţionate, superioare. 

Sonetele şi celelalte poezii ale sale se înfăffşază ca produsul 
unei virtuozităţi, la tot pasul, concretă, simţită, - o simfi111 cum ne 
fură ca un joc. Un joc la care sufletul se prinde, ia parfe cu înte: 
resul, cu duioşia, cu comtemplarea, cu visarea, sau cu cugetarea 
poetului. Un joc pe care:! simţim superior, care ne învinge rezistenta 
sau indiferenta şi la care ne bucurăm din toată 1n1ma că ne-=atn 
înălţat, că luam parte. Aceasta e artă ! 

D. Stoicescu 

Cronica lui Ioan Neculce. __.., Editie comentată de A l. Pro: 
copovici, prof. universi1. (2 voi. Ed. ,, Scrisul Ron1ânesc", Craiova 
1932). 

Republicarea cronicelor, care nu se mai găsesc nicăeri în CO-"' 

merciu n1c1.i cu seamă după război, constitue o redescoperire a lor. 
Raritatea ci cărti este o piedică la recunoaşterea valorei ei şi a nu 
o republi,... c a o sustrage dela utilitatea. recunoscută, mai n1ult încă 
şi a păgubi cultural generaţiile, care nu o pot avea la îndămână tocmai 
în anii închinafi instrucfiei. 

Cronica lui Neculce a fost tipărită în întregime numai de două 
ori, la 1845 şi 1872 de Cogăl niceanu ; au trecut deci 60 de ani de-"' 
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când n'a mai fost republicată, căci fragme11tele din colecfiile ŞGolăreşti 
nu echivalează editii, ci 1nentiuni de cresto111atie. 

Faptul e de mirare, căci operei nu i.:au lipsit nid elogiile isto .... 
ricilor, nici ale literatîlor, ceeace denotă chîar pentru cei cari nu cu.=: 
noşte.ru decât elogiile, că opera are merite genetalmente recunoscute, 
demult nedesmintite, ba chiar mereu !râmbitate. $i e cu atât mai de 
mirare cu cât nu e vorba de,,o operă de ieri .... alalfăieri, ce mai po~e 
trezi animozifăfi, sau răscoli opinia publică, ci este o 0peră ce:a bî: 
ruii 20Q de ~ni! 

11 fine d..-1 AL Procopovici, profesor la Universitatea din Cer,,, 
năuţi, nc.:a redescoperit cronica, dându,,,.ne:o î1~tr'o editie îngri j ită după 
ce;i din 1845 a lui Cogălniteanu (găsită superioară celei din 1872) 
i.-,satită de'-"O introducere şi 53 l de note.., plus un indice alfabetic de 
cuvinte şi lucruri explicate şi nurne. 

Opera lui Neculce cuprinde: ,p precuvântare, despre cronicile 
şi cronicarii anteriori; o sea1nă de cuvinte - tegende culese din au: 
zite, care se raportă la domnii anterioai:e celor descrise d.e autor; 
apoi cronica, - aceasta cuprinde diverse fapte, opinii şi impresii 
dsupra lor, dintre datele 29 Septembrie 1661 şi 30 Iulie l f43, adică 
în ce priveşte statul Moldovei dela moartea lui ::;,tef ănită.: V. (al X=-lea) 
şi până la plecarea din Moldova a lui Constantin"' V. Mavrocordat 
din domnia a doua, deci frece în revistă un timp de 82 ani. 

Cronica este interru;antă dela o vreme şi prin aceea că viata 
publică a Moldovei se r.1n1estecă cu insăşi viata cronicarului, precum 
însuş mărturiseşte în pFecuvântare : 1(iară dela Duca..-V. cel Bătrân 
înainte până unde s'a vede la domnia lui Ioan.,,V. Mavrocordat nici 
de pr<:: un isvod a nin1ărui 1 ce ao.1 scris singur dinfru a mea ştiinfă, 
cât s'gu tâmplat de au fost în viata mea. Nu mi:au mai trebuii istoric 
sirein să cet~sc şi să scriu, că au fost scrise în inima mea". (Pag. 5, 6). 

Şi în n1ulfe pasagii apare in cronică însuş autorul. 
Aşa în domnia lui Constantin: V. fecior Ducăi: V. celui Bă: 

trân, descriind nunta acestuia cu domniţa Maria, fiica Brâncove.a..
l'.lului..-V., spu,îe: 11 Atunc.e ... şi eu ... eram tânăr postelnic şi mer: 
gca 1n, cu alli postelnici împreună cu toiag a mână pe gios înaintea 
domnului. Şi după istovul nuntii petrecu domnia pre boerii munteneşti 
până la Vâlea.,,.Adâncă cu mare cinste. Şi îşi luară ziua bună de 
acolo". (Pag. 150 - 151). 

În domnia diniăi a lui Antioh-=V., la predarea Can1enitei de 
către 1'urci - Polonilor: ,,$.i purcesă Antiob..-V. voios şi se invoieşa 
toată fara de acea veste, unde se ridică acea nevoie deasupra tării şi 
-a creştinilor . , ~ atunce eram şi eu . . . vătav de aprozi. Deci dacă 
sosi A ntioh.=: V, ta Camenita, indată se apuca şi făcu pod rr,ereu" ... 
(J'.>od stătător din rnal ln mal). (Pag. 180). 

Sub aceeaşi doinnie, la primirea solului polon Lişcinschi, voevod 
Posnani~i, tatăl regelui Stanislas, pe care o descrie: ,,Deci aşâ s'au 
aşezat să s~ scoboare Anti oh"' V. până la trei scări şi solul să su-: 
jar până la trei scări, şî la al şaptelea scară, unde este giumătate, să 
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se închine unul altuia, şi aşa alăturea să 1neargă până în casă şi 1~ 
băut tot odată să bea amândoi. Iar la acea vreme fiind eu . . . vel:agă, 
era,n rânduit d~ domnie de grijiam pe sol la ,&azdă de cele ce .... i 
trebuia" . . . (Pag. 185). 

Şi aşa 111ai departe cititorul găseşte ,nenfiuni despre viata cro-=
nicarului în faptele povestite îi1 cronică, ca spătar sub a doua don1nie 
cf lui )\ntioh~ V. (pag. 221); la Bucureşti, trin1is de don1nie s'o re" 
prezinte la nunta lui Dinu, fiul Brâncoveanului=V., C\l fata lui Ion 
Balş din Moldova (pag. 225); apoi Cai,nacarn (locotenen1 domnesc) 
cu alţi doi. boieri )a pleca!'ea lui Antioh-=-V. la Tighina (pag. 227). 
Din aceste n1enţiuni un biograf ar putea deduce nu111eroase date 
pentru biografia cronicarului cu întregul cadru al unei viefi bogat 
trăită . 

. Dacă, precu111 s 'a spus de:atâtea ori şi de către n1ulfi, literari .... 
ceşte opera lui Neculce are valoare prin pitorescul descripfiei şi prin 
fraza vârtoasă şi colorată, sen1ănată ici .... colo cu puncte de u111or, nu 
n1ai putin in1portantă este peniru istoric. Acesta poate găsi viata pu .... 
blică a Moldovei în cei 82 ani descrişi, vie, trăind, în picioare ... 
Neculce a fost unul dintre apropiaţii câtorva Domni şi în special al 
lui Dimitrie Canten1ir-= V. (Dun1itraşco: V.), sub care se deschide în 
ţările ro1nâne seria ciocnirilor dintr!<! Turci şi Ruşi. Isto1iceşte în Ne ... 
culee nu puten1 vedea în prim rând un n1artor ocular al atracţiei ce 
exercita ,narea putere ortodoxă asupra creştinilor din i1nperiul Oton1an, 
martur care ştie să spue ce""a văzut şi ce=a crezut. 

Chiar şi cel ce voeşte a studia şi reconstitui vechile instituţii 
sub care au trăit Ron1ânii, găseşte n1aterial în această cronică. Iată de 
ex., discufia dintre boerii n1oldoveni asupra principiului succesiunei 
ereditare la tronul fărei : ,,Deci o sean1ă de boeri ţinea în partea lui 
Dumitraşcu= V. şi z:cea că nu=i bine să se schimbe do1nnii, ce să 
fie pre nean1, să iasă zavistia şi cheltuiala din ţară, iaJă Rusă! vor ... 
nicul tot zicea şi striga că este bine să se schi111be dornnii" ... 
(Pag. 291) . 

. Neculce şi 'ncheie viaţa ca boer judecăior în Iaşi sub .domnia 
a doua a lui Constantin= V. Mavrocordat (Pag. 481). Despre el, în 
Introducerea sa, d=l Procopovici ne spune, că s'a născut în 1672 şi 
a murit în 17 45, că era fiul unui boer învăţat, venit din altă parte în 
Moldova şi al Ecaterinei, născută Cantacuzen, vară cu Şerban= V., 
Don1nul Ţărei=Româneşti ; că a rămas de mic orfan şi a fost crescut 
de bunică=sa Iordăchioaie=Visterniceasa, cu care de răul Leşilor a fugit 
în Ţara=Românească unde a stat patru ani, apoi reîntors în Moldova 
a intrat în . slujbă . şi, trecând prin toate boeriile, a ajuns Mare Vornic 
de ţara de sus. 

Cât despre cele pătimite de Neculce în Rusia cu Du1nitraşcu= V. 
după dezastrul dela .Stănileşti, trebue să citească cineva ceeace însuşi 
Neculce poveşteşte, pentru a întege tragedia 011,ului care se vede 
aruncai de soartă, la bătrâneţe, într' o lume streină şi oricum barbară, 
departe de familia care-=i poartă ponosul de hainie (trădare), cu averea 
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,confiscată şi învinovăfit de tofi că n' a sfătuit bine pe ,domnul său, 
ba că a îmbrâncit pe Durnitraşcu„ V. îr1 partea Ruşilor. Acestei în= 
vinuiri el caută răspunsuri şi justificări în mod stăruitor în multe pa..
sagii din cronica sa. 

Cronica a scris'""o la o vârstă înaintată, când împlioise 60 de ani. 
Infroducerea~tudiu a d"'luî profesor AL Procopovid (25 pagi..:riD 

lămureşte cu date bogate: epoca, viata, or,era şî personalitatea luî Ne=
culce: J,.4.mănunful se amestecă cu faptele de un interes mai general 
pe o scară întins~ în cronica lui Neculce. Dânsul n'a, fost t;1n ont 
de prea multă învăţătură şi nu avea darul unor luminoase abstracfiuni, 
aşa cum îl întâlnim la scriitorii moderni. Âmănuntul apare însă de 
"Obicei, ca să completeze şi să dea colorit mai viu unei imagini sau 
unei idei. Neculce ştie să prindă asffo:I în forme concrete nota mai 
caracteristică pentru lucrurile expuse sau persoanele rnfătişate de el. .. 
Calitatea aceasta face dintr'însul un excelent portretist. ln galeria oa.,,. 
menitor pe cari ni;i plimbă pe dinaintea oGhilor cronica lui, fiecare 
îşi .are locul său, noi simfindu..-i .J~ulsul fiinfei şi desl uşindu=i adese 
ticurile şi chipul. In scrisul lui Neculce n-u se înşirue pe dinaintea 
noasfră numai nume, ci şi l ndividualif ăfi ". 

Co.mentator:ul a lucrat cu drag pe.,,.aceasfă operă a bătrânului 
Neculce la. h,ate cu câfe..,.a înzestrat=o; Introducere, note, etc., ta 
probă e că a închioat lucrarea mamei d.-:sale. Facem urări ca editia 
viitoare a operei lui Neculce să fie Jn adevăr o edifie critică şi a :d.=:lui 
Procopovici 1). ,_, o bună edifie critica a unei opere cu atâtea calităfi 
ca cea a lui Neculce ar fl un strălucit apod pentru cultura româ=
riească săracă în scriitori talentaţi, originali şi cari să fi putut răzbate 
200 de ani! . . . 

D. Stoicescu 

Lefopisetul Ţării Moldovei de Grigore Ureche Vornicul şi 
Simien Dascălul, Edifîe de Conslanlin C. Giurescu1 prof. univer.: 
silr)r,. (Craiova; 1934). ,_, In editura Scrisul Românesc - Craiova, 
1934, - profesorul universitar Constantin C. Giurescu urmând, cu 
-oarecare modificărj, textul stabilit de tatăl d:sale, C. Giurescu, în 
ediţia din t 916, - ne dă cronîca moldovenească a lui Grigore 
Ureche Vornicul şi Simion Dascălul. 

Astfel cum se prezintă -în editia de acum, această cronică poate 
fi privită ca un punct de plecare pentru studii diverse asupra:i şli 
socotim această ediţie ca un act mare de hinefacete culturală_ 

[n adevăr, ediţiile anteri0are căutau să distrugă opera aşa cum 
a rămas din vechi vremuri : unele edifii fot cântărindu.=i paragrafele 
şi înlăturând pe unele pentru a deosebi textele lui Ureche de ale 

1) Edifiile de până acum pol fi numite uiubilare" ! In adevăr, la 1845 se împli=
neau 100 d-e ani dela na,şlerea lui Neculce; la l872 se. împlineau 200 de ani d~ 
naşterea lui Neculce; iar la 1932 se împlineau 200 de ani, de când se dovedeşte 
oarecum, că Neculce a începu! a seri cronica. D. St. 
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Dascălului şi de adausurile altora, iar alte ediţll căutând săzi schimbe 
chiar constructia frazelor şi vocabularu1 sub motiv că Ureche, scriind 
în vremea când a scris, ar H fost obligat să nu scrie altfel de cât 
contimporanii săi Var.la am, Eustrati,e J.. ... ogofătul şi altii. 

Editorii şi comentatorii anteriori priveau cu antipatie amestecul 
lui Simion Dascălul in opera lui Ureche. )\.nfipafia pleca din con.,,. 
ceptia că Istoria esle un gen literar, iar opera literară a luî Ureche 
a suferit schirnbări mai pre jos de cultura şi talentul de povestitor 
ale acestuia. Par cei cari au păstrat cronica nu au judecat la fel, ca 
dovadă~ nu ni s'a păştrat nici un rnaryuscris al cronicei ferit de 
amestecul lui Simion D,ascălul, ci nun~ai Gu acest ameste.c ~ iar dacă 
ar n vorba de cine Je..-a păstrat, pe cât se şti~, am avut vre..-o nouă 
manuscrise de copişti munteni şi numai două de copişti moldoveni. 
Am avut . . . Acum numai Moscova ştie ce::a răn1as. En'lu în. 
tezaur .. . 

Ar fi dar nu de ptivit cu antipat'ie la Simion Dascălul, ci din 
contra, pentru că pnn .amestecul său a contribuit şi la păstrarea lu:: 
crărei lui Ureche. far dacă opera lui Ureche. s'a pierdut din ca\lză 
că lumea a preferat amplificarea Iul Simion D.) nu poate fi vinovat 
cel care a dat operei mai 111ultă vitalitate. 

Din citiirea cronicei, a$a cum ne::o prezintă D-=-1 profesor Giu.,, 
rescu, ved~m pe Simion D. bine intentionat faţă de opera lui Ureche, 
nu şi-=-o însuşeşte, ci se sileşte a o întregi, a.o-i adăoga paragrafe, po~ 
vestind fapte necunoscute sau trecute sub tăcere de Ureche ; deci nu 
s'a apropiat de operă cu mână impie, de distrugător. De multe ori 
chiar accentuează că cutare pasaj este al său, deci să nu He pus în 
seama lui Ureche, 

Dar se va zice: merita să fie rău privit Simion D ., pentrucă 
a ascultat şi pe bârHt9rii neamului, dovad~ că a tnscris lfl cronică 
paragraful relativ la lupta cu Tâtarii dată de Lastău, craiul unguresc, 
care ar fi avut în oastea sa nişte tâlhari expulr.ati de la Rom&. cu 
catî a bătut pe Tătari, apoi pe cari i:ar fi aşezat în Maramur~ş şi 
din carî se frag Moldovenii. 

Ei! Omul spune: .,Ce a.ceastă poveste ... eu, Sin11on Dascălul 
o am isvodit din letopisetul cel unguresc 1 care poveste o am socotit, 
pre semne ce arată, că poate fl adevărată". Datoria comentatorilor cu 
SJ?irit critic era să scruteze : Ce letopiset unO'uresc ? Ce fapt a dat 
naştere unei asemenea legende? Cinf poate fi acel Laslău, care se 
cheamă leşeşte Stanislav? Căci, cine scrie Istorie cu mijloacele lui 
Simion D., a putut să se clatine1 f.apt~ petrecute cu mai multe sute 
de ani înainte nu puteau fî conh'olate de cât 1, pre sen1ne ce arată" 
o poveste-, iar se1nnele? - Au fost Tătari în Moldova, au fost şi 
în Ungaria ; iar lupta decisivă contra lor a întrunit mai multe ele=: 

. mente, între care nu au lipsit Ungurii şi Românii, nici impulsul de 
la papa din Roma creştină catolică. Dar că er.au tâlhari cei cari mai 
târziu au devenit Moldoveni? - Talhari la Roma. dar vil'eji în fata 
Tătarilor.. . »şi după multă gt)a1'.ă ce au ~onit pre Tătari, j,,-au 
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trecut preste Nistru la Crîm,, unde şi până astăzi trăesc,• ... Tâlhari, 
dar Laslău i=a prlmlt între imaculatii Unguri ca ostaşi, iar cu ei a 
făcut creşfinătătei servicii ... Apoi încă un semn pentru Simi011 D., 
al cehluirei ~ raderei părului împrejurul capului!.. . ,,Care. semn 
tr.ăeşfe şi până· astăzi în fara Moldovei şi la Maramureş, de se 
cehl,uesc prejur Gap" ._ .. 

LefopisetuL unguresc s'a pt_1fut inspfra, in relatarea unui fapt pe: 
trecut după năvălirea Mongolilor (1241), fle din isvoare greceşti, căci 
sunt scriitori bizanfinf 0;:ffi bârfesc pe Valahi (Kekavmenos), fie din 
isvoare !afine, căci chiar Catolicii după schisn1ă nu mai aveau ee:on.,, 
sidera(ie pentru ortodoxi. Dar poafe fi vinovat cine relatează un isvor 
bârfitor fără alfJ infentie de cât a-=l aduce înaintea cititorului, ca să=i 
drămuească adevătul ? 

Astăzi această cronică, neputând fi privită de cât ca un produs 
ro1nânesc al secolului al XVII~lea, nu i se mai poate luzi în nume 
de rău lui Simion D., nici colaborarea chiar inferioară} la opera lui 
Ureche, nici relatarea epis~dului lui Las;lău sau altele; cei de azi 
frebue să înteleagă altfel lucrurile şi să .fragă consecintde ce se pot 
trage după criferii obiective, şfiinfifice, la nivelul culfurei de azi. 

Redarea cronicei de către D.:l profesor G:iurescu e precedată 
de-=-o Introducere cu bogate date atât asupra problemei cufturale, ce.:a 
fost desbatufă în cursul timpului, relativ la autorii acestei cronicî, câf 
şi .asupra editiilor a11teriare ale cronicei, - asemeni e i:nsotită de un 
nt.ln1ăr de 439 note sub text, precum şi de Indice, o harfă, etc. 

După această lucrare cu .date -atât de lămuritoare va rămâne 
deplin stabilit că cronica Ureche-Simion D. este o operă de sine 
sfătăroare. cu pline puteri de vifalltah!i care nu se poafe desface în 
frag1nenfe unele ce„ar aparfine numai lui Ureche şl alfele. numai 
lui Simion D., că esfe bogată confributia Iul Simion D. şi nu mai 
puţin merifoasă şi că, de şi autorii sunt de provenientă de.osebifă ca 
mediul social şj deci cu mentalifăfi deosebite, Ureche - boer, iar 
Simion - cleric) totuşi ope!·a îşi păstrează unitatea. 

Introducerea ~ studiu a D-=lui profesor Giurescu poate fi 'pri..
vită ca o senfintă de dreptate culturală, - o figură de cronicar ca 
o:~a a lui Simion Dascălul e pusă în adevărata ei lumină ş pe 
freapfa de unde fusese oarecum ghiontită de unii cronicari prea boeri, 
cari tineau la prefentia nedreaptă de.::a se confunda interesele tărei cu 
interesele boerimei şi cari lăudau în cronicile lor numai pe acei domni, 
cari au ascultat de boeri şi le.-au menajat prvHlegille; asemeni, o fi: 
gură de dascăl iubitor de neamul său din trecut, căruia unii rnvăfafi 
de azi, i'ncăfuşati de ce..-au apucat, refuzau să-=-i recunoască locul 
ce.ei acordaseră cu recunoştintă cei cari=i păstrasfră opera, este, prin 
lucrarea D-=lui Giurescu, r.:dată Istoriei şi Literafurei noasfre din a I 
XVll=-lea secol. 

Cum e-sfe deplin stabilit că Grigore Ureche a murit pe la în..,. 
cepuiul !unei Mai 1647, iar Simion Dascălul cam în 1660 şi cu,n 
în orice scriere şi mai cu seamă de Istorie se străvede mentalitatea 
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vremei, opera acestor cronicari 
interesant ceiace se străvede, 
de cât ceiace autorii povestesc 

se va citi cu interes ; în adevăr, e n1a 
ceiace ·se înţelege din citirea cronicei, 

dealtn1interi destul de colorat 
D. Stoicescu 

* 
Noutăfi archeologice dobrogene (1932- 19.34). - Dificultătile bugetare ale 

Statului, din ce în ce mai mari, au provocat în ultimii trei ani o reducere aproape 
de anulare a fondu1ilor ce se dădeau în chip obişnuit pentru săpături archeologice. 
Totuşi, multumită râvnei pe care co orice sacrificii archeologii specialişti continuă a 
o manifesta întru cercetarea trecutului celui mai vechiu al României, s'a putut înre: 
gistra o activitate archeologică încununată de rezultate apreciabile. Ca totdeauna, Do,
brogea stă în fruntea regiunilor cercetate. Şantierele de săpături dela Histria, Cal ... 

latis, Argamum, Capidava, au fost, ca în mai tofi anii de după războiu, principalele 
centr~ ale activităfii archeologice dintre Dunăre şi Mare. Trebue de asemeni să facem 
o parte însemnată obiectelor descoperite în chip fortuit, care au fost în anii 1932-1934 
mai numeroase ca altă dată. Multumită aten(iunii ce le:o acordă d.-1 prof. Brătescu. 
multe din ele au putut ajunge la adăpost sigur în Muzeul regional din Constanfa. 

O constatare deosebit de îmbucurătoa·re pentru rolu l de frunte pe care îl de.
ţine Dobrogea în preocupările ·archeologilor români este număru l impunător al studiilor 
şi comunicărilor Ştiintifice ~espre Scythia Minor apărute în acest timp. Cele mai 
multe s'au publicai în recentul volum III-IV (1927 - 1932) al anuarului Dacia, 
tipărit sub îngrijirea d,,-lui prof. I. Andrieşescu, Directorul Muze1,1lui Nafional de. An" 
tichităli din Bucureşti, şi în lstros, revista de arclreologie şi istorie antică de curând 

inaugurată sub dirccfiunea d=lui prof. Scarl;it Lambrino de la Universitatea din Bu„ 
cureşti. De asemeni trebue amintit, în această ordine de idei, volumul omagial ln 
Memoria lui Vasile Pârvan (Bucureşti 1934), alcătuit de către Asociaţia Foştilor 
Membri ai Şcoalei Române din Roma şi continând numeroase studii de istorie şi 

I 

archeologie, dintre care unele privitoare la Dobrogea. 

lncercăm a da aci un notif iar de evenimente archeologiq:: dobrogene după 
moddul cronicei pe care am publicat..-o în 1931 în aceste Anale (XII, p. 293 
:,1 urm.), mentionând diferitele descoperiri nunrni în miisura în care ne sunt cunoscute. · 

• I·Iislria. Prin străduinia d.-nei şi d ... lui prof. S. Lambrino, ~chia cetate ele: 
nică de pe fărmul lacului Sinoe continuă a se afla în fruntea localiVi1ilor explora.le 
archeologic, nu numai din Dobr.:>gea dar din to;ifă România. Săpăturile făcute în ul: 

timii ani au avut de rezultat mai ales curăţirea co111plctă a terenului din fa/a zidurilor 
şi a lurnurLlq~ cetăjii şi extinderea explorării complexului de clădiri din regiunea 
băilor romane. S' au descoperit noi şi importante inseriptii şî reliefe, precum şi nu: 
meroas.e elemente architectonice şi obiecte artistice ş; industriale mărunte. 

Acest material, împreună cu tot ce s'a găsit mai înainte de Histria, a fost 

instalat într'un · frumos Muzeu clădit lângă cetate. Este, pe lângă locuinţa directorului 
săpăturilor şi locuinja ·gardian11lui, a treia dâdire cc se ridică în această r~giune 

' ' izolată, situată pe nisipuri într-e laguae, la 8 km. depărtare de cel mai apropiat sat. 

Şantierul de la Histria, statornicindu..-sf. ca un centru model de activitate archeologică 
şi îmbogăjindu;se cu un Muzeu de o ,fvaloare ştiinfifică şi artistică remarcabilă, con,,
tribue în acelaş timp la înviorarea aspectului unui colt din cele mai 1nonotone de µe 
litoralul dobrogean. 

• 
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Ceramica atâl de. abundenlă şj de interesantă de la Histria, care rdlec!ă !oalii 
-evolufia cetă(ii, din sec. VfI înainte de Chc. pâ1\ă în vremea bizantinii, este studiată 

,eu o distinsă oo.rnpetentă de către d ... na Marcela Lambrino. Intc'un excelent memoriu 
La cera111ique d"IiisJrie:,Serie rhoao„fo11iew1e-, apiicul î>1 Dacia, III-IV ( 1927 -1932), 

p. 362-377, d"sa se ocupă .cu ce1arnica cea mai veche şi cea 1nai importantă de 
la Histria, anume fcagmenkle orientalizante dio sec. VII-VI înainte de Cbr .• care 
atestă originile şi traâifiile ionice ale acestei cetăfi milesiene. • 

!n ace.laş volum din Dacia (p. 378-410) d.-1 prof. .Lambrino prezintil un 
adtcel asupra săpăiurîlor făcule în 1926 la 1-iistria şi 11supra conslrucjiilor descopecite 
mai 1 înainte Iii rămas.e inedite (Les louilles d' Histria: deuxieme ar/ide), in c;onlinuarea 
raportului publicai de Vasile 'Pârvan in VQlumul II, t1925) din Dada. Cu insu~iri 
ştiinfitice detnne de amintirea regretatului maestru, d=l Lambrino descrie şi sluGliazJ 

bazilii.:a absidalii de J~ngă terme, construcfîe din sec. I\7 dup.i Clu, probabil de ca.,. 
cactee civil, şi o serie de opt inscciptii de un interes deosebit penlcu istorîa cetăfii. 

('.ea din!~iu e o bazii de slatue diii. a doua jumăla!e a sec. V înainte de Chr., cu 
o de{licafie către zeifa Latona, din vremea preotului lui A.pollon, Hippoiochos a! lui 
The-odotos. O bază de ::.tatui analoagă şi din acelaş an„ dâr inchi11ată lui .A,pollon 
însuşi a fosl găsitJ înainte de rclzboiu de călre Pârvan (Hislria 1V, p. l şi urm.). E 
vorba de. două statui principale în leg.Jllucă c.u cultul dlvîni!âfii eponime a celă/ii 

Histria, Apo/Ion leirO!> (,.tiîmăduilorul"). Examinând înfălişacea acestei divimlăfi pe 
monele!Ct islriene1 d"! Lambrino face câteva consider,afiuni foarte plausibile asupra 
statuilor lu! Ap_oll(ln şi a Latonei, care. au l!Xistat allădată pe cele două baze de 
marmir,:i. Celelalte inscriplii const~u din,r'un Ekcret de la începutul sec. III înainte 

.de Clu., da! de Milet în favoarea Histriei, şi prin care ce!ăfenii metropolei ionient 
evocă rudenia lor cu His!cienii; un de.ere{ al Histriei din sec. II înainte de Chr., dat 
în cinstea unui negustor de -cereale origÎnar din Carfagina; un fragmtnl de decret din 

sec. III in.ainte de Chr., o dedicafie a Hislri-ei către împăratul Caracalla din anii 
198-200 după Chr.; un fragment de stelă funerară din sec. III după Ou . . ; ui;t 

·fragn)enl dinte 'o dedicatie către împăratul Gordian şi un grafit de pe te11cuiala pţ" 
11etclui interior al absiâd basilicei susmenfionate, ilisibil, dar databil în sec. IV 
d. Chr. 

Un sludiu, asupra lrib11iilor ionice de la Histria a publicai de curând d:l 

Lambrino în revîsta Isli'os, I, 1934, p. 117 -126, Les lribus io11ie1111es d'Iilslria. Cu 
acesl prilej d.-sa dă Ia iveală două importante inscrip!ii descoperite de d•sa 111 siîpă.
lurile din ullimîi ani, prin care r;e atestă pe de o parte un nou trib al Histriei, Ar„ 
ga'deis, tutela! de o divinitate agricolă Zeus Ombrimos, (mai înainte se cunoştea aici 
numai tribul Aigicoreijj/., pe de alia existenta unei organizafii minufioase a lrihuriloc 
din Histria într' un c;>rp constituit. Inscripfiile sunt din epoca romană, iac ttadifiile pe 
c;;ce le docume11tează, s~ referă la oâginile ionice ale cer.'îfii. 

O pcoblemă de seamă a istociei Histriei, aceea a împrejur~rilor în care a fost 
dislcu:;ă ce.lalea în :;ec, III d. Chr ,, este studiat.li de d"l Lambrino într'un · ac!icol, La 
desfrudion d'H1slria el sa reco11s!N.1<:lion au Iff„e siecle ap. J, C. din Revue des 

elud(JS lalines, XI, 1933, p. 457-.463. O inscrlptie histriană, constând dinlr'o dedi.
cafie din anul 246 u cetiifenilor roniani şi a Lailor (colenişti aduşi poate din Balcani) 
clin vicus Secu11di1Ji c-5tre imP.ăralul· Filip Arabul, ii permite- autorului să constate in 
chip peremptoriu că invazia gotică dit) 238 n'a distrus Histria în întregime, precum 
se credea până acum. Din a,oalîza auterllor antici d"sa conclude, in chip foarte piau..-
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zibil, di cetatea n'a putut suferi un asemenea dezastru total, documentat de altfel şi 

prin s5pături, decât mai târziu, cu prilejul marei invazii carpo:gofice din 248-251, 
când însuşi împăratul Decius a c5zut în luptă I a Abrittus (A.blat, jud. Caliacra) în=
cercând să nimicească puhoiul barbar. Dup5 d~I Lambrino, cetatea a fost ref5cută, 

cu zidurile şi turnurile ei impunătoare, între împăratii Galien şi Probus, deci între 

267 şi 282. 
O aliă problemă, care s'a discutat în ultima vreme în leg5tură cu I-Iistria, este 

aceea a turnului reprezentat pe unele monete ale cetăfii din vremea lui Alexandru 

Sever şi Elagabal. D ... t Dr. G. Severeanu (în Bule/inul Sociefă/ii numis111alice ro= 

niâne, XXV-XXVI, 1930-1931, p. 16-19) a afirmat că ar fi vorba de un turn 

de apărare care servia şi ca far pentru navigatori. D=I Lambrino (Revista istorică 

ron1â11ă, III, 1933, p. 107-108), combate pe bună dreptate această interpretare. 

aderând la părerile exprimate mai de mult de către Pick şi l'\nechtel, că nu poate fi 
v.:>rba decât de un far. ·Pe monele turnurile de cetate de obiceiu nu se reprezintă 

izolat, ci împreună cu alte elemente ale incintei. 

Torni. -- Chestiunea sarcofagului cu simboluri, descoperit în 1931 şi publicat 

în aceste Anale de dilre d=I prof. Brătescu lXII, 1931, p. 209-244; cf. nota 

subsemnatului din llevisla ist. rom., IT, 1932, p. 309 şi din l~lros, I. 1934, p. 168), 
a continuai a fi desbătută. În importantul său volum de curând ~părut, /_'arie ro= 
n1ana sul Danubio, Milano 1933, p. 365, archeologul italian Silvio Ferri pomeneşte 
în treacăt sarcofagul de la Constanta, socotindu-:1 ca un import din Asia lvlică şi 

relevându:i proportiile impunătoare,· necunoscute in Occident. În privinţa problemei 

simbolurilor„ d5 în notă o părere hipotefică, arătând că ar fi vorba de o aluzie la pro= 

fesiunea defunctului. D„1 prof. I. Popescu Spineni, jurist (Dreptul roman şi sarcofagul 
de la C'onsfanfa., în Revista clasică, VII, 1931, p. 162- ITO; cf. şi V. Buescu în 

revista Rebus, II, 1932, p. 590, !3ucureşti) si d,d C. Blum, profesor de limba la= 

tină, (Sarcofagul ronian cu simbolurile jusfifiei penale, Constanta I 932), au încercat 

să dea celor şease simboluri o interpretare ingenioasă bazată pe demente de drept 

roman. Dar pe c:ând d„I Spineni crede a fi gJsit pe această calc că cel înmormântat 

în sarcofag ar fi fost un negustor de vite, d...J Blum, sub impresia primelor svot)llri 

din momentu I desc.operirii sa,cofagului, caută să identifice pe defunct ·cu poetul 

Ovidiu. Precum a arătat d-=I prof. Lambrino (în Rev. ist. rom., III, 1933, p. I 02 şi 
I 

107), cele două păreri, ca şi metoda pe care se sprijină, sunt cu desăvârşire greşite. 

Credem că soluţia satisfăcătoare a semnelor de pe sarcofagul dela Constanta a f~st 

găsită de către d:I Emil Coliu, care, într'un valoros studiu, Un sarcofage a sym• 
boles a Tomis, publicat îr. lslros, I, 1934, p. 81-116, dovedeşte că acele semne 

n'au nimic de a face cu profesiunea sau situafia socială a defunctului, ci sunt sim= 

boiele caractetistice ale cultului lui /vf en, divinitate de caracter agrest, originară din 

Asia Mică şi foarte răspândită în provinciile orientale ale imperiului roman. În spri„ 

jinul acestei concluzii, d„sa aduce .irgumente şi analogii archeologice atât de nume..

roase şi dz precise, încât orice îndoială este exclusă. În lipsa unei inscriptii, nu se . ' 
poate şti nimic allceva despre cel Î'lmormânlat în sarcofag decât ciî era un închi.,. 

nător al lui 1Yien şi o persoană înstărită. Lipsa inscripţiei o lămureşte d,d Coliu prin 

aceea că e vorba, cu toate dimensiunile excepfionale, de un sarcofag secundar, făcând 

parte dintr'un ciivou al unei întregi faniilii, al cărei nume era scris numai pe sar: 
cofagul principal. Nu e o simplă ipotczJ, ci un fapt bine cunoscut în alte fări. Ana„ 

legii perfecte se întâlnesc îu r\sia Mică, adică în regiunea spre care cercetătorul e 
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îndreptai prin toate clen1enfde sarc0fagului de la Constanta, de la forma şi erna
numtele sale până la simbolutile cultului lui N1en. Din cavoul amintii de d'"( Coliu s'a·u 

mai găsit în 1931 , pe lât~ă acest sarcofag, la o distantă de circa 5 m., şi zidurile 
edificiului principal, eate din nefericire au fost dis,trnse de lucrători înainte de a fi 
pulu! fl sludiale de un cunoscăfe,,r. 

Printre re.cenlele publiqitiuni aFheolqgke privitoare la Torni mai suni de men" 
tional arlicolele din Dacia, III-I\!, p. 602-611 şi 628-63 l, ale d„lui G. Canta" 
cuiene (l)oids Î.11edils lrouves dans la Petite Scythie) şi regre:talului academician K1. 
C. Soulzo (Le culte de Cyoe/e el la pa.fere d'or du freţor de Pefroa.Sa}. ln primul 
se !ralează despre o seri-e de· 14 gr~ut~ti de plumb, ce-, mai mare parte provenind 
sigur din Co11stan/a. ln cel ge al doilea e vorba de o stalt(etă de n)armură a 1:eifei 
Cybcla găsită mai de muli la Constanta şi făcând parte din colectia Soulzo. Esle 
comparată cu zei/a diu centrul celebrei palete cu divinită!i · dela Pictr.iasa. Conside: 

ra/iunile autorului privifoare Ia un panteon dac preroman, pe care te.-ar cvnsliiui aceste 
divj1lii~i. nu ni se. par în~meia!e:. 

Muzeul regional din C onstanja a început s,'i devină toi mai mult un ce-nlru de 
adunare a antichitiijilor descoperi:e. -în chip tnlâmpl.'ilor în diferitele regiuni ale Do.:r 
brogei. Până J.a organizarea sistematică a unui Institut de Stat al 'arheologiei dobrogene 

imperios . cerută de bog:îfia şi de imp.ortanja trecutului provinciei noastre din dreapta 
Dunărei, !viuze.ul din Constanja, înfîin}a l şi în!refinut nrnlturuilă grijei d:!ui Profosor 
Brătescu şi spcijinului auh'lrifăţilor loca le, îndeplineşte un rol foarte util. 

Dintre. lucrurile mai noi inlra!e în acest Muzeu şi provenind din vechiul Torni, 
menfionăm, după ),'imuririle ce ne"a ll fost dale de d,J Prof. G:r. Florescu din Bucu„ 
reşli, mai multe re,Jiefuri reprezentând pe Dionysos, pe Mithras, pe Călăretul lrac, pe 
Cybele, 1u1 bust de magistral ·loc.al, o inscripfîe fune(ară a unei A urelia Sambatis 
(nume probabil celfic), care obfinusc în. viafă unele privilegii juridice ca răsplată pen..

lrudi avusese mai multi copii: (h) abe11s ius liberorum, apoi un fragment de stelă 
funerară a unui soldat roman cu gradul de princeps d(iiplicarius} f(rume11/ariu~ şi, 

în sfârşit, un sacrofag simplu descoperi'f în vara aceasta pe Bulevardul Independenjei 
şi având înnăm1lru o labek'i de lemn, deslul de bine păstrată, servind la scris. Toate 
aceste obiecte suni publicale în volmvul de faţă al Analelor de către d·l Florescu 
~i d: i Prof. S.auciuc.,,Săveanu. ~ 

D"i Sauciuc.,,.Săveanu publică în J)acia, III- IV, p, 448, ca analogie pentru 
un montmienl similar diu Callatii,, un relief din Constanta, găsit în 1927, actualmente 
propridalea d.,,.lui Dr. Slobozianu, Bun1reşli, repl'€z.entând un cal condus de căpăstru. 

In primăvara lui 1933 s tau descoperii întâmplător în strada Dragoş Vodă, p;:1 
locul fostei moschei Azizie, acum dărâmată, resturile unui nou turn de apărare din' 
incinta celă/ii Tomis. Tunu1l a fost explorai de căire d.-! Prof. Lambrino, ajutai de 
d,-1 Coliu. S'a puiuţ· constata cu acest prilej că şi la Tomi, ca şi la Histria ş i în alic. 
părfl, s'au întrebuinţai în conslnitjia zidului celiilii pieire cu· inscripfii şi fragmen~ 
arhitectonice mai vechi. 

Calţatis. - O,-!' Prof. Th. Sauciuc.-Săveanu, dela u ·niversitalea din Cernăufi, 

şi.,-a îocbinal cea mai mare parie din adîvitalea d,-sale şlii11jifică explorării resturilor 
vech~i Callatis. S'au împlinii zece ani de când cu o regularitate desăvârşită d„sa în" 

ftebuinj~ază numai penln1 ctrcetarea anlichităfilor Mangaliei mooiceltr fonduri de săpă..
tnri ce i se pun la dispozi!le de c,'ilre Comisiunea 1',1onumentelor Istorice. Cu toate 

greulătile pe care le îulâmpină dit1 cauz.'î că terenuriie de interes arheologic din Man=-
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galia nu sunl încă expmpriate, d:sa reuşeşte să dea !,a iveală in fiecare an rezultate 
importante. In ultima vreme a explorai, printre altele, !alura dinspre sud a zidurilor 
acropolei, situată intre primărie şi port, putând stabili astfel că incinta cetăfii Callatis 
închidea o suprafaf/f muli mai redusă decât se ~red~a pânii acum. De allfel marele 
şan! dela Âpusul Man·galiei, pc- care d" I Tafrali il considera drept o indi~atie a zi" 
durilor callaliene (cf. Ariâ şi Arbeolqgia t, 192<, p, le, p lanul), pare a fi o forti..
ficafie din vre-mea sti'îp<1nirii turceşti. 

Tn Daci1t, Ul-IV, p. 411 - 434 ,şi 435-582, d-<l Sauciuc.:rSJveanu publică 
dou,'l rapoarte preliminare as!!pra săp,:iturilor d"sale făcute la Callatis în 192& şi 1927, 
descriind porfiuni din zidul de inconjur al acropolei, un edificiu de proporţii remarca"' 
bile de pe proprietatea d,-iui iVIagiin deco,at cu stucuri frumos piclate, şi numeroase 

' obiecte de tot felul scoase din siipături, sau găsite întâmplător pe. aria oraşului Man" 
~alia Printre acestea sun.t de meufionat cu di:osebire; fragmentul de inscripfie prhtitor 
la l!n colegiu de imp-0rtatori; un ciob de vas cu o il)scripfie creştină; un fragme,nt 
de inscripfie documentând existenta Unui gimnaziu la Callatis ; un relief din colecţia 
Dr. H. S!obozianu·, Bucureşti, reprezentând pe Juplter; o imagine în marmură a 
C;Ybelei ; un fragment de relief reprezenfilnâ pe căl:îreful trac; un fragment de decret 
privitor la un sanctuar al lui Dionysos, din Callatis; un fragment de decret al cole..
git1lui de organi~atori de. banehete, dat în favoarea lui Ariston al lui Ariston, unul 
din cei mai influenţi cet.iteni callati-eni; un fragment de inscriptie privitoare la reia-.,. 
ţiile dintre Totlti şi Callatis i mai multe stampile de amfore şi greutăti de plumb ; 
mai multe fragmente de statoet~ de teracotă, printre care un tipa-r de formă piitrată, 

din colecf ia Dr. Slobozianu, reprez.eutilnd patru figuri femenine. 
Cea mai importantă dintre inscripfiile callatiene .Publicate. de d,,.l Sauciuc..,·Să.,,. 

veauu în aceste rapoarte, e un tratat de 11liantă dintre. Roina republicană şi Callatis, 
pe care l"a sludiilt in chip am}inunti! d.-1 Prof. Lam~rino cu prilejul unei comunicări 
la Academia de Inscripţii din Paris (IJ1scripfion /aline de Callalis, în Co1ripte.sa-1·endus 
de I' Academie des l11scriplions ei Belles .Leil,es, 1933, p. 2Z8 şi urm.). Ăces.t pre.., 
fios monument, ce-a mai veche inscripfie latirl;,d din regiunile noastre, face parte din 
colectia d..-lui Dr. H. Stobozianu din Bucureşti. D·l Lambrino, servindu„se de argu.,. 
mente judicioase. datează inscripfia in sec. I în. Cbr., punill1d-"o în legătură cu expe,: 
ditia lui M. Licinius Varro Lucullus in Dobrogea în anul 71 în. (;hr. ÂtunGi au 
intrat în iilianţa Romei celălile greceşfi de pe litoral, inclusiv Callatis. 

Săpăturile pe care subsemnatul, în colaborare cu d:l Docent :l)lliV. Vladimir 
Dumitrescu, le începuse la J.Y1angalia în 1931, din iortiativa d:-lui Prof. N. Iorga, pe 
alunei Prim ,l\1inistru, au r-limas fără urmare. Pornite cu intenfia de a crea la Mangalia 
un şantier arhedlo_g1c. statornic şi u11 muzeu în aer liber complet independent de ame"' 
stec11I proprietăţilor particulare, n'au putut duce decât la desgroparea zidului de nord 
al acropolei pe o porfiune de cir.ca 80 m., împreună cu două turnuri importante, şi 

la săparea w1ei mari părfi din Miigura cu fragmente ceramice din centrul oraşului 
modem (cf. Analele Dobr., XII, 1931, p. 296 şi urm.). Din pricina crizei financiare 
gener.ale, care în acea vreme ajunsese la un pund culmina ni, nu ni s 'a pulul impros-< 
păta fondurile insuficiente ce n1:: fuseserJ puse ta dispozijte şi nici nu s'a putut pro-' 
ceda la exproprierile necesare. C4 plecarea d=lui Iorga dela conducerea g9vemului, 
săpăturile noastre, lipsite de sprijinul iniţiatorului lor, au trebuii să fie definitiv pără.,. 

site. Studiul rezultatelor obfi11ute in campania noastră din 193J este in curii. Iri ve„ 
dei:ea acestui studiu an, ridicai dela 'tVlangali,a fragmentele de figurine de leracotă şi 

www.ziuaconstanta.ro 



~ 205 -

ans-ele de amfore cu inscrip,fii găsite în MJgura, adusându:le la Bucureşti. După 

~ublicarea Ier, vor fi ptedate Muzeului 1'fafional de A.11tichităfi, c5ruia i se cuvin de 

dcept şi care va dispune de soarta lor. Amintim că ~Iuzeul din :tfLangalia, căruia îi· 
fuseseră destinate aceste lucruri, şi a cărui organizare înc5 nu este sfârşită, a parfine 

direct C•3misiunii Monumentelor Istorice, ca o sccjiune local1î a ]'v,luzeului Na!ional 

de A.niichilăti. 

Bi.zone. - Un articol cuprinzând a11tichilăfi din Cavarua (vechiil Bizone)~ 
datorit d.,.lul O. Milrculescu, se publică Îll volumul de falii al Analelor. 

Dic,nyscpolis. - Dintr'un reportaj ilustrat publicai sub semniltuca d.-}i1i I. 
Jereghi~ i;i ziarul U11fversul, nr. 26 din 28 Ianuarie 1932, aflăm cil în centrul Bal ... 
dcului, in Piaja Principesa Maria, pe proprietatea d„lui D, Temeku, s'au descoperit 

unne de ziduri, precum şi mai multe inscriptii şi &culpluri fragmentare de marmoră, 
dintre care ziarul reproduce numai un relief reprezentând pe cele trei G.rafîi. Printre 
celelalte lucruri se descrie o i'nscciptie în lat,neş!e, care ar data din vcemea împăca„ 

!ului Titus şi ar documen1a relafiile dintre Dionysopolis şi I-leraclea. De asemeni se 

reproduce un frumos vas de teracotă modelai în forma capului u iei oivinifilfi feme•· 

ni11e, găsii în altă parte a oraşului, şi se descrie un relief reprezentând pe Hercule 
într'o firidă. A.cesta din urmă e, probabil, acelaş cu monun1eniul reprodus d(> d"'l 

Em. Bucuta în broşura sa despre Balcic, Bucureşti 1931 tColecfia „Apolo"), pL 

IV, dedicat zeului de ciltre un oarecare Iulius Crescens. 
Din acelaş reportaj din Universul aflăm cil în localitatea Tuzla, la 4 km de- ' 

Balcic, s'au găsit mai multe vase de mari dimensiuni (până la I ,20 m înălfime.). 
Unele din ele sunt reproduse în ziar: e vorba .de ,unforn de epocă imperială rom.:1nă, 

car.aclerizate prin caneluri orizontale produse prin lucrul la roa!·q. Toate aceste obiecte 

se afl~ depuse în Muzeul local 
Un obiect foarte interesant; găsii la Salcie inainfe de anexarea Dobrogei de 

Sud şi păstrat .:icum în Muzeul din Varna, e un cr~ter de bronz cu frumoase figuri 
in relief, de curând publicat de d"I K. Skorpil în Izveslija - Bulletin de l'l11stitut 
arcl1eol. bulgare Sofia, VI (1930-31) p. 57 -88 {Arcl1<'iologische Bemerlwnge11 
ve11 der l{iisle des Scl11v,irze11 1Vleeres, _în bulgăreşte cu un rezumat german ; cf. 

nota subscmnalului în Rev. ist. rom. , III, 1933, p. 4J 2). Sce11de reprezentate pe vas 
se referă la mitul Ifigeniei în Taurida. Priillre personagîi c şi un ostaş „scit", al 

cărui costum cu lotul lipsit de caractere scitice, seam5n'5 foarte mult cu al Dacilor 

de pe Columna' Traiană Credem că artistul care a lucrat vasul va fi fost un Grec 

din vre ... o celijte dobrogeană, poate chiar din Diooysopolis. Cunoscând bine costumul 
Gcfilot din partea locului şi ignorând pe vi Scifilor din Taurida, a dat o tnfăfişare 
getică Scitului din i'nilul Ifigeniei. 

In acelaş memoriu d.-J Scorpii se ridică împolriv.a identificării cetăfii Cruni cu. 

Di011ysopolis - Balcic, afirmând că e vorba de două localiL'ifi deosebite. Cruni, după 
d:sa, nu ac fi decât localitatea Ecrene. A.ceastă părere, care a mai fost emîs5 în 

epoca modernă, deşi atrJgătoare prin asemănarea destul de mare dintre numele Crun1· 
şi B'cre11e1 are cusurul de a trece peste toate aserfiunile scriitorilor antici, cari în una„ 

. nimitate şi în chip categoric prezintă Cruni drept numele cel mai · vechiu al cetilfii 

Dionysopolis (cf. J. Weiss, l)îe D&brudscha im Alterium, Sa-rajevo !911, p. 8; 
Popa..-Lisseanu, C--e/ă/i şi oraşe greco„1oma11e în 11oul lerilorîu al Dobrogei, Bucu.
feşii l 914, p. 18 şi urm.). 

Durostorum. - In Silistra a fost descope:rit în ultimii ani u11 fzumos relief 
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/aurn.rar repreientâm:I un ~rsonagiu femeuia drapai şezând pe un sc;aun tu fafa mmi 
n~u Ji?dealiiat. Intre cele două personagii s.e vede ngura unui atnoraş purtând o gh1r,
andă cde flori. Relieful, care a fost public.al cu fotografie întt'un reportaj din Uni8 
ve,rsul din iarn,a 1931-32 şi care se află expus acuma in J'rluzeul N,i.fional de An„ 
tichifăfi din Bucureşti, lrădeazJ Cf arl.i provincială din sec. II-Ul d. Chr., domiaală 

• 
de o lradlfie elenistică. E f6arle probabil produtjic1 unui artist grec din vremea roman.i. 

Intr'o connmir,;are publicată în GodiS11ic .. .'l1wuaire du frl1.1sie Nati'Qnd! bulgare, 
V (1926-1931), Sofia 1934, p. 147-152, d,-1 Prof. G. Kazarc,w, dela Universi~ 
tal~a din Sofia, publică patru reliefe de epocă roman.'i, provenind din Silislta şi reprc: 
ientând ; un fragment de icoan.'i rnilriac.'i, pe Dioscuri, pi:: CJ!ăre(ul trac şi pe Hercule. 
Toaie suni lucrate rudimentar. Se găsesc acu11\ în Coleeţia liceului din Rusciuc. Din 
a1tî00Iul d„J~i Kaiaro,~ ~u putem $li când au fost duse aceste monumente la Rusduc. 
Aflam doar că mai inaink au apar/inul Liizeului bulgar din Si!istra. 

Trop4eum 'fraiani. - Explorarea vestitelvr mine romane dela Adamdissi, 
inheruptJ de peste do1tâ-zeci de ani, a fosl reluat.i în ultima vreme, eu mijloace deo.
c<1mdaiă foarte reduse, de către d.d Prof. Paul Nicorescu dela Universitatea din faşL 

D-"sa caută a lămuri prin săpJluri uf1de probleme ese111iale alE: istoiiei cetălii şi 010: 

numentulm de acolo. 
A.ceste probleme au fost readuse în discufie de curând de un articol al d,-lui 

D0ce11I Silvio Ferri dela Uulversitalea din Bologna (Nuovi docwllenfî relativi al 
1'rofeo ăi 1'raiano 11ella J.!,1esia lnferiore, din ~limall della R. Sr:;110!,1 Normale fs'u„ 
periore di Pis,,. II ( 1933) p. 309-315; cf. subsemnatul în Rev, isJ. rom., III 
( l 933), p. 3g3,, care, pe baia unor observa.fii de delalii athilcc1onice şi pe baia de 

considernfii stilistice, înclină a conclude că Trofeul dela Âdamc!issi, în forma în cam 
ni s' a p.fslrai, daieaiă dela Constantin cel lYlare, aşa precum opinase a ltădală Ct: 

' chorius şi precum, inainle cfe de.scoperirea fragmentelor inscdpfiei lui Traian, cr.ezuse 
şi Tocilesc11e Inscripfia aceasta, ca şi numele celă fii vecine Tropaeum Traiani, n' ar 
dovedi decât el a existat mai înainte acolo un monument al lui Trai~, pe c.are insă 
Constantin cel Mare J„a inlocuit sau ,.,a transformai. 

Penln1 vexificarea părerii d;,Jui Ferri e nevo~ de s:ip.iluri atente şi cu mfiloac~ 
suficiente, pe care să sperăm ci d.;-J Nicorescu. Ie va putea face în anii cari vin. 
Până alunei însă observatiile d,-lui Ferri ne apar foarte interesante şi deslu l de fur„ 

bur .rtoare, 
Capidava. ~ I~ voi. III-IV din Dacia, p. 483-515, d,-1 Confetenfiar "niv, 

Gr. Florescu publică un raport asupra sâpătutilor d,-sale f;'îcufe în 1924 şi 1926 în 
cetatea romană dela Calachioi ,(C.~apidava). O parliclllaritqte a acestei cetăli este buna 
stare de conservare a zidurilor, păstrate în chip uniform la ·o inălfime d-r peste 3 
metri, cu excepfia unui coif dinspre Dunăre, cate a fost complet distrus itwinte de 
război prin barbara exploatare a pietrei de acolo de c,Hre frafîi GheHciu din Br~ila. 
Cu acest prilej trebue să amin/im c.i, din nefericire,asemenea vandalisme se inlâmplÂ 
în Dobrogea, pe alocurea, d1i.:1t acum şi uneori sub ochii autoril.ifilor locale. O or" 
ganiia re mai stticl.'i a ocrofrrii monumentelor aulice diu /ara noastră, cu un control 

sisfemalic şi cu. aplicarea promptă şi sever.'i a sancfiuoilcr legale pentru infractori, se 
impu'he ca o urgentă necesifate. Fără a..:eastă organizare, simpla existentă' a unei legi 
de protecfie a antichilăfilor nu poale prezenta nici o dificulia!e. 

Zidurile ş.i turnurile celăfii Capidava, datând dela sfarşltul seeolului III d. Chr., 
.suni făcute din pielr.e ecuarfaale, printre care s'au introdus şi rest.uri de monumente 
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mai vechi, unele cu inscripfii. Dintre inscrieţiile i5site"şi studiate de d.-1 Florescu 
remarcăm un altar cu o dedica(ie pentru împăratul Antoni1i Piu! din partea unui 
Ebrenus magisfer viei Scenopesis, interesantă pentru numde trace. pe care le prezint;[ 
atât salul Scenopesis, cât şi primarul său, lucnl foarte natural, fiind , ciba de un teri.,
torlu locuît de Gefi, după cum se \<ede şi din numele cet~fii Capîdav:a; apoi un 
altar lnăltat la 168 în onoarea lmpăratilor Marcu A:ureliu şi Lucius Verus, toi d<' 
eălre un localnic cu numele l!ac E!Jacenlus BiliJ11as i o dedicajic pentru aceiaşi îm„ 
părali din partea unui local11ic roman~zat, Âelius Leugin us, veteran provenit din ala 
IT Ârav:aCQrum, şi inscrip(ia unui personagiu de seamă, T. Julius Salurniiws, prae: , .,._ ... __ .., 
feclus ve:/,iculorwn, adie~ şef a1 se rvkiilor oficiale de poştă, care îşi avea4 o stafie 
importantă la Capidava. Urmează un altar înăltal precis la 20 Iunie, anul 200, in 

0t1oarea împăratului Septimiu Sever de ciilre Claudlus Cocceius, membru al unei 
distinse familii romane din Capidava i o dedicafie chn 235 pentru Maximus fiul îm„ 
µăratului Maximinus şi câteva fragmente sc.ulpturak, dintre care este de o importantă 
deosebii~ un relief de epocă tr'aianee reprezentând un Dac prizonier legat 1'.le un trofeu. 
Acest rdicf, documentând existenta ·Ja Capidava a unui monument comemorând o 
victorie romană împalciva Dacilor, permite_ în acela~ timp hipoleza că cetatea romană 
dela Capidava a fost înle,meiată pe vremea- lui Traian. 

D,,.[ Florescu mai public.'i in volumul ln Memori11 lui Vasile Pârvan, 
p. 134- 13<, un studiu în latineşte (J\1oiwmenlum epigraphicum în_edilum e Scylhia 
Mim~re) asupra unei inscripţii din sec. IV d- Chr .• în care e vorba de o vexîllalîo 
Capidavensium, corp de trupă din Capidava recrutat pe teritoriul celăfii. Locul de 
provenh,nfă al inscripliei nu e cm1oscut. Poate ya fi fost găsită 1n timpul răsboiului 

recent de căire soldaţii bulgari în vr'una din cetăfile romane de pe Dunărea Dobro: 
icană, poale chiar la Capidava. Fapte că a fost aflată la Vama de căire comisia 
de reparaţii de după războiu, depozitat;:f împreună cu alte monumente antice luate din 
Dobrogea. De acolo a fost adusă la Muzeul celăfii Uhnelum (Panlelimonul de Jos), 
uhde se afl,'i şi acum. 

In ultimii ani d„1 Flerescn şi,a continuai s.'îpălurile d"°sale atât de rodnice de 
la Capidava, reuşind să exploreze toate turnurile cetălii şi să curete complet terenul 
d 1n fala z;idurilor de nord şi de vest. Poarta cetăţii a fost descoperită pe latura de est, 
spre C~nav()d_a. O a doua poarlă, mai mică. a fost constatată pe latura de vest, 
lâng.ă un lur11 !11 care s'au găsit şi temelîile celuî mai vechiu zid al cetăfii, probabil de 
pe vremea lui Traian. De aseh1eni, dA Florescu a descoperii mai multe inscripfii ş 

sculpturi, prlt'itrc care un bust al Dianei, o mică slatue a lui Jupiter, mai multe reliefe 
ft.merare, o ~rie numero<1s,'î de inscripfii d.ocumentând procesul de romanizare al 
regiunii, ui1 fr,lgment de c5rămidă cu stampila legiunii XI Claudia şi un lext epigrafie 
privitor la un nou corp de trupă din garnizoana Capidavei: coliors I G.ermanorum. 
Intc'o inscripfle c vorba pentru a doua ear..'f de un magisler viei Scenopesis. In altele 
!iun! pomenile nt111wle trac.: Tsi1111a, Zura şi 1siru, precum şi un nume gotic Aurgais. 

· .A.ducem aci mulfumiri colegului nostru, d"'l Florescu, pe:1lcu informafîile ce 
ne.-a dai cm privire la aceste prefioa·se monumente inedite rezultate din săpătucile d"sale, 
precum şi la diferit,:le descoperiri întâmplătoare din restul Dobrogei, pe care d„sa a 
avut prilejul să le vl.'.-rifke de aproape. 

Argamum, In aceaslă cetate de epocă romană târzie, situată pe pronJonJoriul Do.: 

lojman, Jn laguna Razemului, lh apropiere de Hilllria, d~I Prof. Paul Nicorescu a con" 
iînu,,t şi în ullîmii ani, 'în chip regulai, săpăturile începute de d,-sa din zilele lui Vasile 
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Âlmageaua Tătărească. - Princip-alele rezullale ale s.:ipăfurilor făcute în 1929 
~.i 1931 în staJiunea preistorică din această localîtate. situată în jud. Duroslor, au 
formal obieclui unei apreciate · comunicări, finută· de au1orul lor, d-"l Vladimir Dimi" 
trescu, la Primul Congr~ infer11afional de Ştiiitţe preistorice şi proloisferice de la 

Londra, August 1932 şi publioalll în !str~, I, 1934, p. 37 - 43. Staflunea are o formă 
de măgură iiolată şi e ac:operită cu un stl"at anlropozoic foaci~ bogat, grl}s până la 

6 m. Qivili2afia stafi1,mîi, refetindu„se la epocile neolitică şi eneolilidi, p(eîintă pairu 
.faret dintre care !.-a cor-espunde civilizafieî de tip .Beidn A (jud. Ialomifa) c.u ce.
ramică sp1ralo.am.eandrică e~cjzată, a [[..,a şi a III.-,a civilizafiei eneolitice G.turiefnlţa A 
(iud . Ilfov), iar a fV -"'a civiliiafiei Gumelnifa A şi B. Cu acest prilej s"a putut 
constata o perfectă identitate de civilizafie îftfre Muntenia şi Dobrogea în epocik 
neoliti câ şi eneolilidL 

Radu Vulpe 
Docent la Facultatea de Litert d in Bucureşti, 

• 
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ÎN ATENŢIA D:LOR ABONAŢI 

4~ducem viile noastre mulţumiri următoarelor persoan~ şt 10= 
stituţiuni, care au binevoit a ne achita abonamentul la „Analele 
Dobrogei" pe anul 1933. 

1. Al. P. Arbore, F0cşani. 
2. I. N. Bârzan, Constanţa. 
3. G. Brătescu, Bucureşti . . 
4. Liceul Mircea, Constanta. 
5. Liceul din Câmpulungul 

Bucovinei. 
6. G. Coriolan, Constanta. 
7. N. D. Chirescu, Constanta. 
8. D. M. Cădere, Iaşi. 
9. S. S. Preot P. Dobrescu, 

Bazargic. 
1 O. Episcopia T omisului, 

Constanta. 
11. D. Frangopol, Constanta. 
12. l. Focşa, Constanţa. 
13. I. Grigorescu, Buda.::'Ploeşti. 
14. Haşotfi, avocat, Bazargic. , 
15. Colonel Ionescu Dobrogeanu, 

Constanta. 
1E,. Inginer lspirescu, Constanţa. 
17. P. Jelescu, Cernăuti. 
18. D. Lescovar, Constanţa. 
19. Liceul Gh. Lazăr, Sibiu. 

. 
20. T r. L.ăzărescu, Chişinău. . 
21. V. Mihăilescu, Bucureşti. 
22. Farmacist Miga, Constanţa. 
23. C. N. Mateescu, R.:Vâlcii. 
24. Farmacist Mihăilescu, 

Constanţa. 
25. G. Nedioglu, Bucureşti. • 
26. Iconom Protopopescu, 

Constanţa. 
27. St. Perdichi, Balcic. 
28. Petrescu Valerian, 

Constanţa. 
29. S. S. Preot I. Roşculet, 

· Constanţa. 
30. I. Rizescu, Constanfa. 
31. M. Strajan, Silistra. 
32. Jean Stoenescu Dunăre, 

Consfanfa. 
33. Paul Stănescu, Bucureşti.. 
34. C. A. Spulber, Cernăuţi. 
35. Hector Sarafide, Constanfa. 
36. D. Ţin1iraş, Constanta. 
37. A. Vulpe, Bucureşti. 

,,Analele Dobrogei" s' au tipărit în 1933 în 600 exemplare. 
Dintre acestea, 208 s' au trim îs gratuit bibliotecilor, colaboratorilor, 
ziarelor, revistelor şi persoanelor din Ţară şi streinătate, care \e.,.au 
cerut; 37 au fost achitate de d..-nii abona fi de mai sus, dela cari s' au
l ncasat (abonamente şi donaţiuni) 3860 lei ; 100 exemplare au rămas 
în depozit; iar restul de 255 exemplare n'au fost achitate în acest 
an. De altfel, majoritatea abonafilor nu şi=au plătit abonamentele pe 
2, 3, 4, 5 ..... 10 şi chiar 14 ani! Redacfia „Analele Dobrogei" 
face un călduros şi stăruitor apel către toate persoanele care apre= 
ciază aceasta revistă, să binevoiască a o spriji_ni cu obolul lor, deoarece, 
cu cât sprijinul va fi mai puternic, cu atât şi revista se va putea 
prezi11ta în condiţiuni mai bune de colaborare şi de tehnică tipo= 
~rafică. 

Redacţia „Analele Dobroiei". 



MULŢUMIRI 

Aducem viile noastre muljuruiri d:lui Prin1ar al Municipiului 
Constanţa, Grigorescu II oria, prin bunăvointa· şi ajutorul căruia s' a 
putut da la tipar acest volum, pentru care Primăria Constantei a acor= 
dat o subventie de 20.000 Lei. 

De asemenea multumim călduros d:lui Preşedinte al Ligii Cul=
turale, Secfia Constanta, N. D. Chirescu, pentru ajutorul de 3000 lei, 
în schimbul căruia Adminisfratia revistei se simte obligată a oferi un 
număr de volume festive „ Dobrogea 1928". 

• 
Mulfumin1 încă odată şi celor 37 d:ni abonaţi, cari, prin achi: 

tarea abona1nentului, ne:au înlesnit inbogătirea revistei cu un număr 

oarecare de clişee. 

Redacţia şi Administraţia revistei 
,,ANALELE OOBROGEI" 
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